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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Nic tak neodhaluje charakter lidí jako to,
čemu se vysmívají“.
Johann Wolfgang von Goethe

Vážení spoluobčané a čtenáři,
úvodem dnešního vydání Borského zpravodaje mi
dovolte Vám ještě jednou popřát úspěšný vstup do letošního roku a jeho pohodové prožití.
V prosincovém vydání Borského zpravodaje jsem Vás
informoval o akcích, které byly na podzim zahájeny.
Opravu sociálního zařízení a výměnu střešní krytiny
na části budovy sokolovny jsme do konce loňského roku
úspěšně dokončili.
Chodník ve Školní ulici směrem na Doly se z důvodu
problémů s únosností podloží a následně nevhodným počasím stavebně přesunul do letošního roku. Po
provedené demolici již nevyhovující stavby občerstvení
na zámeckém parketě bude v nejbližším období zahájena
stavba nového objektu. Obě stavby by měly být dokončeny v průběhu jarních měsíců.
V srpnu minulého roku byla zahájena stavba řadového domu v nově budované obytné zóně. Objekt
novostavby bude v budoucnu sloužit jako nájemní bydlení
určené pro lékaře a učitele.
V současné době je zpracováván návrh rozpočtu pro
letošní rok, který budeme se zastupiteli projednávat a
schvalovat na nejbližším plánovaném veřejném jednání
zastupitelstva města, tj. koncem února. Věřím, že se nám
v novém složení zastupitelstva města podaří plynule navázat na již rozpracované projekty a pokračovat
v plánovaném rozvoji našeho města a jeho jednotlivých
částí.
O schválených projektech, akcích a opravách Vás
budeme průběžně informovat v dalších vydáních našeho
zpravodaje.
Přeji mnoho úspěchů v novém roce!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

O CE NĚN Í SP O R TOV CI
Stolní tenisté z Boru získali za své sportovní
výsledky oceněni
Tradiční sportovně společenská akce „Nejúspěšnější
sportovec Tachovska roku 2018“ se v letošním roce
konala 31. 1. 2019 v Domě kultury ve Stříbře. Sál byl zaplněn sportovci, trenéry, sponzory a hosty převážně z
tachovského regionu.
Za vynikající sportovní výsledky, kterých naši stolní
tenisté v loňském roce dosáhli, byli na návrh TJ Sokol Bor
z.s. oceněni:
Jaroslav Hrčka (vítěz soutěže Českomoravského
klubu veteránů, účastník české výpravy na mistrovství
světa v Las Vegas).
Iva Gallerachová (krajská přebornice v kategorii mladších žáků; zařazena do širšího výběru reprezentace ČR).
A družstvo stolního tenisu TJ Sokol Bor Eissmann
(5. místo v celostátní 2. lize mužů - nejlepší družstvo Plzeňského kraje).
Blahopřejeme Vám!
Děkuji za Vaši
vzornou sportovní reprezentaci
TJ Sokol Bor, z.s. a města Bor!
… a všem našim sportovcům a trenérům přeji
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
1. zasedání 14. listopadu 2018
Zhotovitelem Projektové dokumentace úprav zeleně sídliště věžák, Bor bude Ateliér zahradní a krajinářské
architektury Mariánské Lázně.
SPOZ, komise rady bude ve volebním období 2018 –
2022
pracovat
ve
složení:
předsedkyně
–
Mgr. Jaroslava Jáchimová; členové – Ivana Strnadová,
Mgr. Michaela Moravcová, Miroslava Srncová, Irena Kouřilová, DiS., Mgr. Jana Kortanová a JUDr. František
Podlipský.
Bytová komise rady bude ve volebním období 2018 –
2022 pracovat ve složení: předseda – Ing. Václav Kalčík;
členové – Bc. Jana Šperková, Bc. Milada Huláková, Jan
Noha, Irena Kouřilová, Ing. Ondřej Pelc DiS. a Lenka Krivdová.
Starosta města jednal se zástupci Církve československé
husitské, která je vlastníkem objektu špitální kaple sv. Jana Křtitele v Boru na st.p.č. 123. S MěÚ Tachov, odborem

školství a památkové péče, byl dohodnut způsob prozatímního zabezpečení.
RM se seznámila se zprávou zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem bezpečnosti a krizového
řízení o bezpečnostní situaci v průmyslových zónách
v Královéhradeckém a Plzeňském kraji k 30. 6. 2018 a s
návrhem pro další řešení problematiky.
Firma Větrné elektrárny Bor s.r.o., Praha 5 – Hlubočepy
oznámila, že v souladu s vydaným stavebním povolením
odborem výstavby MěÚ Tachov bude od měsíce října
2018 do cca srpna 2019 probíhat stavba „Větrné elektrárny Bor“ v k.ú. Damnov, Bezděkov u Damnova, Kočov,
Kumpolec, Oldřichov u Tachova a Tachov.
V obřadní síni tachovského zámku byli 22. listopadu 2018
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Tachov
oceněni bezpříspěvkoví dárci krve, šest dárců z našeho
města.
Nákup dopravního automobilu FORD TRANSIT pro JSDH
Bor byl spolufinancován MV generálním ředitelstvím HZS
ČR, Plzeňským krajem a městem Bor.
RM stanovila oddávací dny na rok 2019.
Před 15 lety bylo uzavřeno partnerství mezi městy
Pleystein a Bor.
2. zasedání 26. listopadu 2018
ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace přijme
účelově určený finanční dar od Women for Women,
o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti ve školním roce
2018/2019.
Zhotovitelem akce: Revitalizace zeleně na návsi
v Čečkovicích bude firma Ing. Karel Kuneš GAN, Klenčí
p. Čerchovem.
Komise pro zeleň, komise rady bude ve volebním období
2018 - 2022 pracovat ve složení: předseda p. Petr Pich,
členové MVDr. Petr Hošek, pí Danuše Krasanovská, p.
Jan Balín a Mgr. Božena Podlipská.
Rada města jmenovala členy školské rady ZŠ Bor pro volební období 2018 – 2022 RNDr. Libora Pěchoučka a p.
Petra Picha.
Firma Euro Adiutor - Martin Námešný, Chomutov bude
zpracovávat žádost o poskytnutí dotace k dokončení naučného okruhu v zámeckém parku Bor z Národního
programu podpory cestovního ruchu, Rozvoj veřejné infrastruktury.
3. zasedání 12. prosince 2018
Zhotovitelem akce Zahradní bar na zámeckém parketu
bude firma BKV stavební společnost s.r.o., Bor.
Zhotovitelem akce Zámek Bor – západní část předhradí –
zázemí správy zámku bude firma BKV stavební společnost s.r.o., Bor.
Rada města schválila plán práce rady města Bor pro rok
2019.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Městské kulturní středisko a kino
Informace – program MKS, kina
Novinka: vstupenky do kina je možné platit platební kartou v pokladně kina.
Program kina a akcí naleznete na webových stránkách Městského kulturního střediska v Boru
www.mksbor.cz. Zde je možné si on-line zakoupit
vstupenky do kina i na kulturní akce pořádané MKS
nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také
v pokladně kina, tel: 374 790 441. Na našich facebookových stránkách kina naleznete stále aktuální
informace o programu. Přehled kulturních akcí, včetně fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na

facebookových stránkách Městského kulturního střediska v Boru. Informace o programu kina a
pořádaných akcích naleznete také ve vitrínách ve
městě a jsou zveřejňovány v pravidelném hlášení v
městském rozhlasu.
HLASUJ PRO NAŠE KINO
Chcete zažít světovou premiéru nového filmu Dana
Přibáně „Trabantem tam a zase zpátky“ v našem kině?
Podpořte naše kino a pošlete svůj hlas. Třeba se nám
podaří
vyhrát.
Odkaz
pro
odeslání
hlasu:
http://vyhrajpremieru.cz/kina/. 12. prosince odstartovala
soutěž o úplně první projekci jeho nového snímku. Slavnostní předpremiéru filmu s veškerou parádou a
slavnostní atmosférou může hostit právě naše kino.
Město Bor se zapojilo do diváckého boje o to, kde 4.
dubna 2019 proběhne slavnostní premiéra. Vítězné kino
se vedle prvního uvedení filmu v ČR může těšit i na delegaci tvůrců a hrdinů expedice, červený koberec, nebo
raut. Pro zúčastněná kina i hlasující diváky jsou připraveny i mnohé výhody a ceny.
Pro naše kino diváci mohou z každého e-mailu hlasovat jednou za 14 dní. Po uplynutí této doby mohou tedy
hlasovat znovu. Automaticky generované hlasy nebudou
započteny. Uzávěrka hlasování je 10. února 2019 ve
24:00 hodin.
Všichni, kdo hlasovali pro vítězné kino (s největším
počtem hlasů k termínu uzávěrky), budou automaticky
pozváni na slavnostní předpremiéru 4. dubna 2019.
S ohledem na dopředu neznámou kapacitu kina upozorňujeme, že účast na předpremiéře musí být potvrzena a
pozvání platí pouze do vyčerpání počtu míst v sále. Dále
ze všech hlasujících bude vylosováno deset výherců
věcných cen. Kina s největším počtem hlasů získávají řadu výhod.
Organizátoři nezapomněli ani na kategorii, ve které
ocení kina s největším počtem získaných hlasů
v přepočtu na počet obyvatel daného města.

KAMELOT & ROMAN HORKÝ - 16. 2. 2019

Ples osadních výborů - 2. 2. 2019

Koncert skupiny Kamelot a křest nového alba, sál kina
Dne 1. 12. 2018 vydal Roman Horký a skupina Kamelot
nové hudební album. Toto album obsahuje 12 novinek a
nese název „Země tvých dlaní“. Album je natočeno
v novém moderním natáčecím studiu Reset. Masterováno
je ve slavném londýnském Abbey road, kde natáčeli svá
alba slavné kapely, jako je např. Beatles, Rod Stewart,
U2, Ed Sheeren a další. Před vydáním nového alba se
však chystá spatřit světlo světa nový ojedinělý a velkolepý projekt, který nemá v naší republice obdoby „Kytarová dílna Romana Horkého“. Roman Horký je
uznávaný kytarista, skladatel, textař a frontman skupiny
Kamelot, která se řadí mezi špičku folkové scény už 36 let.

Velký sál, od 20 hod. – třetí ples osadních výborů, hudební program, kulturní vystoupení, losování vstupenek o
pěkné ceny, vstupné: 200,- Kč

Zájezd na muzikál Trhák - 10. 2. 2019
Divadlo Broadway v Praze, cena zájezdu 700,- Kč

MAKEDONIE - 28. 2. 2019
Cestopisná přednáška, Kino klub
O krásách východní Makedonie, která neprávem patří
mezi nepříliš navštěvované části Balkánu, povypráví Mgr.
Libor Drahoňovský.

MASOPUST - 5. 3. 2019
Náměstí Republiky
Masopustní období začíná den po svátku Tří králů a vrcholí před Popeleční středou, od kdy nastává postní
období až do Velikonoc.
Těšit se můžete na průvod maškar od kina, masopustní
hody, povídání o masopustních zvycích, rej maškar i
harmonikáře s flašinetářem.
Máte chuť se aktivně podílet na přípravě masopustu?
Budeme rádi, když se k nám připojíte. Přijďte se pobavit,
podpořit tradici, udělat si před ostatními tak trochu reklamu anebo i sami ze sebe legraci. Fantazii se meze
nekladou. Přijdete-li s tím, co je pro Vás, pro Vaši školu,
firmu, spolek, kroužek či klub typické, bude to přesně to,
s čím Vás rádi přivítáme. Budeme rádi, když svou účastí
přispějete k rozšíření průvodu a tím také k připomenutí
snad nejstaršího lidového zvyku u nás. Nevíte si rady?
Zastavte se u nás na Městském kulturním středisku, určitě spolu něco vymyslíme.

ZAHRADA ČECH - 13. 4. 2019
Zájezd na výstaviště v Litoměřicích
Přihlášky na zájezd: kancelář Městského kulturního střediska v kině, tel. 374 790 459

SLET ČARODĚJNIC - 30. 4. 2019
Zámecký parket
Rej čarodějnic, hudební produkce, občerstvení a soutěže
o ceny. Přijďte se pobavit a udělat si třeba i sami ze sebe
legraci. Pěknou cenu získá také nejhezčí čarodějnice.

Pozvánky do zámku
Rezervace vstupenek a veškeré
informace o kulturních akcích
získáte na internetových stránkách zámku www.zamekbor.cz,
na facebookových stránkách nebo
na
tel.
374 789 198
a
607 038 246. Zámecké infocentrum a pokladna má otevřeno
v období od dubna do konce října
každý den od 8,30 do 17 hod., od
listopadu
do
konce
března
v pracovní dny od 7,30 do 16 hod.
Kromě prodeje vstupenek na zámecké akce zajišťuje pokladna vstupenky na všechna
představení, koncerty a sportovní utkání v rámci portálů TicketArt a Plzeňská vstupenka. Platba je možná
hotově či platební kartou.

Městský bál - 23. 2. 2019
Velký sál zámku Bor, od 20 hod., vstupné 200,- Kč.

Taneční kurz pro dospělé – začátečníci
Velký sál zámku

Výstava obrazů a fotografií Bärbel Jílkové
16. 4. - 16. 5. 2019
Velký sál zámku

Časopis Vítaný host a nová kniha z našeho
regionu Rozvadov 1621
V pokladně zámku je kromě mnoha knih s regionální
tématikou k dostání také časopis Vítaný host
v Plzeňském kraji a Vítaný host na Šumavě a
v Českém lese. Čtvrtletník je plný informací a zajímavých
článků a jeho cena v zámecké pokladně je pouze 20,- Kč.

Zdravotnický ples, 1. 3. 2019
Velký sál zámku, od 20 hod. - pořádá Poliklinika Bor

Setkání seniorů - MDŽ – 8. 3. 2019
Velký sál zámku, od 16 hod.

Ples hasičů – 16. 3. 2019
Velký sál zámku, od 20 hod. – pořádá JSDH Bor

Velká módní show – 22. 3. 2019
Velký sál zámku, hlavní host zpěvák Josef Vágner
Akce ve spolupráci s agenturou JM Models Klatovy

Setkání učitelů a zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ
z Boru v rámci Dne učitelů – 28. 3. 2019
Velký sál zámku Bor

Zámecký koncert Mariana Vojtka – 2. 4. 2019
Zahájení XVII. zámecké sezóny koncertem muzikálového zpěváka s povídáním o jeho rolích, životě a
plánech do budoucna
Velký sál zámku, od 18 hod., vstupné 200,- Kč.
V Borském
zámku
bude
v úterý 2. dubna zahájena již
XVII. turistická sezóna. Kromě
tradičních prohlídek zámeckých interiérů se uskuteční
koncert známého muzikálového zpěváka Mariana Vojtka.
Před koncertem bude pro návštěvníky připraveno občerstvení (víno, limo, káva, čaj
aj.). Prodej vstupenek zahájen
od 4. 2. 2019.

Koncert orchestrální akademie Pleystein –
15. 4. 2019
Velký sál zámku

Rozvadov 1621 – výzkum bojiště třicetileté války
je kniha Václava Matouška, Pavla Hrnčiříka a Zdeňka
Šámala o bitvě a bojišti z roku 1621 mezi Rozvadovem a
Waidhausem. Na bojišti u Rozvadova je zachován početný a unikátní soubor raně novověkých polních opevnění,
který nemá v českých zemích obdoby. Systematický průzkum vybrané části bojiště pomocí detektorů kovů přinesl
velmi důležité poznatky jak o místech a charakteru dílčích
bojových operací, tak o výzbroji a výstroji armád. Mimo jiné i unikátní nálezy dělostřeleckých projektilů a početný a
ojedinělý soubor ženijního nářadí.

Knihovna
Knihovnické ohlédnutí za rokem 2019
V loňském roce bylo do knihovnického fondu nakoupeno 600 knih (402 knih pro dospělé a 198 knih pro děti)
za téměř 100 000,- Kč. Dalších 90 knih věnovali knihovně
čtenáři zdarma. K zapůjčení bylo připraveno 11 druhů časopisů pro děti i dospělé.
Celkem 257 registrovaných čtenářů si během roku
vypůjčilo 7721 knih.
Z jiných knihoven jsme si vyžádali a obdrželi v rámci
meziknihovní výpůjční služby 148 knih. Jednalo se
zejména o knihy vypůjčené z SVKP Plzeň, dále
z knihoven v Tachově a ve Stříbře. Během roku navštívily
knihovnu několikrát děti ze základní školy v Boru a seznámit s knihovnou se byly i dětičky z mateřské školy.
Pro seniory je připravena jednou ročně beseda se soutěžemi a tombolou v Hodovní síni zámku.
Připravujeme:
14. 2. 2019 Mezinárodní den darování knih
V knihovně stále sbíráme plastová víčka.
Březen – měsíc knihy, besedy pro ZŠ
12. 3. 2019 Velikonoční dekorace vyrábění pro děti (nutná rezervace)
29. 3. 2019 Noc s Andersenem – tradiční spaní dětí v
knihovně
Od 11. 2. do 15. 2. 2019 bude knihovna uzavřena.

CO SE U NÁS UDÁLO
Výprava za čerty a Mikulášem
Peklo s čerty ve sklepení a nebe v kapli borského
zámku, obojí ožilo dne 5. prosince. Na návštěvu do zámku přišlo více jak tři sta návštěvníků, z toho zhruba
polovina dětí. Některé děti odcházely s pláčem, některé
s úsměvem na rtech, ale všechny s balíčkem dobrot od
Mikuláše a andílků a hlavně také se slibem, že už budou
strašně moc hodné.

Adventní koncert v kapli
Při komorním koncertu v zámecké kapli sv. Vavřince
se představilo Duo Angelorum složené z harfistky Katariny Ševčíkové a sopranistky Valentýny Mužíkové, program
měl název Řeč andělů.

Taneční kurz v zámeckém sále
V listopadu a prosinci loňského roku probíhal v sále
borského zámku první taneční kurz pro dospělé – začátečníky. Zájem o „taneční“ byl veliký, tanečníci se sotva
vešli do sálu, ale vše proběhlo v nejlepším pořádku a
hlavně ve skvělé atmosféře a všichni se již těší na pokračování kurzu na podzim letošního roku, tentokrát již
v kurzu pro pokročilé.

Zcela zaplněný taneční parket zámeckého velkého sálu
při prvním tanečním kurzu pro dospělé

Společné foto účastníků kurzu se svými tanečními mistry
při závěrečném večeru
Vánoční koncert Zuzany Stirské & Fine Gospel Time
Koncert se konal 18. 12. 2018 v kostele sv. Mikuláše
v Boru. Gospel Time, dnes již Fine Gospel Time záměrně
prezentuje i jiné hudební styly přesto, že právě „odlehčený“ gospel a spirituály představují velmi podstatnou

složku v jeho repertoáru. Cílem tohoto společenství je
především publikum kvalitně pobavit, a to jak hudebně,
tak celým pojetím vystoupení. Zuzana Stirská vystupovala v Boru již po druhé a jak nám sama řekla, ráda se sem
vrací. Citujeme z kroniky MKS „Zase jednou v úžasném
Boru! Publikum zde nemá chybu.“

určité době jejich pórovitost a následné tepelné ztráty.
Vhodná tepelně-izolační opatření chrání proti těmto tepelným ztrátám. Kvalitní tepelná izolace na vnější stěně
domu a okrajích nevytápěných částí domu a izolační minerální materiály přispívají k výrazným úsporám.
Informace o nákladech za celý dům, ale i za svoji jednotku, stejně jako způsob provedeného rozúčtování,
naleznete vždy na svém rozúčtování, popř. doporučujeme obrátit se na svého rozúčtovatele.
Na závěr přejeme nejen našim klientům, ale všem
občanům, příjemný vstup do nového roku 2019 a těšíme
se na další spolupráci.
Bc. Milada Huláková, ředitelka SBTH Bor

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SBTH BOR RADÍ JAK NA ÚSPORU
VODY, TEPLA A ENERGIÍ
.

Blíží se doba ročního vyúčtování nákladů za služby v bytových domech. Každý vlastník či nájemce
bytové jednotky obdrží své vyúčtování nejpozději do
30. 4. 2019. Určitě nejen Vy doufáte v úsporu nákladů
a vrácení přeplatku záloh na energie. A proto Vám
přinášíme několik tipů, které ještě přispívají ke snížení spotřeby vody, tepla a ostatních energií v bytových
domech a tedy ke snížení nákladů.
Snad každý se rád ohřeje a je tedy na zvážení, jaká
je právě ta vhodná teplota pro jeho byt. Ale věděli jste, že
snížením teploty o 1 stupeň Celsia uspoříte až 6% nákladů na vytápění? Náklady na vytápění se Vám výrazně
sníží i tehdy, když budete teplotu v místnosti snižovat na
noc. Významnou úsporu poskytuje i správné větrání - tedy intenzivně a krátce, ráno a večer. Součástí úsporných
opatření je i instalace termostatických ventilů. Fungující
termostatické ventily totiž uspoří až 8% výdajů na vytápění. Pokud Vaše topení disponuje termostatickými ventily
je třeba při větrání nastavit termostatickou hlavici na
symbol *. Hlavice reaguje na chlad, a i kdyby byla otočena na stupeň 1, sepne a bude hřát na plno. Teploty
místností kolem 21° jsou příjemné, ale ne vždy nutné:
například místnosti jako jsou pokoj pro hosty nebo chodby nemusí mít stejnou teplotu jako ostatní. Pro zvážení
přikládáme návrh odborníků na jednotlivé místnosti - obývací pokoj: 21°, pokoj pro hosty: 15°, koupelna: 23°,
chodba: 15°, dětský pokoj: 20°, ložnice: 18°, kuchyně:
18°, jídelna: 20°.
V otopném systému dochází k postupnému usazování vodních nečistot a to i přes to, že je voda chemicky
upravována (změkčována). Proto je třeba otopný systém
modernizovat neboť otopné systémy bývají často zastaralé a distribuce topné médium do jednotlivých radiátorů je
pak často neefektivní a dochází k tepelným ztrátám. Je
dobré na toto pamatovat a postupně otopný systém modernizovat.
Odborníci stále doporučují si místo častého koupání
raději dopřát osvěžující sprchu. I v tomto případě dochází
k nemalé úspoře. Zabraňte kapajícímu kohoutku nebo
protékání vody ze splachovací nádržky do toalety. Jsou
to jenom zdánlivě malé ztráty, které ve výsledku nemile
překvapí při vyúčtování.
Drahocenné teplo neuniká pouze přes špatně izolovaná okna a dveře. Vnější stěny jsou neustále
vystavovány vlivům okolního prostředí. To způsobuje po

Na základní škole začala přípravná fáze před vlastní
realizací projektu v rámci výzvy č. 47 IROP (integrovaný
regionální operační program). Tento projekt „Modernizace učeben ZŠ Bor“ získal dotaci ve výši 7 021 220 Kč.
Z těchto peněz bude provedena kompletní renovace IT
vybavení dvou učeben informatiky a bude rekonstruována rovněž učebna Chemie/Fyziky. Škola také získá nové
vybavení páteřní IT infrastruktury celé školní sítě. Když
něco děláme, chceme to udělat pořádně. Proto jsme se
rozhodli učebnu informatiky na druhém stupni při této příležitosti rovnou rekonstruovat a vybavit i novým
nábytkem. Renovace proto začala „od podlahy“ a i
v těchto měsících se tak u nás střídají řemeslníci.
Na fotografiích učebna informatiky 2. stupně před vyklizením a po vystěhování.
Mgr. Vladimír Dub

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Málkovické ohlédnutí za rokem 2018
Začal další rok a my se ohlédneme za děním v obci
Málkovice v roce 2018.
Přes zimu moc akční nejsme, ale jak začne mrznout a
zamrzne rybník, tak oprášíme brusle a hokejky. Sejdou
se zde nejen místní, ale i přespolní a hrají se „přáteláky“
nebo se jen tak krasobruslí. Zima nám moc mrazivých
dnů nedopřála a jaro začalo opravdu brzy.
Jarní brigády jsou u nás již stálou tradicí, uklidí se nepořádek, posbírají popadané větve a shrabe suchá a
stará tráva. Je to také příležitost posedět a popovídat si.
Větší akcí je stavění máje, kdy pánové mají na starost
výběr májky, její postavení a přípravu dřeva na hranici,
děti a ženy se chopí zdobení a přípravy malého občerstvení na večer. S příchodem večera a tmy se zapálí
hranice, opékají se buřtíky a klobásky, zkrátka další příležitost, kdy se můžeme všichni sejít.
Loňské léto svými vysokými teplotami moc nesvědčilo
růstu trávy, ale přesto jsme sekali a uklízeli nejen své zahrady, ale i pozemky ve vlastnictví města. Horké počasí
nám přidělalo starosti ohledně rybníka, rybám se nedostávalo kyslíku. Vše jsme vyřešili čerpadlem a hadicí, kdy
jsme provizorně provzdušňovali rybník. Vzhledem k tomu,
že se blížil datum rybářských závodů, tak jsme upravili
okolí rybníka a doufali, že trošku zaprší. Nespadla ani
kapka a v den rybářských závodů 28. 7. bylo neskutečné
teplo. Sjelo se k nám na osm desítek chytajících, a to nejen z Tachovska. Ryby byly teplem tak unavené a lenivé,
že o lákavé návnady vůbec neprojevily zájem. K dispozici
pro chytající bylo občerstvení, a tak nikdo netrpěl hlady
ani žízní. Dík patří všem, kteří se na organizaci podíleli.
Zvláštní dík patří místním ženám, které upekly sladké
dobroty ke kávě.
Dne 25. 8. jsme uspořádali tradiční nohejbalový turnaj. Přihlásilo se deset družstev a všichni hráči bojovali o
umístění férově a se ctí. Jednotlivá družstva přijeli povzbudit i jejich početní fandové.
Než jsme se nadáli, byl tu podzim a s ním i Malý lampionový průvod Málkovicemi. Sešli jsme se za tmy
s rozsvícenými lampiony, prošli trasu označenou svíčkami a poté jsme společně poseděli.
Začátkem prosince nás navštívil sv. Mikuláš
s andělem a čertem. Děti byly vyjukané a některé strachy
ze sebe nevydaly ani hlásku, natož básničku. Nakonec
čert žádné neodnesl a všechny dostaly od andílka balíček
se sladkostmi. Při té příležitosti jsme rozsvítili vánoční
stromek.
Poslední společnou akcí bylo štědrovečerní zpívání
v kapličce. Sešli jsme se o desáté hodině večerní, kdy
jsme si společně zazpívali koledy a popřáli si navzájem
jen to nejlepší do dalšího roku. Zároveň jsme měli možnost prohlédnout si práci restaurátorů a zaměstnanců
Správy zámku Bor, neboť v průběhu léta a podzimu proběhla rekonstrukce interiéru kaple sv. Josefa. Byla
vyměněna podlaha a velmi poškozenou výmalbu spravili
šikovní restaurátoři.
Jana Forejtová, OV Málkovice

DÁMSKÝ KLUB V ROCE 2019
Od založení Dámského klubu Bor uplyne letos již čtyřiadvacet let. Název je to zavádějící, neboť jeho členy
nejsou jen dámy, ale také pánové. Činnost spolku je zaměřena především na kulturně poznávací akce a ochranu
životního prostředí. V posledních letech jsou akce pořádány pod záštitou MKS Bor.

Letos budou členové klubu jezdit již dvanáctým rokem
na nedělní představení do DJKT v Plzni, střídavě do Nového a Velkého divadla. Zájemci si zakoupili abonentky,
divadlo se jim postaralo o bezplatnou autobusovou dopravu. Tak už 13. ledna viděli méně známou operu
„Hamlet“ francouzského hudebního skladatele 19. století
Ambroise Thomase.
Následovat budou: 3. února historická hra Josefa Kajetána Tyla „Drahomíra a její synové“, 17. března
veselohra známého plzeňského herce a režiséra Antonína Procházky „Zácpa“, 7. dubna balet „Manon“ na
hudbu ruského skladatele Glazunova, 26. května Moliérova satirická komedie „Tartuffe“ a 23. června muzikál
podle stejnojmenného filmu Stevena Spielberga „Chyť
mě, jestli na to máš“.
Dvakrát za rok je organizován zájezd do některého
pražského divadla. Letos pojedeme v sobotu 27. dubna
do Divadla Hybernia na muzikálovou komedii Zdeňka
Zelenky podle povídky Julese Vernea „Doktor OX“. O
tento zájezd byl mimořádný zájem, během jednoho týdne
byl obsazen. Další zájezd je plánován na některou sobotu
koncem listopadu nebo začátkem prosince (podle termínů
v divadle) a bude směřovat do Hudebního divadla
v Karlíně. Na přání členů to bude muzikál Ondřeje Brzobohatého „Legenda jménem Holmes“, kde hlavní role
vytvářejí oblíbení herci: Vojtěch Dyk, Ivana Chýlková, Anna Fialová, Marek Holý, Jan Sklenář, Denny Ratajský a
další.
Pro širokou veřejnost, ale hlavně pro děti a jejich doprovod, budou opět organizovány oblíbené soutěže.
V pondělí 22. dubna se sejdeme na Zámeckém parketu
ve 13,30 hod. na „Velikonoční vajíčkiádě“. Ale v areálu
parketu právě probíhá rekonstrukce, tak je možné, že
oprava nebude včas ukončena a tato oblíbená jarní akce
se neuskuteční. S prázdninami se budeme vesele loučit
na Zámeckém parketu v sobotu 31. srpna od 13,30 hod.
zábavnou akcí „Ahoj, prázdniny!“ Svoje draky, koupené
či vlastnoručně vyrobené, si zase vyzkoušíme na louce
za věžákem v sobotu 12. října při tradiční „Podzimní
drakiádě“, zápis závodníků bude od 13,30 hod. a společný start ve 14 hod.
Další podrobnosti plánovaných akcí najdou zájemci
na webových stránkách města, kina a také na plakátech,
které budou vždy včas vylepeny. Pořadatelé z řad členů
Dámského klubu v Boru se na všechny účastníky těší.
Pavla Kabíčková, organizační výbor DKB
.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
Zpráva o činnosti Klubu seniorů
V listopadu jsme se sešli v Hodovní síni zámku, abychom si trochu zavzpomínali na vánoce našeho dětství,
popovídali si mezi sebou.
V prosinci jsme, jako už několik let zpátky, společně
oslavili konec roku 2018 ve společenské místnosti polikliniky. Jako obvykle i tentokrát mezi nás zavítal starosta
Petr Myslivec, aby si se seniory popovídal o budoucnosti
města a popřál jim zdraví a pohodu v novém roce. Také
se na chvíli zastavila ředitelka polikliniky paní Hana Bultasová a s ní správkyně budovy paní Jana Petriková, ale
protože byl všední den a pro ně pracovní, byly s námi
opravdu jen chviličku. Stalo se tradicí, že se při této příležitosti domlouváme na návštěvě v Dolech. Letos to také
bylo a v pátek 4. 1., již roku 2019, jsme se vydali do Dolů
- vlakem, autobusem i autem. Sešlo se nás ve vyzdobené
kapli i s domácími asi 18 a v této sestavě jsme pak zaplnili kuchyň manželů Blumových, kde u dobrého svařáku a
slaného pečiva nám ve vyhřáté kuchyni bylo opravdu
dobře.
Jaroslava Jáchimová

Plán akcí Klubu seniorů na rok 2019
Leden: Filmové putování od hradu Švamberk ke hradu
Volfštejn – kino (spolupráce s MKS)
Březen: společné setkání všech seniorů 8. 3. na zámku
ve Velkém sále při příležitosti MDŽ
Duben: pálení čarodějnic, vyprávění tajemníka – parket
nebo Hodovní síň
Květen: – pravidelné setkání s knihou a knihovnicí
v Hodovní síni
Červen: vyprávění pana Antropiuse o „Cestě do Mexika“
v Hodovní síni
Srpen: poznávací výlet – Bečov nad Teplou – zámek
Září: dle výběru veselohra filmové představení – kino

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169 - 209,- Kč/ ks.
Prodej: 3. března 2019
Bor – u vlak. nádraží – 14,20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9 - 16 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Říjen – setkání ve Velkém sále zámku, 29. 10. - Domácí
štěstí – zábavný program s Ivou Hüttnerovou (spolupráce
se Správou zámku Bor)
Listopad – zájezd Karlovy Vary - Vánoční dům
Prosinec – setkání na Silvestra
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