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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Není pravda,
že máme málo času,
pravdou je,
že ho hodně promarníme.“
Seneca

Významnou a dnes již tradiční akci borského regionu
navštívilo mnoho příznivců nejen z našeho města a blízkého okolí, ale i ze vzdálených měst českého a
německého regionu, kteří zcela zaplnili prostor borského
kostela. Vzácným hostem byl biskup Plzeňské diecéze
Mons. Tomáš Holub, který přijel tento koncert podpořit
svou účastí.
Pořadatelem 11. ročníku je spolek Borská Loreta a
naše město Bor, partnerské město Pleystein, mikroregion
BORSKO, biskupství Plzeňské, Římskokatolická farnost
Bor, Česko-německý fond budoucnosti, Plzeňský kraj a
další organizace, které se na pořádání festivalu spolupodílejí.

Vážení spoluobčané,
vítejte při čtení již třetího vydání Borského zpravodaje
letošního roku.
Dne 4. května 2017 uplynulo dlouhých 72 let od
osvobození od německé okupace našeho města Bor a
jeho spádových částí. Vzpomínkovou akcí k uctění památky válečných obětí bylo položení květin k památníkům
na Malém náměstí a na hřbitově v Boru.
Osobně bych chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se i přes nepřízeň počasí
zúčastnili této historicky významné akce a svou účastí
podpořili památku těch, kteří se zasloužili o znovunabytou
svobodu.
Děkuji Vám za Vaši účast!

Přijměte pozvání na další koncerty, které se budou
konat v nadcházejícím období v borském regionu!
Vážení čtenáři,
s blížící se dobou letních dovolených a prázdnin
přeji našim žákům a studentům mnoho úspěchů při
studiu, hezké vysvědčení a pohodové prázdniny.
A nám všem ostatním přeji klidnou a prosluněnou
dovolenou!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
MĚST BOR A PLEYSTEIN

11. ročník mezinárodního festivalu duchovní hudby
„Hudebního léta Borska“ byl zahájen 14. května v chrámu
sv. Mikuláše v Boru Kühnovo smíšeným sborem a orchestrem pražské konzervatoře pod vedením dirigenta Marka
Vorlíčka za účasti sólistů Evy Müllerové (soprán), Petry
Popelkové (alt), Petra Strnada (tenor) a Jakuba Hrubého
(bas).
Zahajovací koncert byl věnován památce Mons. Vladimíra Borna. Chrámem znělo Requiem od W. A.
Mozarta.

Města
Bor
a
Pleystein v příštím roce
oslaví již 15. výročí od
sepsání Partnerské dohody.
A právě díky dlouhodobé přeshraniční spolupráci navrhnul spolek Bavaria Bohemia bývalého starostu
města Pleystein, Johanna Walbrunna na ocenění „Stavitel mostů“ roku 2017, které mu bylo slavnostně uděleno
v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee dne 29. 3. 2017.
Nositeli ocenění jsou osobnosti, které se – často
v rámci čestného úřadu, daleko nad rámec svých profesních povinností – věnují přeshraniční spolupráci a jdou
druhým svou činností příkladem.

22. – 25. září 2017 v tachovské jízdárně Regionální česko-bavorskou zahrádkářskou výstavu.
Dne 31. 3. 2017 se ve velkém sále zámku v Boru konala
tisková konference Euregia Egrensis.
Výtěžek ze vstupného z akce Setkání seniorů
k Mezinárodnímu dni žen byl věnován MŠ Bor na zakoupení hraček pro děti.
Se zprávou o činnosti TJ Sokol Bor za rok 2016/2017 seznámila RM předsedkyně TJ Sokol.
RM projednala žádosti osadních výborů na opravy a investice v r. 2017.

Díky uzavřenému partnerství mezi městy a vzájemné
spolupráci již 8. rokem probíhá Velikonoční festival Orchestrální akademie mladých muzikantů.
Letošní ročník byl věnován ukázkám z muzikálů a
proběhl 12. 4. 2017 ve Velkém sále na zámku v Boru,
kde pod vedením prof. Albrechta Wintera měli možnost
čeští a němečtí posluchači ocenit profesionálně nastudovaná díla hudebních skladatelů v podání vystupujících
muzikantů a zpěváků.
Orchestrální akademie mladých muzikantů účinkuje
již od roku 1975 a v současné době jsme jediným českým
městem, kde toto hudební těleso vystupuje.

… a další vystoupení, na které se již můžeme těšit, je
plánované na měsíc srpen letošního roku v kapli sv. Vavřince.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
4. zasedání 6. 3. 2017
Přehled nájemních smluv a přehled pachtovních smluv
předložil vedoucí OSMI.
Starosta, místostarostka a tajemník se 20. 3. 2017 zúčastnili jednání okresní povodňové komise v Tachově.
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Tachov
u příležitosti 60letého výročí založení pořádá ve dnech

5. zasedání 22. 3. 2017
Učebnu kina bude 1x týdně využívat společnost Člověk
v tísni o.p.s., za účelem poskytování kariérního poradenství.
Vedoucí OSMI předložil plán oprav místních komunikací
v roce 2017.
Zateplení obvodového pláště objektů HO, krček a krček
2. MŠ ul. Borská, provede firma REVIT projekt s.r.o.
Stavební úpravy MŠ Školní ul. Bor – V. etapa provede
firma BKV Stavební společnost s.r.o.
Zhotovitelem stavby Zvýšení dopravní bezpečnosti
v sídelní části města Bor (v části 1 - komunikace) bude
firma STRABAG a.s.
Zhotovitelem stavby Zvýšení dopravní bezpečnosti
v sídelní části města Bor (v části 2 – veřejné osvětlení)
bude Elektrofirma RYBA&VITERNA.
Dne 6. 4. 2017 se ve velkém sále zámku v Boru konalo
setkání starostů Tachovska s radou Plzeňského kraje.
RM provedla místní šetření v hasičárně v Damnově.
6. zasedání 12. 4. 2017
Zprávu o činnosti a hospodaření SBTH předložil ředitel
SBTH Bor, příspěvková organizace.
Zprávu o zabezpečení zdravotní péče a o hospodaření
předložila ředitelka Polikliniky Bor, příspěvková organizace.
Vedoucí finančního odboru předložila zprávu o provedení
inventarizace k datu 31. 12. 2016, která byla provedena
ve všech zařízeních města včetně příspěvkových organizací. Nebyly shledány nedostatky v hospodaření se
svěřeným majetkem.
Ve studních v majetku města byly provedeny rozbory vody. Bude zajištěno čištění a dezinfekce dle potřeby.
Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny je zrušen oddávací termín dne 21. 10. 2017. Náhradní termín:
14. 10. 2017.
RM se seznámila s vyrozuměním PČR, KŘPPK, územní
odbor Tachov, Služba kriminální policie a vyšetřování,
Oddělení hospodářské kriminality, ve věci týkající se
trestního oznámení ve věci veřejných zakázek na stavební práce v Boru. Zhodnocením zajištěných důkazů
samostatně i ve vzájemných souvislostech policejní orgán
po provedeném šetření dospěl k závěru, že v souvislosti
s uvedenými akcemi Města Bor (PPO Bor – obnovení koryta Výrovského potoka, WC pro veřejnost, zámecký park
– parket, Technická a dopravní infrastruktura pro obytnou
zónu Bor – 1. etapa a Výstavba inženýrských sítí pro
obytnou zónu Bor – 1. etapa) nelze v jednání žádných
osob spatřovat naplnění všech zákonem stanovených
znaků skutkové podstaty některého trestného činu, tedy
nebyly odhaleny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu,
že by byl spáchán trestný čin.
Plzeňský kraj vyhlásil společně s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR 4.
ročník Ceny hejtmana PK za společenskou odpovědnost
pro rok 2016.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 199/17 ze
dne 10. 4. 2017 schválilo poskytnutí dotace z Programu
zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
na akci: Zámek Bor – restaurování portálu kaple sv. Vavřince a erbu rodu Löwensteinů.
Ministerstvo zemědělství ČR uděluje Souhlas se zadáním
akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu
129290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích na akci: Bor – rekonstrukce malé vodní nádrže v městském parku.
Oslava 80 let Sokola Holostřevy se bude konat 17. 6.
2017.
7. zasedání 26. 4. 2017
Zhotovitelem stavby Pietní prostor před kolumbáriem, Bor
bude firma BKV Stavební společnost s.r.o.,
Zhotovitelem stavby Zřízení parkovacích stání, ul. Pražská, Bor bude firma PROMONASTA s.r.o.
Zhotovitelem stavby ZÁMEK BOR – OBNOVA
SEVERNÍHO KŘÍDLA bude firma BKV Stavební společnost s.r.o.

V rámci Programu a stabilizace venkova Plzeňského
kraje získalo město v letech 2010 – 2016 dotaci ve výši
772.000,- Kč.

Obnova v roce 2016 – kaple ve Lhotě
V loňském roce proběhla náročná obnova kaple ve
Lhotě. Na snímcích vidíte stav před obnovou a po obnově
návesní kaple, která pochází z 18. století.

8. zasedání 10. 5. 2017
Starosta podal informace o probíhajících investičních akcích města.
RM se seznámila s konceptem studie využití budovy kina.
RM schválila organizování veřejné služby ve městě Bor
dle zákona č. 367/2016 Sb. – o veřejné službě,
v aktuálním znění v termínu od 1. 6. do 30. 11. 2017.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

STÁNKOVÝ PRODEJ
PŘI LORETÁNSKÝCH SLAVNOSTECH
Zájemci o stánkový prodej během Loretánských
slavností v Boru v r. 2017 mohou získat informace na
webu města www.mubor.cz, případně na odboru
správy majetku a investic, tel. 374756133.

Životní jubilea oslavili a oslaví:
Červen 2017
Ludmila Salabová, Terezie Blažková, Karel Vlček, Alena
Pojerová, František Vendl, Reinhard Brunner, Jana Valečková, Miloslava Barhoňová, Drahomíra Vanická,
Zdeňka Kymlová, Václav Vála
Červenec 2017
Anna Váňová, Ludmila Vlnová, Antonina Adamová,
Zdeňka Srncová, Pavel Václav, Vlasta Zofová, Věra
Hocmannová, Milena Hodinová, Marie Nejedlá, Marta
Pouchová.
Všem oslavencům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!!

Ing. Galina Marianna Kortanová
kastelánka zámku Bor

OBNOVA DROBNÝCH
SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Pod město Bor spadá 20 osad (místních částí) a
s tím 45 drobných staveb.
Město Bor se o své památky snaží starat dle finančních možností, v každém roce je do plánu obnovy
zařazen jeden nebo i více objektů. Od roku 2005 se jedná
o celkovou investici do obnov různých druhů drobných
památek ve výši bezmála 5 milionu Kč, z toho dotace byly
cca 2,1 milionu, zbytek byl hrazen z vlastních zdrojů města.

Rezervace vstupenek a veškeré informace o kulturních akcích získáte na internetových stránkách
města www.mubor.cz, na internetových stránkách
zámku www.zamekbor.cz a MKS Bor www.mksbor.cz
nebo na tel. č. 374 790 441 – pokladna kina, 374 790
459 – MKS kancelář a 374 789 198 – infocentrum a
pokladna zámku. Zámecké infocentrum a pokladna
má otevřeno v období od dubna do konce října každý
den od 9 do 17 hod.

Zámek
14. - 15. července 2017 - XIV. Zámecké historické slavnosti – tradiční slavnosti probíhají zcela
v historickém duchu, dobový jarmark, ukázky řemesel,
středověké hry pro děti i pro dospělé, pro návštěvníky je
za zvýhodněné vstupné otevřen prohlídkový okruh (samostatné prohlídky). Hlavní program se odehrává na
podiu na zámecké louce, každým rokem se představují
šermířské, taneční a hudební skupiny, které divákům
předvádějí scénky od období antiky až po 19. století.
V programu nechybí ohňová vystoupení, kejklíři, program
moderuje zkušený herold, který návštěvníkům také přibližuje důležité mezníky historie borského hradu a zámku.
Večerní program bude zakončen tradičně ohňostrojem.

Páteční program (náměstí):
20 hod. – zahájení programu a odhalení milníku
20,30 – 21,30 hod. – vystoupení hudební skupiny Bran
21,30 hod. - příchod průvodu rytířů a urozených dam na
náměstí, představení šlechticů, předání klíče od bran města
22,00 – 22,30 hod. – vystoupení hudební skupiny Bran

Sobota 15. července – hlavní program slavností
Program na podiu a v parku od 13 do 19,30 hod.:
- šermířské skupiny – Exulis, Balteus, Artus Thor
- taneční skupina – Mericia
- hudební skupina Euphorica
- sokolnické ukázky
- rytířský turnaj na koních (na louce v parku)
Program v areálu zámku od 11 do 19,30 hod.:
Samostatné prohlídky zámku (11 – 18 hod.)
Divadlo Jitule a Dádule, malování karikatur, malování na
obličej
Dobové tržiště a řemesla, hry pro děti, chůdaři
Večerní program na pódiu 20,30 – 23 hod.:
- hudba Euphorica a tance Mericia
- večerní šermířské představení InsPyro fire Theatre
- ohňostroj
Podrobný časový program bude zveřejněn na webových stránkách zámku www.zamekbor.cz a také na
facebookovém profilu.
.

Informace pro účastníky zájezdu, kteří mají rezervace:
12. - 13. srpna 2017 Prázdninový zájezd – zájezd pro
děti, rodiče a seniory je v letošním roce naplánovaný do
oblasti České Kanady. Výletníky čeká projížďka parním
vlakem po úzkokolejce z Jindřichova Hradce, prohlídka
hradu Landštejn, lanový park a zámek Třeboň. Cena
1.200,- Kč dospělí, 800,- Kč děti. Odjezd z Boru ze zastávky u kina v sobotu 12. srpna v 6,45 hod.
Zájezd je již obsazen, platba je nutná do 12. 7. 2017
v pokladně zámku Bor.

Připravujeme:

Páteční průvod rytířů a doprovodný program na náměstí v rámci odhalení historického milníku před
radnicí:
Páteční program bude zahájen odhalením historického
milníku za účasti konšelů města a hostů, následovat bude
koncert známé hudební skupiny Bran a příchod průvodu
ze zámku.

Páteční program na náměstí obohatí skupina Bran

15. – 17. 9. 2017 – Dny evropského dědictví – koncert
v kapli, prohlídky zdarma, doprovodný program
23. 9. 2017 - Slavnosti jablek a medu – druhý ročník
slavností se uskuteční opět na horním nádvoří zámku a
přinese spousty zábavy, jídla a pití a chybět samozřejmě
nebude soutěž o nejlepší jablečný nebo medový pokrm.
27. 9. 2017 - Zájezd na muzikál Čas růží

Městské kulturní středisko a kino
Informace – program MKS, kina
Program kina 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 městském hlášení rozhlasu.
Filmové novinky v kině:
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, Mumie, Auta 3,
Pobření hlídka, Holky na tahu, Transformers: Poslední rytíř, Já padouch 3

Kulturní akce

1. 6. 2017 – Den dětí u kina
Začátek akce od 16 hodin
Zábavné odpoledne pro děti, soutěže, odměny. Vstupné:
děti zdarma, dospělí dobrovolné

15. 6. 2017 – Pohádková cesta
Start a cíl: zámecké nádvoří od 15 hodin.
Cesta povede zámeckým parkem, na stanovištích budou
čekat pohádkové postavy. Děti budou plnit úkoly a v cíli je
čeká poklad. Každé dítě bude odměněno.

8. 7. 2017 – ZÁJEZD NA HRAD LOKET A
MUZIKÁL KAPKA MEDU PRO VERUNKU
Zájezd je určen pro všechny generace.
Účastníky čeká prohlídka hradu Loket a v amfiteátru
hradu Lokte shlédnou muzikál pro všechny generace
Kapka medu pro Verunku.
Informace a rezervace vstupenek na tel: 374 790 459
v kanceláři MKS v Boru.

IN F OR M AC E Z KN IH O VN Y
Během letních prázdnin bude knihovna uzavřena
od 1. 7 do 14. 7. 2017 dovolená
od 21. 8. do 8. 9. 2017 revize knihovního fondu.
Malování na chodník se z důvodů zateplování budovy
knihovny nekonalo. Náhradní termín bude v září (přesný
termín v dalším zpravodaji.)
Akce v knihovně:
Červen – 1. třídy ZŠ pasování na čtenáře
1. stupeň soutěže na zahradě
13. 6. od 15 do 17 hod. Vyrábění pro děti – malování
na látku – polštářek. S sebou nůžky a 20,- Kč na materiál.
Nutná rezervace 374790497, 739640461.
Iva Křižková, městská knihovna Bor

C O S E U NÁ S U DÁ L O
V polovině měsíce května se v zámeckém sále konal,
v letošní plesové sezóně, poslední ples, a to Ples pro rytíře a princezny. Bohatý program, krásné princezny a
spanilí rytíři, pěkné ceny v tombole a veselý povyk dětí, to
vše bylo zárukou povedené akce. Hlavní cenou byl velký
rodinný stan, na děti však čekala spousta dalších pěkných cen, které se budou hodit na blížící se prázdniny.
Několika snímky přinášíme malou reportáž.

ZAČALA ZÁMECKÁ SEZÓNA

Zámecká sezóna byla zahájena v sobotu 1. dubna.
Na návštěvníky zámku čekal kromě tradičních prohlídek také doprovodný program, o ten se postarali
šermíři a tanečnice. Největší zájem byl o speciální prohlídku, kterou prováděla kastelánka zámku Galina M.
Kortanová (první snímek se všemi účastníky speciální
prohlídky).
Zámek je nyní otevřen denně kromě pondělí od 9 do
17 hodin, prohlídky probíhají vždy v celou hodinu nebo dle
předchozí dohody.
V letošním roce proběhly v prohlídkovém okruhy další
úpravy a doplnění o nový mobiliář (druhý snímek představuje zámeckou jídelnu), takže návštěvníci mohou opět
vidět několik novinek.

Výstava je hodnotná zejména v tom, že obsahuje i dosud nepublikované informace a fotografie. Tvoří jí
fotokopie obrazu Alžběty Báthoryové a 38 desek, každá z
nich se věnuje jinému tématu, například: Podoby Alžběty
Báthoryové, Alžběta Báthoryová – Nevinná? Vinná?,
Čachtické podzemí, Falešní filmaři v Čachticích, Hrad
Lockenhaus (dnes je to jeden z nejkrásnějších hradů
v Rakousku) a mnoho dalších zajímavostí.

Autorkou výstavy je Jitka Hrubá ze Žďáru nad Metují
(na snímku před hradem Čachtice na Slovensku).
Výstava je součástí prohlídkového okruhu, avšak zájemci jí mohou po dohodě v zámecké pokladně shlédnout i
samostatně, a to každý den od 9 do 17 hodin.
Ing. Galina Marianna Kortanová
kastelánka zámku Bor

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ
SOUTĚŽE MISTR THEODORIK
Každý rok pořádá správa zámku Bor výtvarnou soutěž
Mistr Theodorik. Letošní téma bylo významné osobnosti
českých dějin.
Do soutěže se přihlásilo několik škol a celkem byla přijata bezmála stovka soutěžních obrázků. Porota měla
velmi nelehký úkol, ale nakonec vybrala nejlepší a nejzajímavější díla ve třech kategoriích. Dětem byly předány
krásné ceny – knihy, kreslící potřeby a dárkové předměty.
Mistr Theodorik 2017 – vyhodnocení:

Zajímavá výstava v zámeckém sále
Od 15. května je ve velkém zámeckém sále k vidění
velmi zajímavá výstava „Po stopách Alžběty Báthoryové." Přibližuje život nechvalně proslulé Čachtické paní a
zároveň věnuje značnou pozornost místům, která jsou nějakým způsobem spojena s jejím osudem, jako např.
Čachtice, Beckov, Děvín, Vranov nad Toplou, Čičva, Bytča
(Slovensko), Lockenhaus, Deutschkreuz (Rakousko),
Köszeg, Sárvár, Ostřihom, Füzér, Nyirbátor, Nagyecsed
(Maďarsko).

1. kategorie
1. Jan Vobořil, 7 let, 1. C, ZŠ Bor
2. Petra Marešová, 8 let, 2. tř., ZŠ Přimda
3. Alice Hegedüšová, 7 let, 1. C, ZŠ Bor
2. kategorie
1. Společná práce žáků 4. B, ZŠ Tachov, Hornická
2. Agáta Becková, 10 let, 5. tř., Domažlice
Veronika Krýslová, 10 let, 4. tř., ZŠ Přimda
3. Lukáš Haluza, 9 let, 4. tř., Domažlice
Petra Lancigrová, 4. A, ZŠ Bor

3. kategorie
1. Nina Kovačiková, 13 let, 7. tř., ZŠ Přimda
2. Aneta Plaňková, 11 let, 6. tř., Domažlice
Jakub Volf, 11 let, 6. tř., Domažlice
3. Barbora Horáková, 13 let, 7. tř., ZŠ Stráž
Tereza Stejskalová, 13 let, 7. tř., ZŠ Přimda
Lucie Bubnová, 13 let, 8. tř., ZŠ Přimda
Výstava všech oceněných obrázků probíhala
v zámecké pokladně, tam si také děti převzaly svá ocenění
a někteří se nechali u svého díla také zvěčnit.
Správa zámku děkuje všem dětem, které se soutěže zúčastnily a těší se opět na příští rok při dalším, tentokrát již
14. ročníku této výtvarné soutěže.
Ukázky prací oceněných výtvarníků:

Autor: Nina Kovačiková

Autor: Barbora Horáková
Svou cenu za třetí místo v první věkové kategorii si převzala Alice Hegedüšová z 1. C ZŠ Bor, namalovala Karla IV.

Autor: Jakub Volf

Autor: Tereza Stejskalová

Autor: Veronika Krýslová

Autor: Agáta Becková

Petra Lancigrová ze 4. A ZŠ Bor namalovala Marii Terezii
a získala také třetí místo v druhé věkové kategorii.

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Proměna návsi v Dolech
Delší dobu obyvatele Dolů znepokojovalo každoročně
spadané listí z 15 přestárlých topolů. Jedná se o velké
množství tvrdých velkých listů, které zčásti spadají do potoka a rybníka nedávno nákladně odbahněného. Po
opakovaných požadavcích bylo počátkem letošního roku
rozhodnuto o pokácení 6 topolů na okraji rybníka a 6 topolů podél potoka. S ohledem na krátký termín podařilo
se do 31. 3. pokácet topoly specializovanou firmou. Občané pak následně provedli úklid stromů včetně větví.
Další topoly se budou kácet v zimě v období vegetačního
klidu. Za poražené stromy jsme provedli výsadbu malých
stromků a to 2 smutečních vrb a na protilehlé straně rybníka 2 habrů. Mezi tyto dvojice stromků jsme osadili
lavičky, takže tam bude časem příjemné posezení ve stínu.
Letošní stavění májky se konalo opět 30. 4.
v podvečerních hodinách. U ohně občané s dětmi poseděli a pochutnali si na občerstvení. Po setmění přinesla
děvčata nazdobenou čarodějnici, která se po chvilce ocitla v ohni. Další sezení u ohně s občerstvením budeme
mít v sobotu 3. 6. v podvečerních hodinách při sejmutí
májky.
Karel Bluma, osadní výbor Doly

Virtuální univerzita třetího věku
Pravidelně zvu seniory k účasti na vzdělávání
v nejrůznějších oborech. Právě jsme ukončili v pořadí již
třináctý semestr.
Po třech letech - tedy 6 semestrech - zve Česká zemědělská univerzita v Praze své studenty absolventy ke
slavnostnímu ukončení formou Promoce, kdy jim předávají hodnostáři „Osvědčení o absolutoriu“. Tentokrát
absolvovalo
16
seniorů
z Boru,
ale
bohužel
z nejrůznějších důvodů se této akce zúčastnilo jen devět
seniorů. Myslím, že přítomným se tato akce líbila, část
z nich se jí zúčastnilo již podruhé a dá se předpokládat,
že ve vzdělávání budou i nadále pokračovat. Do Prahy
nás doprovázela kastelánka zámku Galina M. Kortanová,
která nám poskytuje zázemí a servis a v Praze pořídila
fotodokumentaci.

Pozvánka do Damnova
Dne 10. 6. 2017 se jako každoročně koná v damnovském
parku DEN DĚTÍ. Jak je již zvykem, nebude chybět pohádka, pořádání různých her - odměněných cenami.
Jste všichni vítáni od 14h v Damnově!
Osadní výbor Damnov

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V dubnu jsme hodnotili 10 let trvání Klubu seniorů.
Sešli jsme se v Hodovní síni zámku za účasti hostů, kterými byli starosta města Petr Myslivec, tajemník Miroslav
Cvrk, za polikliniku Hana Bultasová a Jana Petriková.
Proč právě starosta a ředitelka polikliniky? To proto, že
byli u zrodu vzniku Klubu seniorů a dali podnět k jeho
činnosti.
Po slavnostním zahájení byl Libuši Kurekové, zakládající předsedkyni a programové manažerce, předán koš,
jehož obsah budeme postupně konzumovat a dále byl
předán pamětní list.
Poté se senioři za účasti knihovnice Ivy Křižkové zúčastnili literární soutěže o ceny. Také všichni členové
obdrželi na památku sbírku básní, kterou vytvořili žáci pátých tříd ZŠ.
V červenci bude mít klub „dovolenou“ a činnost zahájí
v úterý 29. 8. prohlídkou kláštera Plasy. Na zájezd se
můžete přihlásit u paní Frištíkové.

Pro podzimní semestr jsme se přihlásili ke studiu na
téma „České dějiny a jejich souvislosti“. Zveme případné další zájemce do našich řad. Pokud by byl zájem i
o jiná témata, není problém otevřít druhý obor. Informace
o možnostech budou v pokladně zámku v Boru popř. na
tel. 721740315 – J. Jáchimová
Mgr. Jaroslava Jáchimová

INFORMACE O DĚNÍ V BORSKÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dobrý den přeji všem z ředitelny borské základní školy.
Školní rok 2016/17 se blíží ke konci k velké radosti
žáků i učitelů. Utekl snad ještě rychleji, než ten loňský,
který utekl zatraceně rychle.
Dnes (10. 5.) jsem odložil všechny „důležité“ věci
k vyřízení, protože mě upoutala má skříň na šanony! Musím se s vámi podělit o situaci, kterou mám ve škole
opravdu rád: Sedím za stolem v ředitelně, probírám se
papíry, které se hrnou ze všech stan. Plánuji, nařizuji,
hodnotím, schvaluji, uděluji, vypisuji, hlásím, telefonuji,
připravuji, atd., atd. V této chvíli nechci být rušen. Ale je
jedna situace, kterou se nechávám vyrušit velmi rád. A to

tehdy, ozve-li se za dveřmi ředitelny hlahol, smích a několik rukou klepe nedočkavě na dveře. Po mém
„DÁÁÁLE“ se do kanceláře vřítí družstvo ověšené medailemi. Jeden z borců mi posvátně předává pohár … jsou
šťastní, hrdí a já s nimi. V jejich školním životě je to ta
nejdůležitější událost. Čeština, matika, chemie … ty jdou
stranou. A já jim rozumím a zapomínám na tisícero blbin,
které vyvedli a ještě vyvedou.
Ale nejsou to jen sportovci. Pozor!!! Letos jsme se
účastnili krajských kol soutěží i v recitaci a chemii!
V celostátním kole o vlásek uniklo „medailové místo“ dívčím družstvům v soutěži Finanční gramotnost atd., atd.
Tak se se mnou podívejte na tu skříň s šanony. Vidíte? Tolikrát mě vaše děti letos příjemně vytrhly
z ředitelování. Já jim za to moc děkuji. A pozor!!! Ještě
není konec školního roku!

POZVÁNKY Z FARY
Vernisáž v Loretě
Dne 10. 6. 2017 od 16 hodin proběhne v Loretě
v Boru vernisáž výstavy fotografií pana Jana Pakosty ze
Stříbra. Uvidíte fotografie z přírody a malých sakrálních
staveb.
Jan Pakosta
Narodil jsem se 13. 4.
1979 v Praze, kde jsem
prožil své dětství. Nakoukl
jsem do moravských končin, abych nakonec zakotvil v Západních Čechách.
Fotografií se intenzivně
zabývám posledních osm
let. Snažím se, aby mé fotografie neměly jen dokumentární charakter. Pokouším se
o „trochu jiný pohled na svět“, který vychází z mých
osobních zkušeností se světem, z mého pohledu na svět.
Od roku 2010 jsem členem Svazu českých fotografů.
Účastnil jsem se několika společných fotografických výstav, např: členských výstav Svazu českých fotografů, či
výstav většinou spjatých s fotografickými soutěžemi. Podařilo se mi též uspořádat několik autorských výstav.

Při každém takovém vyrušení nacházím smysl své
práce. A tak všem vašim šikovným dětem a jejich učitelům, kteří dětskou šikovnost rozvíjíte, upřímně děkuji.
Mgr. Daniel Koblen, ředitel školy vašich dětí
P.S.: Starší děvčata mi právě teď (11. 5. 13:25) přinesla
do ředitelny pohár za 1. místo v okresní atletické soutěži
Pohár rozhlasu … tááák … dávám jej k ostatním na skříň
s šanony…

Pozvánky na Hudební léto Borska
V rámci Hudebního léta Borska zveme na koncert
v kostele sv. Jiří v Přimdě 8. 6. od 18 hodin, uslyšíte koncertní skladby pro violoncello od Petra Skalky.
Na 29. 6. 2017 si vás dovolujeme pozvat do Skviřína,
kde od 18 hodin hraje Přemysl Kšica na varhany a Miroslav Smrčka na trubku.
Další pozvání je do kaple Panny Marie Sněžné
v Dolech, kde 5. 8. od 18 hodin hraje Muzika Festiva svůj
koncert pro Vás.

CLEAN UP THE WORLD
Okresní kolo Poháru rozhlasu ve Stříbře – 11. 5. 2017
Dne 11. 5. 2017 se starší žákyně a starší žáci zúčastnili Poháru rozhlasu ve Stříbře. Žákyně měly velkou šanci
na výhru. Všechno probíhalo podle plánu, i počasí nám
vyšlo. Jako před každými závody musela přijít pořádná
rozcvička pod vedením Veroniky Třískové a závody mohly začít.
Žáci se umístili na 6. místě. Žákyně se umístily na
místě 1. a postupují do krajského kola. Máme spoustu
nových zážitků a další úspěch pro naši školu.
Tereza Svobodová a Tereza Říhová z 9. A

Svátek životního prostředí si celá naše planeta již 47
let připomíná 22. dubna. V České republice se „Den Země“ slaví od roku 1990. Během měsíce dubna se koná
spousta akcí, do kterých se vedle ekologických organizací zapojují školy, místní i státní orgány, jednotlivci a firmy.
V minulém Zpravodaji byli občané Boru a spádových obcí vyzváni, aby se k oslavám „Dne Země“ připojili
úklidem, úpravou a zkrášlením svého okolí. Tím by zároveň podpořili celosvětovou kampaň „Clean up the world“
– „Ukliďme svět“.
Naše město se čistotou a pořádkem zrovna chlubit
nemůže. Často vidím kuřáky, kteří z oken i balkonů svých
bytů odhazují nedopalky cigaret a odklepávají cigaretový
popel. Další občané se pak podobným způsobem zbavují
posmrkaných kapesníků, plastových nádob, žvýkaček a

dalších věcí. Tyto bych ráda upozornila, že porušují jednu
z vyhlášek města a mohou být pozváni k jednání přestupkové komise. Ve městě sice pracují techničtí
zaměstnanci, kteří několikrát týdně pečlivě uklidí, jenže
za pár hodin už jsou odpadky zase poházeny po ulicích,
u popelnic, na zastávkách autobusů. Psí výkaly jsou vidět
na trávníku i na chodníku (např. v Luční ulici). Někteří naši spoluobčané si prostě v nepořádku libují. Jiným to vadí,
ti tedy dvakrát za rok, na jaře a na podzim, organizují
společný úklid.
V Boru a ve Vysočanech byla letošní jarní úklidová
akce naplánována na sobotu 22. dubna, ale uklízelo se i
v neděli 23.4. Počasí bylo nevlídné, teplota kolem 10°C,
vál studený vítr a místy poprchávalo. Přesto se našlo dost
odvážlivců, kteří poklidili, co se dalo. Úklid už řadu let organizuje Dámský klub Bor, letos ve spolupráci s MKS Bor
a Osadní výbor ve Vysočanech. Také v dalších našich
obcích úklid úspěšně organizují osadní výbory. Mnoho let
se k úklidovým akcím v Boru připojuje Mlékárna Stříbro.
Letos se ke spolupráci přihlásila firma AllyouneedFresh
CTPark Bor - Nová Hospoda. Ta zcela vyčerpaným brigádníkům dodala potřebné vitaminy formou ovoce a
zeleniny. Za což si zaslouží poděkování!
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili úklidové akce ke Dni Země. Bohužel jich letos bylo méně,
zřejmě mnohé odradilo špatné počasí. Někteří se omlouvali zdravotními problémy. Ale jsou mezi námi i tací, kteří
v době společného úklidu nevystrčí nos ze svého bytu,
tradičně se schovávají za záclonami, pozorují účastníky a
vyjdou před dům až po skončení akce.
A je tu důvod k zamyšlení: všichni chceme žít
v hezkém prostředí, ale jsme ochotni pro to něco udělat?
Napomeneme ty osoby, které dělají nepořádek, nebo budeme jen mlčky přihlížet, jak nám všechno ničí?
Dovolíme, aby z naší krásné země, kdysi tak obdivované
zahraničními návštěvníky, bylo smetiště?
Pavla Kabíčková, zastupitelka města

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
Dnešní pojednání naší historické knihovničky by
se zdálo, že svým tématem trochu předběhlo správný
čas, ale po přečtení si přece jen uvědomíme, že čas
už nastal. Přísloví praví: „Nápad je otcem myšlenky a
myšlenka je matkou činu“. Vychází to z odvěké zkušenosti a ne jinak tomu bylo i v případě výstavby
nové železniční tratě, která měla svůj předčasný konec v našem městě. Blíží se rok 2018 a s ním i 115.
jubileum otevření nové železniční trati ze Svojšína do
Boru, avšak nápad, který naše město určil jako klíčovou křižovatku budoucích tratí, se zrodil již v roce
1868 tedy před 150 lety, a to je už opravdové kulaté
výročí.
Pojďme se v dnešním historickém zastavení vrátit
k počátkům uskutečnění myšlenky, jež dodnes funguje a
bohužel je trochu opomíjená díky technickému pokroku,
který se však z daleka nevyrovná tehdejšímu umu, nadšení a odvaze. Vše začalo změnou neudržitelných
hospodářskopolitických poměrů v tehdejší monarchii, která si změnou panovníka a systému vládnutí rychle
uvědomila, že technickému pokroku v západní Evropě
musí otevřít pomyslné dveře. Výstavba železnic odstartovala i rozvoj průmyslu, dala obchodu naprosto jiný směr
vývoje a mnohá, dříve provincionální města a zapomenuté obce postavila do nových významnějších rolí. Naše
město svoji významnou roli mělo již historicky, ale přece
jen v nové průmyslové „explozi“ mu přeci jen cosi chybělo. Štěstím určitě bylo, že významně zapsanými v novém
rozmachu byli majitelé panství Löwensteinové a sousední

Kolowratové a pro výstavbu nové železniční trati i podnikatelé v těžbě uhlí na Nýřansku a sklárny v Heřmanově
Huti. V souhrnu lze říct, že hlavním zájmovým cílem bylo
dostat a prodat vytěžené uhlí do Horního Falcka a dřevo
z Kolowratových lesů do vnitrozemí Čech.
Nejstarší návrh trati z roku 1868 měl Plzeň propojit
s Tachovem přes Bor, o dva roky později, 30. listopadu
1870, se upíral zrak především na trať z Plzně a Nýřan
přes Bor do německého Weidenu. Protinávrhem bylo
v roce 1873 předložené řešení trati z Horšovského Týna
a Hostouně přes Stráž, Bor a Tachov do Plané. To však
neuspělo a město Bor 6. srpna 1888 rozhodnutím zastupitelstva poskytlo 50 Zl (Zlatých) na vypracování předlohy
pro trať Nýřany – Weiden přes Bor. Tato předloha je dodnes uchována v Národním archivu v Praze a nadějně se
o ní psalo i v tehdejším tisku. O pět let později, 15. října
1893, byl však dán podnět k úspornější variantě, a to trati
ze Svojšína do Boru a dále do Rozvadova s možnosti
napojení na trať z Waidhausu přes Pleystein a Vohenstrauss do Neustadtu. Tehdy německá část začínala ve
Vohenstraussu a k hranicím do Waidhausu se dostala až
v roce 1900. Na jaře 1894 vydalo Ministerstvo obchodu
Koncesi na zpracování technického projektu stavby Bor –
Svojšín a zadalo ji zkušenému inženýrovi Janu Krulišovi
z Prahy. V září téhož roku byla provedena terénní revize
naplánované trasy do Svojšína a Přimda pilně spolupracovala na vytýčení pokračování z Boru na Přimdu. Vše se
odvíjelo dosti rychle a už 7. ledna 1895 byla připravena
žádost na Ministerstvo obchodu na zřízení železniční stanice v Boru a osobně ji předložil starosta města Franz
Tragl. Na konci října bylo vše potvrzeno ministerským
rozhodnutím a město mělo složit kapitál ve výši 100 000
Zl. Město Bor složilo v lednu 1897 sumu 22 500 Zl a následovaly i další částky:
Okresní výbor Přimda
Kníže Löwenstein
Hrabě Kolowrat
Státní subvence činila
Celkem bylo složeno

40 000 Zl
50 000 Zl
13 500 Zl
25 000 Zl
151 000 Zl.

Mezitím se znovu vynořil na scénu železničního dění
projekt trati Domažlice – Tachov, jehož podporu dalo
město zatím stranou. Dne 22. května 1896 byli určeni dva
státní zástupci k vytýčení trasy Heřmanova Huť – Kladruby – Stříbro s odbočkou do Boru s využitím starého plánu
z roku 1888, což se událo, ale řešení už známe. Schválena byla verze Svojšín – Bor. V březnu 1897 na
veřejném zasedání v Boru přednesl návrh na výstavbu
železniční trati kníže Karl Löwenstein a návrh byl schválen. Nutné podotknout, že výstavba byla investicí města
Bor nikoliv státních drah. Následným krokem bylo zadání
vypracování detailního prováděcího projektu, ke kterému
byl vybrán stavební inženýr Karbula z Vídně. V září 1899
město ustanovilo stálý Železniční výbor, jehož předsedou
byl starosta Franz Tragl a který prosadil 30. prosince
1899 výběr přímé městské daně „pivního krejcaru“ za
účelem financování výstavby dráhy. Do té doby byl „pivní
krejcar“ výhradně využíván pro účely zvelebení školy. Významným dnem pro město byl 23. listopad 1899, kdy
město získalo Koncesi na výstavbu a provozování železnice Bor – Svojšín jako jediný vlastník.
Vypracování detailního stavebního projektu, schvalovací proces stavby s drobným finančním problémem a
vyřešení majetkových nároků vlastníků pozemků trvalo
dva roky. Zásadním konečným problémem bylo rozhodnout, zda bude mít trať parní nebo elektrický provoz, o
čemž se uvažovalo především pro krátkost trasy a minimální převýšení. Nakonec po výroku starosty F. Tragla:
„My chceme opravdovou dráhu!“, zvítězil parní provoz.

Dne 6. března 1902 byly zadány práce, 2. května uvolněny finanční prostředky ke stavbě a 4. srpna nastal Den
prvního kopnutí, doslova „První rýpnutí rýčem“ něm. Spatenstich. Na tento den byla uspořádána slavnost, kdy
v městské starostově kanceláři byla jako relikvie zavěšena nástěnná dekorace v podobě rýče. V 9 hodin
dopoledne proběhla slavnostní mše a pak za účasti hostů
města i první rýpnutí rýčem. Celý program slavnostního
dne byl přehlídkou umu žáků škol a zájmových organizací
za doprovodu pěti dechových kapel působících v městě a
okolí.

P L AC E N Á I N Z E R C E

PRODEJ SLEPIČEK

Věřím, že tentokrát vzbudí článek myšlenku, jak připravit půlkulaté 115. výročí uskutečnění odvážné
investice města a 150. jubileum od samotného záměru
vybudovat místní železnici. Příště se dozvíme více o
stavbě trati, jejích záludnostech a zajímavostech.
Pro zpravodaj města Bor připravil Miroslav Cvrk
.

POZVÁNKA OD BARÁČNÍKŮ
Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků ze Stráže
slaví 50 let od svého založení, oslava se bude konat
5. a 6. srpna 2017.
Nejpopulárnější organizací v roce 1967 se stala obec
baráčnická. Místní občané rozhodli, že založí ve Stráži
obec baráčnickou. Zvolili prozatímní konšelstvo.
Rychtářem byl zvolen Jaroslav Klečka, jednatelem Karel
Valenta, berní Bedřich Myslivec, švandymistr Josef
Kozelka, dráb Josef Simonides, ponocný Karel Andrejch.
Ustavující schůze se konala v červnu 1967. Na zahajovacím sezení byl přítomen župní rychtář z Plzně.
Kroje si členové pořizovali sami. Obléká se kroj chodský
a plzeňský. Košile jsou vyšívané na prsou a límcích, nosí
se opasky a kulaté čapky s pérem. Ženy nosí vyšívané
halenky. Sukně černé barvy.
Zdroj: Obecní kronika dne 24. 4. 2002
Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků, sdružená v XII.
Župě Plzeň, je jednou ze společenských organizacích v
Městysi Stráž. V součastné době má náš spolek 15 členů,
z nichž většina již přesáhla 60 let. Ale i přes tuto
skutečnost se všichni aktivně zapojují do společenské
práce. Jednou z hlavních činností je Masopust.
Masopustní průvod prochází Městysem vždy v
masopustní úterý. Na Strážské letní slavnosti pečou naše
tetičky buchty a koláče. Sousedé se starají o přípravu
výstavy starých hospodářských strojů a předmětů, které
pomáhaly při těžké práci v domácnostech i v zemědělství,
například máselnice, pluhy apod. Celoročně se staráme o
židovský hřbitov, který je jedním z nejstarších v Čechách,
a to sečením trávy a kácením náletových porostů. Máme
patronát nad Kaplí Panny Marie Lurdské. Nezapomínáme
ani na naše děti, členy a občany, kteří pomoc potřebují.
Zapsala: Syndička Šárka Dostálová
Baráčníci Stráž
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej:
Bor - vlak. nádraží
6. června 2017 - 10.20 hod.
21. června 2017 - 14.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle
poptávky. Informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Hotel Jitřenka v Konstantinových Lázních

přijme do svého týmu
brigádníky, víkendovou výpomoc
nebo do stálého pracovního poměru posily
na pozice:
- Číšník, servírka (mzda cca 20 000,-Kč / měsíc)
- Kuchař, kuchařka (mzda cca 25 000,-Kč /měsíc)
- Výpomoc do samoobslužné cukrárny (100,- Kč/ hod.)
Poskytujeme příjemné pracovní klima v rodinném podniku
a dobré pracovní ohodnocení. Požadujeme spolehlivost,
vstřícnost, dochvilnost, zodpovědnost k práci. Znalost
německého jazyka je u nás výhodou.
V případě zájmu nás kontaktujte: tel. číslo: 606 829 023,
email: info@hotel-jitrenka.cz.
Těšíme se na Vás, rodina Bocanova

Přijmeme
obsluhu
čerpací stanice a
bistra Free1 GAS
Rozvadov – dálnice.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, mzda od
23.500 Kč hrubého za 15
směn měsíčně, benefity –stravenky 100 Kč
za směnu plně hrazené zaměstnavatelem,
příspěvek na dopravu 1000 Kč, sleva na
PHM. Požadujeme samostatnost, spolehlivost,
odpovědnost,
komunikativnost,
základy NJ (domluvit se), finanční a trestní
bezúhonnost.
Nástup možný ihned. Podrobnější informace na
tel.: 777 575 343, nebo mail: visner@f1gas.cz

