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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

pavilony získaly grafické vyobrazení motivů jednotlivých
tříd s 3D efektem. V areálu byly dokončeny povrchové
úpravy týkající se nové zahrady a celkovou rekonstrukcí
prošlo i oplocení, včetně vybudování pojezdové brány.
Nezahálelo se ani v naší Základní škole Bor. Pokračovaly zde opravy jednotlivých tříd. Na I. stupni mají
v současné době všechny třídy položeny nové podlahy,
instalované vestavěné skříně a nově obložený prostor u
umyvadel. Na II. stupni a v jídelně byla provedena výměna osvětlení. V prostorách šaten byly vyměněny původní
„drátové klece“ za nové, barevně odlišené. Na školním
pozemku za spolupráce se Střední školou Bor byl instalován skleník a na místě odstraněné nevyhovující stavby
zahradního objektu byl postaven zahradní altán. Tím žáci
a učitelé získali nové prostory pro vyučování mimo budovu školy. Celkovou opravou prošlo i oplocení, včetně
nové branky vstupu do areálu školy.

vítejte při čtení předvánočního vydání Borského zpravodaje. Adventní čas Vánoc jsme společně s našimi
nejmenšími zahájili již tradičním rozsvícením vánočního
stromu na náměstí za aktivní účasti zástupců předškolních a školních zařízení působících v našem městě.
Na posledním jednání zastupitelstva města loňského
roku jsme schválili rozpočet na letošní rok, který mj. obsahoval jednotlivé investiční akce, rekonstrukce a opravy
plánované pro rok 2017. A co se nám v průběhu roku podařilo zrealizovat?
Pro mě osobně jednou z nejdůležitějších stavebních
akcí letošního roku byl projekt „Zvýšení dopravní bezpečnosti v sídelní části města Bor“, kterým došlo k
vybudování nových parkovacích stání pod náměstím,
včetně chodníků a veřejného osvětlení. Touto stavbou se
podařilo zajistit především bezpečnost našich dětí docházejících z nově instalovaných autobusových zastávek do
základní nebo mateřské školy a zpět. Vybudováním nových chodníků v rámci této akce je současně také
zajištěn i bezpečný přesun žáků ze školy na sportovní
stadion. S výstavbou nových parkovacích stání jsme pokračovali v ul. Pražská, a pokud nám počasí dovolí, tak
do konce roku budou zřízena nová parkovací stání v ul.
Přimdská podél základní školy, včetně položení nového
povrchu chodníku. V letošním roce se nám tak podaří vybudovat více jak 60 nových parkovacích stání.
V současné době máme vydaná územní rozhodnutí na
rekonstrukci Vítězné a Borské ulice, kde je plánováno
zřízení dalších nových parkovacích stání. Po dokončení
projektových dokumentací ke stavebnímu povolení obou
staveb a po schválení v rozpočtu města na příští rok, by
mohly být akce realizovány na jaře 2018.
V období prázdnin pokračovaly stavební práce v budovách mateřských škol. V ul. Školní prošla celkovou
rekonstrukcí další třída v II. np, včetně výměny oken,
v přízemí vznikla nová šatna pro děti. Vstupní hala byla
změněna a keramické dílně byl v přízemí vytvořen nový
prostor. Tím byla tato třída provozně oddělena od mateřské školy. Na budově MŠ v ul. Borská bylo dokončeno
zateplení, včetně nové fasády celého objektu a jednotlivé

Na hřbitově v Boru pokračovaly práce na dokončení
pietního prostoru před kolumbáriem. Tento pietní prostor dnes nabídne vsypovou loučku, posezení na nově
instalovaném mobiliáři a další kolumbární schránky. Část
plochy byla zadlážděna a zbytek osázen novou výsadbou
zeleně. Celý prostor je oddělen zděnou stěnou a „živým“
plotem. V letošním roce byla zahájena i oprava hřbitovní
zdi a vstupní brány na hřbitov. Z důvodu klimatických
podmínek bude oprava dokončena na jaře roku 2018.
Náš zámek díky realizaci projektu „Zámek Bor – severní křídlo – interiér – 1. etapa, jižní a východní
fasáda“ získal opět na své atraktivnosti. Pomocí dotačního titulu „Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ bylo provedeno restaurování portálu
kaple sv. Vavřince a erbu rodu Löwensteinů. Počátkem
roku byla provedena oprava oplocení v parku kolem
areálu „parketu“. Koncem letošního roku byl zahájen projekt „Bor – rekonstrukce malé vodní nádrže
v městském parku“, na který jsme obdrželi příslib na dotaci z Ministerstva zemědělství. Před budovou radnice na
náměstí byl instalován milník Bohuslava III. ze Švamberka, o kterém bylo podrobněji psáno v srpnovém
vydání zpravodaje. V příštím roce bude následovat úprava celého prostoru kolem milníku.
Opravy a stavební úpravy pokračovaly i v budově polikliniky. Rekonstrukcí, resp. celkovou opravou, prošla
ordinace rentgenu a v laboratoři byly upraveny prostory. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště
budovy polikliniky a to části pavilonu A (v areálu).
Díky vyčleněným finančním prostředkům pro naše
jednotlivé části města jsme v osadách mohli provést následující práce. V obci Vysočany byl dokončen projekt
„Oprava veřejného osvětlení“. Nevyhovující osvětlovací
tělesa byla nahrazena novým LED osvětlením, včetně
stožárů VO a elektrorozvodů. Na sídlišti Vysočany byla u
jednoho bytového domu opravena kanalizace a na dětském hřišti byla provedena výměna a doplnění herních
prvků. Nové dětské hřiště s herními prvky bylo vytvořeno v části Kurojedy a stávající přístřešek byl osazen
komínovým tělesem. V Borovanech byl instalován ven-

SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Proč bych se měl divit tomu,
že o mně špatně mluví
špatní lidé?“
Marcus Tullius Cicero

.

kovní stůl na stolní tenis a nové halogenové osvětlení
prostoru návsi. V Damnově byla dokončena oprava autobusové zastávky. V obci Lužná byl položen nový
asfaltový povrch místní komunikace. U hasičárny
v Holostřevech byla provedena úprava kotle na vytápění. V Boječnici byla opravena fasáda kapličky a
opravou prošlo i zábradlí u návesní vodní nádrže. Část
kanalizace v Čečkovicích byla zatrubněna. V obci Lhota
byl instalován stůl a lavice u kapličky. Na dětském hřišti
ve Skviříně byly provedeny úpravy nainstalovaného přístřešku. V rámci oprav komunikací by do konce roku
měla být provedena oprava místní komunikace v obci
Málkovice. V několika obcích bylo provedeno čištění veřejných studní.

Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem letošního roku musím také
v dnešním vydání zpravodaje poděkovat zaměstnancům
Městského úřadu Bor, kteří celý rok zajišťují údržbu
města a okolí, zabezpečují kulturu a rozvoj našeho města, včetně našich částí, osad.
Nemenší poděkování si zaslouží a patří také osadním výborům, jednotlivcům i organizacím působícím
v celém spádovém území města, kteří svou vlastní iniciativou zajišťují rozvoj kulturního a společenského života a
sportu.
Děkuji Vám všem, kterým není rozvoj města
lhostejný, za spolupráci!

V průběhu roku probíhají v našich osadách další běžné práce, jako např. údržba zeleně, veřejného osvětlení,
opravy komunikací a další, finančně méně náročnější
opravy.
V oblasti projektové připravenosti byla dokončena
projektová dokumentace k územnímu řízení stavby domu
s pečovatelskou službou u borské polikliniky. Pro nevyhovující stavbu v zámeckém parku „na parketě“ se
zpracovává projektová dokumentace zahradní bar u
zámku v Boru. Projektová dokumentace na vybudování
nástavby hasičské zbrojnice pro naše borské hasiče je
hotova a v současné době máme vydané stavební povolení. Vzhledem k finanční náročnosti stavby však budeme
nuceni řešit realizaci za podpory dotace. Po podání žádosti na pořízení dopravního hasičského automobilu
pro SDH v Boru do Integrovaného operačního programu
na pořízení hasičské techniky jsme před nedávnem obdrželi zprávu, že jsme byli úspěšní a proto budeme moci
pořídit dopravní automobil v první polovině příštího roku.
Pro hasiče SDH Damnov byla koncem roku zpracována
studie nové stavby hasičárny v Damnově. Zpracování
projektové dokumentace by mohlo být zahájeno v nadcházejícím období. Projekt na úpravu návesního rybníka
v Čečkovicích má vydané stavební povolení. Realizace
je plánována za spoluúčasti finanční dotace, která by měla být vyhlášena na přelomu letošního roku. Projekt na
opevnění koryta Výrovského potoka je dokončen, následovat bude žádost o stavební povolení. V rámci
protipovodňových opatření na rybníku Horní Skviřín
bylo vydáno stavební povolení. Realizace stavby bude
zahájena na přelomu roku 2017/2018. Dokončení je plánováno na jaro příštího roku. Projekt na vybudování
ČOV v obci Vysočany je zpracován, včetně vydaného
stavebního povolení. V případě získání dotačních prostředků od Ministerstva zemědělství, o které bylo
požádáno, by realizace stavby mohla proběhnout v roce
2018. Projektová dokumentace na zpevnění koryta a
rekonstrukce
mostů
bezejmenného
potoka
v Holostřevech je zpracována. V současné době se dokončují rozbory půdy, kde by bylo možné uložit sediment
z potoka. Vzhledem k finanční náročnosti celé stavby bude pravděpodobně realizace podmíněna získáním
dotačních finančních prostředků. Pro obec Doly je zpracovaná projektová dokumentace na odkanalizování jižní
části zástavby obce Doly, včetně vydaného stavebního
povolení. Realizace bude po schválení v rozpočtu města
naplánována na příští rok.
Veškeré výše uvedené akce, stavby, opravy a projekty bylo možné realizovat díky vyčleněným finančním
prostředkům města.
Proto mi závěrem roku 2017 dovolte poděkovat zastupitelům města Bor, za vyčlenění finančních
prostředků v rozpočtu a schválení jednotlivých akcí.

Milí spoluobčané,
závěrem letošního roku 2017, mi dovolte,
abych Vám jménem města Bor a svým vlastním
popřál pohodové prožití svátků vánočních.
A do nadcházejícího roku 2018 Vám přeji
především hodně zdraví, štěstí, lásky, elánu,
pohody a osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

… JS O U M EZ I N ÁM I A
NE ZIŠ T NĚ P OM Á H AJ Í
Zaslouží si ocenění!
Současný styl a trend života je čím
dál více rychlejší a uspěchanější. Mnohdy není čas si ani uvědomit, co je nejdůležitější v životě každého z nás. Je to zdraví, které možná
bereme jako samozřejmost.
Ale přesto i v této době mezi námi žijí občané, kteří
bez nároku na finanční ohodnocení, svou obětavostí zachraňují zdraví a život lidem. Tito lidé si zaslouží veliké
ocenění!
Proto i v letošním roce dne 23. 11. 2017 uspořádal
Oblastní spolek Červeného kříže v Tachově v obřadní síni
Tachovského
zámku
slavnostní
oceňování
bezpříspěvkových dárců krve plaketou Prof. MUDr. Jana Jánského.
Mezi oceněnými byli i spoluobčané našeho města a
spádových částí.
Bronzové ocenění za 10 odběrů získali: Pavlína Zemanová, Jakub Burda, Zdeňka Jedličková a Jindřich
Mansfeld
Stříbrné ocenění za 20 odběrů získali: Miroslav Silanič,
Lukáš Musil, Jiřina Stránská a Pavel Latko
Zlaté ocenění za 40 odběrů získali: Marek Kostroun a
Marie Kalabzová
Dovolte mi, abych Vám jménem města Bor i svým
vlastním, ještě jednou poděkoval za Vaši pomoc a
obětavost, kterou nezištně věnujete ostatním lidem
a popřál Vám mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Děkuji Vám!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
15. zasedání 27. září 2017
Opravu místní komunikace v Málkovicích provede firma
PROMONASTA s.r.o.
Bude opravena lesní cesta ve Skviříně.
Opravu hřbitovní zdi provádí firma Jan Rybecký, opravu
reliéfu na hřbitově provádí firma Pavel Rybecký, Zednictví.
Výsadbu živých plotů na hřbitově v Boru zajistila firma
Vojtěcha Dufka.
Kovový kříž na pomník před kolumbáriem na hřbitově
v Boru zhotovila firma ONDRACEK DESIGN – Umělecké
kovářství.
16. zasedání 18. října 2017
Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor pohostinství se sálem v Damnově bude ukončena k 31. 12.
2017. RM schválila vyhlášení záměru pronájmu.
Vánoční stromky z lesů města Bor se budou prodávat od
11. do 20. prosince v budově kina: smrk za 150,- Kč,
borovice za 200,- Kč.
Zhotovitelem stavby zřízení parkovacích stání v Přimdské
ulici v Boru bude firma STRABAG, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, k podnětu týkajícímu se výšky
nástupiště v železniční stanici v Boru zaslala vyjádření,
že úprava bude provedena v roce 2018.
Zprávu o činnosti TJ Sokol Bor přednesla předsedkyně
tělovýchovné jednoty. TJ k 6. 3. 2017 eviduje 180 aktivních členů.
Ředitel SBTH Bor ukončuje k 31. 12. 2017 pracovní činnost ve funkci ředitele SBTH Bor. RM schválila zveřejnění
výběrového řízení na funkci ředitele Střediska bytového a
tepelného hospodářství města Bor, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem do funkce 1. 1. 2018.
Připravují se projektové dokumentace ve stupni studií na
akce: Revitalizace zeleně na návsi v Čečkovicích a revitalizace zeleně ve Vysočanech.

Pokladní hodiny MěÚ Bor:
12,00 – 16,30

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

18. 12. 2017
19. 12. 2017
20. 12. 2017
21. 12. 2017
22. 12. 2017

7,30 - 11,30
zavřeno
7,30 - 11,30
zavřeno
zavřeno

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017

1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
zavřeno
zavřeno
zavřeno

12,00 –16,30

Poplatková povinnost na kalendářní rok 2018: podle
Obecně závazných vyhlášek města Boru (poplatky ze
psů, platba za odvoz komunálního odpadu) a další platby jako nájmy pozemků … Platby se budou přijímat až
od středy 3. ledna 2018.

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
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., od listopadu do března
v pracovní dny od 8 do 16 hod.

17. zasedání 1. listopadu 2017
V souvislosti s přípravou rozpočtu města pro rok 2018 se
rada zabývala návrhy na realizaci investičních akcí, návrhy na přípravu projektů a návrhy na opravy a údržbu.
K 30. 11. 2017 skončilo funkční období školské rady ZŠ
Bor. Rada města schválila nové členy školské rady ZŠ
Bor, zástupce zřizovatele.
Rada Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech schválila cenu vodného a stočného pro rok 2018 ve
výši 78,86 Kč/m3 (včetně DPH).
Dne 22. listopadu 2017 se konalo v zasedací místnosti
MěÚ Bor společné jednání vedení města a polikliniky se
zástupci firem působících v průmyslových zónách Nová
Hospoda, Vysočany a na území města Bor.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
V BUDOVĚ KINA (vchod z boční uličky),
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 575
11. 12. 2017 – 20. 12. 2017
V DOBĚ:
11. 12. a 12. 12. 2017
12,00 – 16,30 hod.
13. 12. až 20. 12. 2017
12,00 – 15,30 hod.
V SOBOTU A NEDĚLI SE NEPRODÁVÁ
CENA: SMRK…………………. 150,-Kč
BOROVICE…………... 200,-Kč

Městské kulturní středisko a kino
Vánoční koncert - 8. prosince 2017
Vánoční koncert Josef Vágner & dětský pěvecký sbor
při ZŠ Bor – sál kina.
Dětský pěvecký sbor ZŠ v Boru, pod vedením Anny Řezníčkové vystoupí spolu s Josefem Vágnerem v sále
městského kina. Vstupenky jsou k dispozici v pokladně
kina, tel. 374790441, nebo na www.mksbor.cz.

Pozvánky do zámku
Adventní koncert Lenky
Filipové a hostů
16. prosince 2017
od 19 hod., velký sál zámku
Bor, vstupné 300,- Kč.
Připravované akce:
27. 1. 2018 - Ples osadních výborů
17. 2. 2018 - Městský bál
23. 2. 2018 - Dětský karneval
8. 3. 2018 - Setkání seniorů v rámci MDŽ
9. 3. 2018 - Ples zdravotníků
16. 3. 2018 - Ples sportovců
18. 3. 2018 - Zájezd na muzikál Mýdlový princ
24. - 25. 3. 2018 – Zájezd do sklípku
1. 4. 2018 - Recitál Chantal Poullain v zámku
21. - 22. 4. 2018 – Druhý zájezd do sklípku
Vstupenky na všechny plesy pořádané městem Bor
budou v prodeji od 5. 1. 2018 v pokladně zámku. Vstupenky na Zdravotnický ples budou v prodeji na
Poliklinice, na ples sportovců v prodeji u pí. Podlipské.
Podrobněji budeme o všech akcích informovat v příštím
vydání zpravodaje.

Vánoce 2017 – darujte knihu nebo kulturní
zážitek!!! K zakoupení v pokladně zámku.
Městské kino v přehledu
Pozvánka na prosinec: Česko/Slovenský film Přání
k mání - vánoční příběh s trochou kouzel. Je to návrat
k filmům, jakými byl třeba Pan Tau nebo Lucie postrach
ulice.“, dále uvidíte film Špindl, Star Wars: Poslední z
Jediů (3D, 2D), Ferdinand, Ladíme 3 a přenos koncertu
Metallica
Pozvánka na leden: Čertoviny - v lednu se můžete těšit
na novou českou klasickou pohádku režiséra Zdeňka
Trošky s příhodami nadpřirozených bytostí, dále uvidíte
filmy Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Nejtemnější hodina, Insidious: Poslední klíč
V lednu bude vzhledem k prezidentským volbám omezené promítání. V budově kina je volební místnost.
Připravované akce:
22. 1. 2018 – Hrad Přimda a Gutštejn – přednáška o
historii v podání Libora Marka v sále městského kina
v Boru.
22. 2. 2018 - zábavný pořad "O sexu převážně nevážně" - vystoupí sexuolog Dr. Radim UZEL a folkové
duo „Pepa Štross a syn“. Nebude chybět vkusná zábava na dané téma „sex“ a veselé a rodinné historky.
Na 11. červen 2018 je plánován zájezd na nejoblíbenější
český pohádkový muzikál Kapka medu pro Verunku 2,
spojený s projížďkou lodí po Vltavě. Prosíme případné
zájemce, aby se předběžně přihlásili do 15. ledna 2018
v kanceláři Městského kulturního střediska v Boru. Zájezd
se uskuteční podle počtu uchazečů.
Knihovna připravuje:
7. 12. 2017 Besedy pro 1. - 3. ročník ZŠ – Co se přihodilo v Betlémě
V pátek 15. 12. 2017 - Vánoční spaní v knihovně (přihlášky k vyzvednutí v knihovně)
19. 12. 2017 Vánoční vyrábění pro děti – svícen, od 15
do 17 hod. v knihovně, s sebou 20,- Kč na materiál a
nůžky, nutná rezervace tel. 739 640 461, Iva Křižková
Během vánočních svátků bude knihovna uzavřena od
23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

Potěšte o Vánocích své blízké pěknou knihou, vstupenkami na představení nebo dárkovým poukazem na
vstupenky.
Přehled nabízených knih: Zmizelé Sudety (480 Kč), Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních
provozech na Tachovsku a Stříbrsku (2. díl) - levostranné
přítoky Mže (460 Kč), Kámen – svědectví hlavního aktéra
akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku (345 Kč),
Tachovsko na starých pohlednicích (480 Kč), Plánsko na
starých pohlednicích (480 Kč), Co odnesl čas 4 - Tachovsko a Český les na nestarších fotografiích (450 Kč), Co
odnesl čas 3 - Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích (460 Kč), Dřevňowská pivovarská chasa - aneb
pivovary a pivovárky okresu Tachov (440 Kč), Kronika
ČESKO-BAVORSKÉ hranice I. – V. díl (sada 510 Kč),
Strašidelný mlýn – záhadné bytosti a tajuplná místa Českého lesa (150 Kč), Recepty ze zámeckých kuchyní (270
Kč), Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí (270 Kč) aj.
Kromě knih a drobných předmětů můžete v zámecké
pokladně zakoupit i vstupenky na muzikály, koncerty, divadelní představení aj. Nabízíme prodej vstupenek
v rámci sítí TICKET ART a PLZEŇSKÁ VSTUPENKA.
Tipy portálu Ticket Art:
28. 4. 2018 – Plzeň – Shrek – muzikál na motivy stejnojmenného filmu (vstupenky 690 – 990 Kč). 4. 11. 2018 –
Praha – Daniel Landa 50 – narozeninový koncert se
všemi jeho hity (vstupenky 390 – 945 Kč).
Muzikály v pražských divadlech: Čas růží – největší hity Karla Gotta, Sestra v akci – americká muzikálová
komedie, IAGO – Muzikál podle Shakespearova Othella,
Ples upírů – muzikál na motivy filmu R. Polanského,
Sněhová královna – český rodinný muzikál, Krysař –
kultovní muzikál D. Landy, Mýdlový princ – muzikál
s největšími hity V. Neckáře a mnoho dalšího.
Prodejní portál Ticket Art nabízí také možnost zakoupení
dárkového poukazu v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč,
1 000 Kč nebo 2 000 Kč.
Zámecká pokladna je otevřena po – pá v době 8 – 16
hod. až do 22. 12. 2017.

CO SE U NÁS UDÁLO
Podzimní dekorace
Dne 31. 10. děti v knihovně vyráběly věnce na dveře
z přírodních materiálů. Základem byl slaměný věnec, na
který pomocí tavné pistole přitavily ořechy, žaludy, šišky,
korek, listy, mochyni a nakonec vše dozdobily mašličkami
z juty. Nálada byla při vyrábění jako vždy výborná a máme radost, že na tyto akce chodí nejen holky, ale i kluci.
A jak se věnečky povedly, se můžete podívat na foto.
.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čtvrťáci ze ZŠ v Boru se učili "Jak se točí
peníze"
Druhé listopadové úterý se žáci čtvrtých tříd základní
školy vypravili do Plzně. Cílem se stala kreativní zóna v
prostoru bývalé vozovny městských dopravních podniků
DEPO2015. Kromě mnoha jiných aktivit zde právě
najdeme interaktivní zábavnou expozici o penězích a
finanční gramotnosti určenou dětem od 7 let. A nutno říci,
že se kluci a děvčata během téměř dvouhodinové
multimediální hry ani trochu nenudili.

Lampionový průvod
Ve čtvrtek 2. 11. se u borské základní školy sešlo více
než 150 dětí společně s rodiči a prarodiči. Letos trasa vedla od školy přes zámecký park a končila na parketě.
Průvod
vyšel
v pět hodin, kdy
už se začalo
stmívat,
cesta
parkem
byla
osvětlená nejen
lampióny
dětí,
ale také rozsvícenými svíčkami
ve
sklenicích,
které lemovaly
celou cestu přes
park až k parketu. Na konci cesty děti dostaly svítící náramky, mohly si opéct buřtíky a občerstvit se horkým čajem. Pro dospěláky byl připravený svařák. Počasí nám
přálo a všem se průvod moc líbil. Poslední účastníci odcházeli z parketu po sedmé hodině. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří při této akci pomáhali.

Noční oživené prohlídky zámku
V sobotu 11. 11. 2017 se borský zámek rozloučil
s XV. turistickou sezónou a stejně jako v předešlých letech proběhly v rámci zakončení noční oživené prohlídky.
Celkem šest prohlídek, bezmála čtyřicet účinkujících, pět
tanečních, hudebních a šermířských vstupů, prohlídka
zámku a závěrečný výstup na ochoz věž s prohlídkou
osvětleného města Boru. Prohlídky byly vyprodané do
posledního místa, zámek navštívilo více než 250 návštěvníků.

S platební kartou plnili úkoly, kontrolovali stav svých
účtů, kde jim korunky podle počtu splněných úkolů
přibývaly, ale i ubývaly, seznamovali se s historií peněz,
mohli si vyzkoušet tisk ochranných prvků na bankovkách,
rýžování zlata, navštívit jeskyni krále Midase a spoustu
dalších zajímavých stanovišť.
Závěrem stručně řečeno - příjemně strávené
dopoledne se spoustou užitečných informací a hlavně zábavně!

Recyklace hrou
Recyklace hrou nám ukázala, že můžeme i my
pomoci zlepšit životní prostředí. Dozvěděli jsme se
například, že z baterií se vyrábějí poklopy na popelnice,
z mobilních telefonů zlaté šperky. Víme už také, že
recyklace je důležitá pro život a životní prostředí. Proto
bychom měli odvážet nebezpečný odpad do sběrných
dvorů, staré léky vracet do lékáren. Tam vědí, jak si
s nebezpečným materiálem poradit.
Celý program nás bavil, máme zase nové a užitečné
informace.
Andrea Zouharová a kolektiv 5. A ZŠ Bor

Poděkování
Děkujeme řediteli ZŠ Bor, panu Mgr. Danielu Koblenovi,
za umožnění prohlídky ZŠ Bor při příležitosti setkání žáků
po 50 letech od ukončení základní školní docházky, které
se uskutečnilo dne 14. 10. 2017.
Za všechny spolužáky děkuje Jaroslava Šujanová

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Málkovice
Blíží se konec roku 2017 a tak se ohlédněme za děním v osadě Málkovice. Po zimě bylo potřeba uklidit
vesnici a tak se hned zjara konala první brigáda. Větší
akcí bylo stavění máje, kdy pánové měli na starosti výběr
májky, její postavení a přípravu dřeva na hranici, děti a
ženy se chopily zdobení a přípravy malého občerstvení
na večer. S příchodem večera a tmy se zapálila hranice,
kde již byla jedna polapená čarodějnice, její mladší kolegyně marně poletovaly okolo, ale nezachránily ji. Po jejich
odletu neznámo kam, si každý s chutí opekl buřtíka.
Letošní počasí svědčilo růstu trávy a tak jsme několikrát sekali, hrabali a uklízeli nejen své zahrady, ale i
pozemky ve vlastnictví města. Uklidili jsme i kolem rybníka a chystali jsme se na rybářské závody. Ty se
uskutečnily 22. 7. a přijelo k nám na osm desítek chytajících, a to nejen z Tachovska. K dispozici 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.
Další týden jsme opět brigádničili. Bylo třeba obnovit
barevný kabát našeho osadního „kulturáku“ a velice
omšele vypadající autobusové zastávky, tak se natíralo a
lakovalo. Dne 26. 8. se uskutečnil 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.
Jednou z posledních akcí byl Malý lampionový průvod
Málkovicemi. Sešli jsme se za tmy s rozsvícenými lampiony a prošli trasu označenou svíčkami. Poté jsme
společně poseděli. Ještě nás čeká rozsvícení stromku,
štědrovečerní zpívání v kapličce a snad i společné posezení na konci roku.
Nejen prací je člověk živ, ale i zábavou. To platí i u
nás v Málkovicích. V zimě to byly turnaje v hokeji na zamrzlém rybníku, přes léto přáteláky v nohejbale, asfaltové
hřiště bylo využíváno i tenisty, bruslaři a dětmi, které zde
bezpečně jezdili na kolech či koloběžkách.
Jana Forejtová, OV Málkovice
.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
Na poslední pondělí v září jsme měli naplánováno posezení venku, ale vzhledem k nejistému počasí jsme vzali
zavděk posezení v Hodovní síni. Při poslechu známých
písní nám bylo u kávy a vína náramně dobře.
V říjnu pro nás a další zájemce připravila správa
zámku hudební odpoledne s názvem „ Pod tou naší starou lípou“. Švejk Duo – Milan B. Karpíšek a Vladimír F.
Mužík přítomné pozvali na procházku starou Prahou, jejími kabarety. Spolu s nimi jsme si „hašlerky“ s chutí
zazpívali. Tentokrát se jim ale nepodařilo přimět seniory
k tanci. Děkujeme správě zámku za velmi pěkné odpoledne strávené v krásném prostředí Velkého sálu zámku.
Mgr. Jaroslava Jáchimová, Klub seniorů Bor

KLUB PŘÁTEL HISTORIE
V říjnu se konala již 8. výroční schůze. Předsedkyně
paní Monika Hartlová zhodnotila uplynulý rok.
V únoru se členové zapojili do obnovené tradice masopustního průvodu. Zúčastnili se klubového výletu na
výstavu historie motorismu na okrese Domažlice. Již tradiční se stala také velikonoční projížďka. Protože podlaha
v muzeu byla prašná, bylo nutno jí opatřit novým nátěrem. Takže po částech došlo k její opravě. Dalšími
akcemi byla májová jízda ve Stříbře, účast na pouti
v Bernarticích – s veterány, Zámeckých slavnostech, vyjížďka do Nepomuku.

Mezi problémy patří stále malý prostor pro vystavování nejrůznějších předmětů, vozidel,… Snad se někdy
exponáty dočkají zvětšení výstavních prostorů v bývalé
kotelně v podzámčí.
Mgr. Jaroslava Jáchimová, Klub přátel historie

VÁNOČNÍ PROGRAM FARNOSTI
Vánoční programy a mše svaté Římskokatolické farnosti
Srdečně zveme na Svatomikulášskou poutní slavnost
do kostela sv. Mikuláše v Boru ve středu dne 6. 12. 2017
v 18 hod., vystoupí smíšený pěvecký sbor „Česká píseň“
Plzeň, který provede „ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ“ od J. J.
Ryby. Dirigent – Vojtěch Jouza, varhany – Vojtěch Novák, sólisté: soprán - Eva Markvartová, alt – Lenka Kubů,
bas – Jan Fraus, tenor – Jan Tejkal
Ve středu dne 20. 12. 2017 od 17 hod. zveme
do kostela v Boru na koncert žáků ZUŠ a Pěveckého sboru ZŠ v Boru. Dále srdečně zveme na neděli dne 24. 12.
2017 do kostela sv. Mikuláše v Boru na Půlnoční mši svatou ve 24 hod. Zpívá borský chrámový sbor.
Další mše svaté o Vánocích:
24. 12. 2017 – Neděle – Štědrý den:
15,00 hod. Přimda – vánoční mše sv., 16,30 hod. Bernartice – vánoční mše sv., 21,00 Stráž – půlnoční mše sv. –
zpívá strážský sbor, 22,30 hod. Kladruby – půlnoční,
24,00 Bor – půlnoční mše
25. 12. 2017 – Pondělí – Hod Boží vánoční, 9 hod. Bor –
mše sv. – zpívá borský sbor
26. 12. 2017 – Úterý – 2. svátek vánoční – sv. Štěpána,
9 hod. Bor – mše sv. – zpívají děti z MŠ v Boru, 11,00
Kladruby klášter – mše sv., 15,30 Damnov – mše sv.
31. 12. 2017 – Neděle – sv. Silvestra, 9 hod., Bor – mše
sv. + pobožnost na konci roku, 11,00 Kladruby – mše sv.
+ pobožnost na konci roku, 23,30 Loreta Bor – adorace
zakončená eucharistickým požehnáním o půlnoci na začátek Nového roku 2018

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
Na závěr naší knihovničky v letošním zpravodaji č. 3
jsem Vám slíbil, že si popovídáme o tom, jak to s tou naší
malou železnicí bylo dále. Je konec roku a ne snad proto,
že budou brzy Vánoce, chci slib splnit, ale také proto, že
se blíží jubilejní rok a měli bychom se na něj patřičně připravit.
Naposledy jsme skončili tím, že se v Boru 4. srpna
1902 konal slavnostní „Den prvního rýpnutí“, čímž byla
zahájena výstavba železniční tratě ze Svojšína k nám do
Boru. Pracovalo se usilovně jen s krátkými přestávkami
církevních svátků a dvěma chladnými týdny v lednu 1903.
Technicky nebyla trať od Svojšína do Holostřev příliš náročná, ale práce ve svahu nad Výrovským potokem s
několika viadukty a poslední úsek přes bažinatý terén od
Skviřína k Boru stavbu očekávaně zpomalil.
29. května 1903 muselo být státním drážním ředitelstvím prodlouženo povolení stavební smlouvy. Stavba se
obešla bez jakýchkoli nehod či úrazů a v neuvěřitelném
termínu výstavby 1 rok byla patnáctikilometrová trať připravena k provozu. Z archivních dokumentů se přece jen
dá vyčíst malý stavební „zádrhel“ dotýkající se pozoruhodně pozemku, který i v současné době na sobě nese
jakousi nevysvětlitelnou zátěž. Při stavbě nádraží a samotného kolejiště vbíhajícího směrem k městu nebyla
dodržena předepsaná stavební čára a kolejiště se téměř
o deset metrů dostalo blíže k zemské silnici na Planou a
Mariánské Lázně, čímž nebyla dodržena bezpečnostní linie požární zóny. Mnohé se dalo ještě poupravit, ale
zbudovaná výtopna a rampa se skladem se již posunout

nedaly. Úpravy způsobily nepatrné třítýdenní zpoždění
stavby, ale navždy omezily na zúženém pozemku mezi
nádražím a dnešní zámečnickou provozovnou pana Gregora postavit jakoukoliv další stavbu.
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První vlak ze Svojšína do Boru přijel už 10. září 1903,
ale slavnostní otevření proběhlo o deset dnů později, 20.
září, za účasti mnoha významných hostů a samozřejmě
borského pěveckého sboru „Liedertafel“ a dechovky složené z borských muzikantů. Do nádraží vjela kolem 10.
hodiny od Svojšína bohatě ozdobená lokomotiva s věnci
z dubového listí a čerstvými květinami a stejně tak byly
vyzdobeny i osobní vagóny. Slavnostní řeč držel borský
vikář Georg Glosauer na necírkevní téma „Výhled hospodářského rozvoje Borska s pomocí Boží“ a na závěr
dokončenou stavbu posvětil. Další řeč měl pan starosta
Franz Tragl, pak představitel okresního hejtmanství v Tachově, zemský soudní rada z Okresního soudu na
Přimdě, zástupce ředitelství železnic z Prahy a také pan
kníže Karl Löwenstein ze zámku. Chválou nešetřili ani
další řečníci z řad borských spolků a živnostníků. Jak to
tak už bývá, když se připravuje velká akce, všichni vědí,
co by k věci měli říct a také, že zahraje muzika, že školní
mládež pod vedením vybraného pana učitele přednese
básně a že pěvecký sbor zazpívá píseň. Na co se však
někdy zapomene a stalo se to i při této velké slavnosti, že
celou akci musí přece jen někdo z pořadatelů řídit. Jinak
se veškeré snažení může lehce zřítit. To se málem stalo i
tenkrát. Řečníci domluvili, hudba dohrála slavnostní tuš a
jak se popisuje v tehdejších novinách, nastala chvíle „ticha“, kdy všichni přítomní stáli trochu nerozhodně na
peróně nově otevřeného nádraží a čekali, co bude dál.
Nikdo se však neměl k povelu, neboť moderátor ani režisér asi nebyl určen.
Vše chtěl po chvíli zachránit tehdejší městský tajemník
Franz Mayer, který přistoupil k řečnickému pultu a hlasitě
pronesl větu: „A nyní se Zug pohne do města“. To teprve
nastalo zděšení, neboť německé „der Zug“ má několik
významů. Účastníci slavnosti upnuti na projevy o železnici a obdivující mašinku s vagónky si význam slova vyložili
jako vlak. A tedy: „Nyní se vlak pohne do města“. Jedni
udiveni, že se vlak vydá do města, ač koleje vedly na
druhou stranu, druzí si překvapivě domýšleli, jak je technika důmyslně vybavená, že může jet vlak do města bez
kolejí. Tajemník věděl co svým „der Zug“ myslel, ale sám
překvapen zděšením davu, nepodal další vysvětlení. Vše
obratně zachránil přítomný lékař a čestný host Dr. Hilgenreiner, který zvolal: „Ovšem že – Zug – náš slavnostní
průvod“. To je totiž další význam tohoto německého slova. Narušenou slavnost tak zachránil a přítomní se vydali
v čele s muzikou do centra města, kde teprve nastalo
všeobecné veselí.
Protože si v následujícím roce budeme připomínat i 100.
jubileum samostatnosti Československa, bude v příštím
vydání zmínka o železnici a jejích provozních začátcích
před sto lety.
Sestavil Miroslav Cvrk
z archivních materiálů a překladu MUDr. Karla Mácy

