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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA

2017) a následně pak rekonstrukce ulice (v případě
schválení v r. 2018).

„Kdo jinému připravuje
pád, má vědět, že sobě
připravuje záhubu“.

Počátkem měsíce května budou zahájeny práce na
dokončení zateplení budov MŠ ul. Borská. Následně by
jednotlivé pavilony MŠ měly postupně získat „novou tvář“
s 3D efektem. V období letních prázdnin bude pokračovat
již V. etapou rekonstrukce MŠ v ul. Školní. Od nového
školního roku tak děti i dospělí získají keramickou dílnu
v budově MŠ.

Marcus Tullius Cicero

Pokračující obnovou zámku v Boru, je projekt Zámek
Bor – severní křídlo – interiér – 1. etapa, jižní a východní fasáda. Projekčně z loňského roku je plánováno
zpracování rozšíření výstavního prostoru staré techniky.
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
ve druhém vydání letošního zpravodaje mi dovolte
seznámit Vás s aktuálními informacemi týkajícími se projektové přípravy a následné realizace jednotlivých
investičních akcí a oprav.
Rada města na svém jednání začátkem roku odsouhlasila a schválila provedení aktualizace Strategického
plánu města Bor a jeho částí. Začátkem měsíce dubna
bude na našich webových stránkách uložen dotazníkový
dokument k doplnění. Chtěli bychom Vás požádat o jeho
vyplnění a zaslání. Máte tak jedinečnou možnost aktivně
se zapojit do budoucího plánování rozvoje našeho města
a jeho částí. Váš názor je pro nás důležitý.
Předem děkuji za Vaši účast na tomto projektu.
V případě zájmu o písemný dotazník Vám bude
k dispozici na sekretariátě MěÚ do konce měsíce dubna.
Vyhodnocení dotazníkového šetření a následné zpracování aktualizovaného dokumentu Strategického plánu
města Bor a jeho částí, proběhne do konce měsíce června.
V letošním roce jsme se zaměřili mj. na zvýšení počtu
parkovacích stání, kterých je ve městě stále nedostatek.
Na přelomu měsíce dubna/května bude stavebně zahájen
projekt „Zvýšení dopravní bezpečnosti v sídelní části
města Bor“, při kterém na asfaltové ploše pod náměstím
vznikne cca 40 nových parkovacích stání pro osobní automobily a 2 pro autobusy. Projekt řeší vybudování a
propojení nových chodníků se stávajícími, včetně autobusových zastávek a veřejného osvětlení. Nová
parkovací místa jsou plánována i v Pražské ul.. Po získání stavebního povolení stavbu zahájíme před letními
prázdninami. Projektová dokumentace se projednává
s dotčenými orgány a zároveň dokončuje na rekonstrukci
chodníku a vybudování parkovacích stání ve Vítězné ul.,
v Přimdské ul. (u ZŠ) a ul. Borské, kde by v části měl
být vytvořen jednosměrný provoz. Samotná realizace je
závislá na získání stavebního povolení. Akce jsou však
naplánovány na letošní rok. Rozpracován je projekt rekonstrukce ul. Finská, kde musí být nejdříve provedena
celková oprava vodovodu a kanalizace (předpoklad r.

Na hřbitově v Boru bude vybudováno pietní místo
před kolumbáriem, kde součástí jsou další kolumbární
schránky, mobiliář a rozptylová loučka. V zadní části
hřbitova je projekčně plánována celková úprava
s vybudováním cest a dalším rozšířením plochy
k urnovému pohřbívání. Součástí je i výsadba zeleně a
vybudování
odpočinkového
místa
k posezení.
V letošním roce by měla být zahájena oprava hřbitovní
zdi, včetně brány u hlavního vstupu.
Pro letošní rok je i naplánováno zahájení stavby
dvou ŘD v severní části města. Další plánovanou akcí
roku 2017 je opevnění koryta Výrovského potoka (ul.
Finská).
I pro letošní rok zastupitelé stanovili a vyčlenili prostředky pro naše osady. Je plánováno pokračování oprav
dalších sakrálních staveb.
Pro Čečkovice je připraven projekt na úpravu návesního rybníka, včetně odbahnění. V případě získání
finančních prostředků z dotace by realizace mohla být
zahájena ještě letos. Sídliště Vysočany má zpracován
projekt na vybudování nové ČOV, včetně uděleného
stavebního povolení. V případě získání dotace je předpoklad zahájení stavby v letošním roce.
Pro jednotlivé osady jsou plánovány i další opravy a
akce, které vzešly z žádostí osadních výborů, které byly
pro letošní rok podpořeny a schváleny.
V oblasti projektové připravenosti letošního roku nyní
probíhá dokončení dokumentace k územnímu řízení domu s pečovatelskou službou u polikliniky, která musela
být přepracována a upravena. Máme zpracován projekt
na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice v Boru. Po
vyhlášení vhodného dotačního titulu budeme žádat o finanční
prostředky.
Z loňského
roku
plánováno
zpracování projektu na zateplení bytového domu čp. 53
ve Vysočanech.
V rámci protipovodňových opatření města Bor je dokončen projekt, včetně stavebního povolení, na úpravu
bezpečnostního přelivu Skviřínského rybníka. Dokončuje se projektové dokumentace na zpevnění koryta a
rekonstrukci
mostů
bezejmenného
potoka
v Holostřevech.

Po schválení změny č.2 Územního plánu Bor budou
zahájeny projektové práce na vybudování cyklostezky
z Boru směrem na Novou Hospodu. Plánováno je i vybudování chodníku z ul. Školní směrem na Doly.

zdarma. Skenování zdarma. Při více zájemcích o internet
limit 20 minut pro jednoho uživatele.

Vážení čtenáři,
výše jsou uvedeny zásadnější a finančně nákladnější
projekty, stavby, akce a plány, které zastupitelé pro rok
2017 schválili. Realizace je však přímo závislá na finančních tocích ze státního rozpočtu, získání dotačních
prostředků a dalších okolnostech, které mohou samotnou
plánovanou akci ovlivnit.
Ing. Petr Myslivec
starosta města Boru

3. zasedání dne 8. 2. 2017
Starosta informoval o činnosti Sdružení obcí Černošín.
Hospodaření s odpady se provádí prostřednictvím obchodní firmy EKODEPON s. r. o., která provozuje skládky
komunálního odpadu, skládky inertního odpadu, zajišťuje
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a to jak
ve sběrných dvorech, tak i mobilní. Pro členské obce a
další obce regionu zajišťuje svoz zbytkového komunálního odpadu a jeho velkoobjemových složek. Sdružení
zajišťuje pro své členy i poradenství, právní servis a školení v problematice nakládání s odpady.
Na jaře bude zajištěn svoz velkoobjemového odpadu
v našich osadách.
S plánem akcí Městského kulturního střediska Bor v roce
2017 seznámila radu vedoucí organizační složky a podala další informace k návrhu pro budoucí využití
nebytových prostorů bývalé vinárny.
S plánem akcí Správy zámku na rok 2017 seznámila vedoucí organizační složky. Ve spolupráci s výtvarníkem
připravují publikaci Dějiny zámku a hradu města.
Plán údržby zeleně předložil vedoucí OSMI. RM schválila
sazby za práce prováděné v lesích města.
RM vybrala nového nájemce na pronájem bufetu na autobusovém nádraží, č.p. 650 v Boru.
Probíhá oprava spisovny/archivu OVÚP v budově kina.
Firma KASKA s.r.o., zajistí zpracování dokumentace a instalaci dopravního značení u dálnice k cíli zámek Bor.
RM schválila zpracování aktualizace Strategického plánu
města Bor.
Dne 6. 2. 2017 se starosta města zúčastnil pracovního
jednání s ministrem vnitra ČR, které se týkalo zajištění
bezpečnosti na území Plzeňského kraje, především
v průmyslových zónách.
Starosta města informoval o jednání s vedoucím expanze
NORMA k.s., o postupu přípravy výstavby obchodního
domu v Boru. V současné době je vydané územní rozhodnutí.
Starosta informoval o jednání se zástupcem expanze
Penny Market s.r.o. o záměru výstavby obchodního domu
v Boru v souvislosti s návrhem změny územního plánu
města Bor.
Dne 11. 2. 2017 se konal v kině benefiční koncert na
podporu opravy varhan v kostele sv. Mikuláše.
SDH Damnov v letošním roce oslaví 135. výročí od svého
založení. Oslavovat se bude 25. 6. 2017 a při této příležitosti bude pořádána soutěž DSO BORSKO v požárním
útoku.
Organizace festivalu Hudební léto Borska bude zajištěna
ve spolupráci obcí DSO BORSKO.
Vánoční strom města Boru byl vybrán jako „NEJ vánoční
strom 2016“ v anketě pořádané Západočeským Deníkem,
MediaShow Group s.r.o.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
1. zasedání dne 11. 1. 2017
RM schválila plán práce rady na rok 2017.
Starosta informoval o činnosti Vodárenského sdružení
obcí západních Čech (VSO ZČ) a Vodárenského sdružení obcí (VSO) Halže. RM souhlasila s cenami vodného a
stočného pro rok 2017 a s cenami služeb k nakládání
s vodami pro veřejnou potřebu stanovenými VaK Karlovy
Vary, a.s.
Vedoucí finančního odboru seznámila se stavem finančních prostředků na účtech města
k 31. 12. 2016.
Starosta města informoval o jednání s gen. ředitelem
SÚS PK o plánovaném obchvatu města Bor.
Veřejné projednání posouzeného návrhu změny č. 2
územního plánu Bor se konalo 24. 1. 2017 v zasedací
místnosti MěÚ Bor.
RM schválila zpracování projektové dokumentace
k realizaci dalších dílčích etap stavebních úprav MŠ Bor,
Školní ul.
RM schválila zpracování projektové dokumentace pro
provedení revitalizace městského parku v Boru.
RM souhlasila se zřízením pátého oddělení školní družiny
s kapacitou 30 žáků při ZŠ Bor.
RM souhlasila s umístěním centrálního rozcestníku cyklotras č. 2207, 2240 a 2172 na Malém náměstí (u
kostela).
Krajský úřad Plzeňského kraje, ORR zaslal vyrozumění o
postupu odvolacího orgánu čj. RR/70/17 týkající se vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby
a
stavebního povolení pro stavbu Odstavná plocha pro nákladní automobily na pozemku p.p.č. 238/7, 238/8 a
238/16 v k.ú. Bor u Tachova.
Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní
ochrany přírody a krajiny zaslalo Protokol o schválení
Plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Český les na
období 2017 – 2026.
RM schválila výši finančních příspěvků na pořádání společenských akcí v roce 2017 na základě žádostí osadních
výborů a organizací a spolků.
RM schválila poplatky v knihovně pro rok 2017:
Roční poplatky:
Děti, důchodci, studenti – 70,- Kč, dospělí 120,- Kč.
Jednorázové poplatky: jednorázová výpůjčka knihy 100,Kč, ztráta čten. průkazu 10,- Kč, rezervace knihy 10,- Kč,
ztráta knihy - pořizovací cena knihy, 1. upomínka zdarma
- zaslání SMS zprávy, 2. upomínka - 20,- Kč, tisk A4 - barevně 3,- Kč, černobíle 2,- Kč, MVS - meziknihovní
výpůjční služba – vypůjčení knih z jiné knihovny je poskytováno zdarma. Cena balíku při odeslání knih dle
sazebníku České pošty. Veřejný internet je poskytován

2. zasedání dne 30. 1. 2017
Byly projednávány majetkové záležitosti.

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:
Duben 2017
Marie Kurfiřtová, Božena Hulmáková, Jiří Pecka, Emilie
Mikulandová, Alena Schneiderová, Jiřina Turková, Marie
Suchá, Josef Kortan, Vladimír Nejedlý, Eliška Polívková,
Jarmila Urbanová.
Květen 2017
Miroslav Bultas, Marie Zemková, Marie Trojáková, Alois
Podolka, Miluše Jedličková, Libuše Křížová, Zdenka Erdová, Gejza Juhász, Marianne Jandová, Karel Rožeň,
Vlasta Gleissnerová, Zdeňka Márová, Zdeňka Nohová,
Hana Tvrdíková, Věra Arvajová, Jana Balážová, Antonie
Schvarczová, Václav Fáč, Marie Výběrová.
Všem oslavencům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!!

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.

Zámek
1. 4. 2017 – Slavnostní zahájení zámecké sezóny – speciální prohlídky zámku

Připravujeme:
14. – 15. 7. 2017 – Zámecké historické slavnosti (v letošním roce se návštěvníci mohou opět těšit na rytířský
turnaj na zámecké louce, novinkou bude také páteční
koncert na náměstí skupiny Bran).
12. – 13. 8. 2017 – Prázdninový zájezd pro děti a rodiče (Česká Kanada – úzkokolejka, lanový park, zřícenina
hradu Landštejn) – ZÁJEZD JE JIŽ OBSAZEN, info pro
účastníky o přesném programu a platbě vyjde v příštím
vydání zpravodaje nebo informace budou poskytnuty od
1. 5. v pokladně zámku.

Městské kulturní středisko a kino

27. 5. 2017 - Ples pro rytíře a princezny
- akce pro děti i pro dospělé v zámeckém sále od 17 hod.
- zábavný program plný soutěží, vyhodnocení nejhezčí
princezny a prince plesu, taneční soutěž
- vstupné: 50,- Kč, děti do 6 let zdarma

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 pořádaných MKS, nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také v pokladně kina, tel: 374790441.
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.
NOVINKA:
Interaktivní thriller v kině – Noční směna
První interaktivní film, který bude k vidění ve vybraných
kinech v Česku i ve světe.
Ve dnech 6. a 19. května pro vás budeme mít velkou
novinku, kterou diváci v kinech ještě nikdy nezažili. Jde o
interaktivní film Noční směna, ve kterém bude přímo publikum rozhodovat o dění na plátně. Je jen na publiku, jak
to celé dopadne. Noční směna bude v kinech novým a
ojedinělým zážitkem, protože si půjčuje prvky jak
z filmového světa, tak ze světa počítačových her.

Návštěvníci si na svých telefonech musejí nainstalovat aplikaci "Ctrl Movie", fungující na iPhonech i
telefonech se systémem Android. Aplikace má necelé
3MB a tedy je stažena v podstatě hned. Návštěvníci se
připojí na wifi a po začátku filmu se jim začnou v aplikaci
automaticky zobrazovat možnosti dalšího vývoje, z nichž
kliknutím vybírají. Samotný film obsahuje všech 180
možných voleb a 7 různých zakončení. Délka filmu může
být mezi 69 a 88 minutami podle voleb návštěvníků. Pokud zvolí kratší verzi, je možné se vrátit zpět a vidět jiný
konec, takový "druhý život".

Kulturní akce
30. 4. 2017 – Slet čarodějnic na parketě v Boru
- zábavné taneční odpoledne a večer při hudbě, k tanci a
poslechu hrají Maťáci
- občerstvení a oheň, opékání špekáčků, soutěže o ceny
- všechny čarodějnice dostanou špekáček zdarma.

26. 5. 2017 – Dechová kapela Ladislava Kubeše Veselka v sále kina

Pozvánka na první koncert
Hudebního léta Borska,
který se koná dne 14.5.2017 v 17 hodin
v chrámu sv. Mikuláše v Boru.
Na programu je REQUIEM od W.A.Mozarta.
Pořadatel:
ŘKF Bor, Město Bor, Biskupství Plzeňské,
Mikroregion Borsko a spolek Borská Loreta.
Předprodej vstupenek na faře v Boru.
Zároveň připomínáme další 2 koncerty:
18. 5. 2017 od 18 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Boru
společné vystoupení žáků ZUŠ Bor + Musik Schule
Pleystein
8. 6. 2017 v 18 hodin v kostele sv. Jiří v Přimdě, kde
bude hrát na violoncello barokní koncertní skladby Petr
Skalka, který učí na konzervatoři v Norimberkua Bazileji.
Na všechny koncerty srdečně zveme.

- veselka Ladislava Kubeše je vynikající a všude – doma i
v zahraničí – žádaný dechový orchestr z Prahy. U jeho
zrodu v roce 1975 stál jihočeský skladatel Ladislav Kubeš
starší (1924 – 1998), k jehož poctě se ve městě Soběslav
pořádá
každoročně
velký
mezinárodní
festival
KUBEŠOVA SOBĚSLAV (v roce 2014 se konal už po
dvacáté). V Boru vystupovala Veselka v loňském roce na
Loretánských slavnostech.

PL ZE ŇS KÁ V ST U PE N K A –
N OVĚ V Z ÁM EC KÉM Í ČK U

Připravujeme na měsíc červen:
Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěží, odměny pro děti
Pohádková cesta – plnění úkolů na stanovištích v parku,
pohádkové postavy, opékání buřtů, každé dítě bude odměněno
Více informací v příštím vydání zpravodaje.

PLZEŇSKÝ FESTIVAL VÍNA 2017 29. 4. a 28. 9., Kopeckého sady Plzeň (100 Kč předprodej; 150 Kč na
místě/v ceně degustační sklenice + průvodce festivalem)
DEN VE VZDUCHU S RÁDIEM KISS PROTON 2017 29.
– 30. 4., Letiště Aeroklubu Plasy
(250 Kč) - Špičková letecká akrobacie, přelety armádních
letounů, letecká bitva, skupinové lety, vystoupení letec-

kých akrobatických skupin, seskoky parašutistů, historická letadla,...
SKVOSTY S VŮNÍ BENZÍNU 21. 7., DEPO 2015, Plzeň
(200 Kč) - sbírka historických sporťáků, limuzín, legendárních Velorexů či užitkových vozů
Divadlo:
DJKT Plzeň (Labutí jezero, Evžen Oněgin, Don Juan,...);Divadlo Pluto (Mejdan manželek šílených, Klíče
na neděli, My fair lady,..); Divadlo Alfa (Příhody včelích
medvídků, Sůl nad zlato, Cesta do středu Země,.. )Divadlo
Dialog
(Grönholmova metoda,
Sen
noci
Svatojánské,…)
Koncerty:
BUENA VISTA CLUB, Plzeň: SEBASTIAN HVĚZDY
TOUR 2017 8. 4. (170 Kč předprodej/220 Kč na místě);
ÓČKO PARTY RIDE DĚKAN/REFEW/ALESS/DJ NYX
27. 5. (190 Kč předprodej/250 Kč na místě)
Měšťanská beseda, Plzeň: ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
GREGOR & HOSTÉ 10. 4. (430 – 1490 Kč); MICHAL
HORÁČEK NA CESTĚ 2017 24. 5 (370 – 540 Kč);
ČECHOMOR HRAJE PRO POMOCNÉ TLAPKY 6. 6.
(340 – 500 Kč); DAVID DEYL - MELODIE MÉHO
SRDCE: MUZIKÁL 14. 6. (340 – 390 Kč); ALEXANDER
RYBAK & JANÁCEK PHILHARMONIC ORCHESTRA 5.
10. (890 – 1290 Kč); STACEY KENT 5. 11. (430 – 825
Kč)
Velká Synagoga, Plzeň: ANNA K. 20. 4. (390 – 790 Kč)
KD Šeříkovka, Plzeň: VISACÍ ZÁMEK, SPS - FOREVER
PUNK TOUR 14. 4. (225 Kč předprodej/300 Kč na místě);
KATAPULT 21. 4. (250 Kč předprodej/300 Kč na místě);
AC/DC TRIBUTE - ŠPEJBL´S HELPRS 24. 11. (200 Kč
předprodej, 250 Kč na místě)
Divadlo pod lampou, Plzeň: BABY SECONDHAND &
NEŽFALEŠ 22. 4. (135 Kč); Znouzecnost 27. 4. (110
Kč)
KD Peklo: Hvězda – One woman show Evy Holubové
4. 4. (440 Kč, 390 Kč, 340 Kč); HENTAI CORPORATION
+ PRAGO UNION + COCOTTE MINUTE 14. 4. (340 Kč);
Electro swing Plzeň no.8 - 6. 5. (190 Kč); Klára a Bára
18. 10. – Ivana Chýlková, Eva Holubová, Mojmír Maděrič a Jan Holík (450 Kč, 400 Kč, 350 Kč); Pro tebe
cokoliv 29. 10. – Jana Paulová, Pavel Zedníček, Ladislav Hampl a další (350 – 450 Kč)
Amfiteátr Lochotín, Plzeň: METALFEST OPEN AIR PERMANENTKA 2. - 4. 6. (1350 Kč); CARMINA
BURANA 23. 6. (200 – 450 Kč)
Zach's pub, Plzeň: STO ZVÍŘAT 8. 6. (220 Kč); TATA
BOJS 15. 6. (270 Kč); PSH 21. 6. (220 Kč); Znouzectnost 12. 7. (160 Kč); Mňága a Žďorp 20. 7. (220 Kč);
Vladimír Mišík & ETC... 12. 9. (270 Kč)
Areál likérky R. Jelínek, Vizovice: MASTERS OF ROCK PERMANENTKA 13. - 16. 7. (1650 Kč)
Další informace o možnostech prodeje v pokladně a
infocentru zámku Bor denně od 9 do 17 hod.
Michaela Bartošíková, DiS., pokladna zámku Bor

IN F OR M AC E Z KN IH O VN Y
Městská knihovna v Boru se zapojila
do projektu „Čtení pomáhá“

Pro žáky ZŠ a SŠ je určen projekt, kdy čtením mohou
pomoci nejen sobě, ale i druhým. Žák se může zdarma
zaregistrovat na webu www.ctenipomaha.cz vybere si ze
seznamu knížek ve své kategorii, který je na stránkách
uveden (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola).
V nabídce je okolo 100 titulů knih, které vybírala odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.
Knihu si čtenář přečte, na výše uvedeném webu vyplní čtyři kontrolní otázky, při správném zodpovězení získá
kredit 50 korun. Ten pak může darovat na konkrétní charitu, kterou vybere v tomto projektu.
V naší knihovně jsme určené knížky viditelně barevně
označily, proto je výběr pro děti rychlejší a dostupnější.
Barevné rozlišení na hřbetu knih:
1. stupeň ZŠ – červené nálepky
2. stupeň ZŠ – modré nálepky
Střední škola – zelené nálepky
Registrace na stránkách má ještě tu výhodu, že si po
přečtení mohou děti stránku vytisknout do čtenářského
deníku a použít ve škole. Také vidí celkový počet knih,
které už přečetly. Přijďte si vybrat a pomůžete dobré věci.
Jakékoliv další dotazy k projektu Vám ráda zodpovím
v naší knihovně.

Akce v knihovně:
Duben 2017:
Celý měsíc duben literární soutěž pro děti – vymyslete
velikonoční básničku, kde se objeví slova (kuře, vejce,
pomlázka, voda) a odevzdejte do knihovny, nebo pošlete
na email: knihovna@mubor.cz. Vyhodnocení soutěže
v měsíci květnu 2017.
11. 4. v úterý od 15 do 17 hod. Velikonoční vyrábění –
Zajíc ze sena, s sebou nůžky a 20,- Kč na materiál. Počet míst omezen, nutná rezervace 374790497 nebo
739640461.
Květen 2017:
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 15 do 17 hod. Vyrábění pro
děti – Dárek pro maminky, s sebou nůžky a 20,- Kč na
materiál. Nutná rezervace.
V úterý 16. 5. 2017 Malování na chodník od 13 do 15
hod. Při nepříznivém počasí bude termín změněn.
Iva Křižková, městská knihovna Bor

C O S E U NÁ S U DÁ L O
… i letos jsme tancem s našimi seniory slavili MDŽ!
.

Tak by se mohlo nazvat již pravidelné setkávání zástupců města Bor se seniory pořádané k příležitosti
Mezinárodního dni žen, které v letošním roce proběhlo
8. 3. 2017 ve Velkém sále zámku Bor.
Začátek programu byl zahájen již tradičním vystoupením našich dětí z Mateřské školy, které pod vedením své
paní učitelky opět ukázaly svou píli a radost se něčemu
novému učit. Následovalo velmi zajímavé a pěkné pěvecké a recitační vystoupení žáků ZŠ, kteří po svém
vystoupení obdarovali naše seniory drobnými dárky
vlastní výroby.
V programu nechybělo překvapení, o které se
v letošním roce postarala skupina historického tance Mericia. K poslechu a především k tanci hrál Václav Weiner.
Pod jeho „taktovkou“ jsme se tak měli možnost náležitě
zahřát pohybem. Součástí letošního setkání byla i soutěž
o 6 ks lístků do našeho městského kina.
Občerstvení a obsluhu zabezpečili opět studenti
Střední školy Bor se svými pedagogy. O výzdobu na stolech se postarali žáčci MŠ.

Rád bych touto cestou poděkoval paní ředitelce MŠ,
dětem a hlavně všem učitelkám, které s našimi
nejmenšími nacvičily svá vystoupení.
Poděkování patří i panu řediteli ZŠ, dětem
a učitelkám (ZŠ a ZUŠ) za vystoupení.
Dovolte mi touto cestou poděkovat paní ředitelce SŠ,
pedagogům a studentům, kteří se snažili vzorně postarat o obsluhu a občerstvení v průběhu celé akce.

Masopust 2017
Letos v únoru se již potřetí rozezněla na náměstí našeho města podmanivá melodie flašinetu, doprovázená
harmonikářem Pepou a poctivým vozembouchem. Druhé
únorové úterý, 14. února 2017, se konal Masopust
s nejrůznějšími kostýmovanými postavičkami, doprovázený maškarami, které k této tradici neodmyslitelně patří,
nechyběli medvědi, nevěsta se ženichem, koník, kominík
a samozřejmě slamák. Mluvíme o novodobé tradici u nás
v Boru, jejíž myšlenka se zrodila na radnici v roce 2015 a
letos měla již přes padesát maskovaných příznivců z řad
dospělých, mládeže i dětí. Masopust zahajoval obvykle
pan starosta Petr Myslivec, vloni v převleku vousatého
myslivce a paní místostarostka Jana Šperková co by kominík. Letošní městské právo uděloval starosta města
jako pytlák a paní místostarostka četla masopustní artikule v pěkné kominické kamizole. Režie se zhostil vysloužilý
voják v doprovodu muzikantů a hbitý kominík rozdával
všem přítomným čtyřlístky ze sazí na rozesmáté tváře.
Své pěvecké vystoupení v maskách předvedly děti ze základní školy s kytarovým doprovodem paní učitelky
Jaroslavy Barhoňové.

Všem našim seniorům přeji mnoho sil, pohodu,
radost, vitalitu a hlavně pevné zdraví!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

. . . v našem městě máme opět
oceněné sportovce !
Pořádání významné společenské události, jakou je
vyhodnocení Nejúspěšnějších sportovců Tachovska,
se po dlouhých devíti letech podařilo vrátit zpět do našeho města.
A tak se 2. února 2017 Velký sál zámku Bor zaplnil
sportovci, trenéry, sponzory a hosty, aby zde proběhlo
slavnostní vyhodnocení sportovců a trenérů za rok 2016.
Město Bor, resp. TJ Sokol Bor reprezentovali a byli
vyhodnoceni naši stolní tenisté.
Dovolte mi touto cestou Vám všem
ještě jednou poděkovat za Vaši
vzornou sportovní reprezentaci
TJ Sokol Bor a města Boru!
… a všem sportovcům přeji
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

Vše bylo příjemně doplněno chutnými dobrotami vlídných trhovců a trhovkyň. Na své si přišli od tří do pěti
hodin všichni, kteří se nezalekli drobné přepršky a slabého severního větru. Ochutnávka dobré zabíjačky pana
Františka Turka, voňavých klobás hasičů a sladkostí a
teplých nápojů od Střední školy v Boru zpříjemnily letošní
masopustní taškařici na borském rynku.
Za spokojené tváře návštěvníků patří poděkování
všem, od maškar počínaje, přes muzikanty a organizátory
z města a MKS, pracovníky technické čety města až po
všechny ty, kteří staronovou tradici podpořili svoji účastí.
Za organizátory děkuje Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ

ZÁMECKÁ PLESOVÁ SEZÓNA
SKONČILA, NYNÍ SE ZÁMEK
OTEVŘE PRO TURISTY
Další plesovou sezónu má z sebou borský zámek.
Uskutečnilo se celkem šest akcí, čtyři plesy pro dospělé, karneval pro děti a slavnostní předávání
ocenění sportovcům Tachovska. Po velkém úklidu bude zámecký sál součástí prohlídkového okruhu pro
návštěvníky, neboť v sobotu 1. dubna zahajujeme již
patnáctou turistickou sezónu. Kromě prohlídek se letos v sále uskuteční několik výstav a v květnu akce
pro děti s názvem Ples pro rytíře a princezny.
.

Borský zámek bude až do konce října otevřen denně
kromě pondělí v časech od 10 do 12 a od 13 do 17 hod.
Zámecká pokladna a infocentrum je otevřeno každý den
od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.

Masopust v Damnově
V měsíci únoru uspořádali damnovští hasiči Masopust, který je již v naší vesnici tradicí. Sraz všech masek
byl 11. 2. 2017 ve 13 hod. před hasičskou zbrojnicí v
Damnově. Zde se sešlo kolem 30 masek. Už naši předci
zavedli tuto tradici a my v ní pokračujeme a snažíme zapojit do této tradice i děti, aby v tradici po nás
pokračovaly.
Eliška Čadková, SDH Damnov

Dětský karneval má mezi dětmi i rodiči oblibu, svědčí
o tom zcela zaplněný zámecký sál. Na snímku jsou děti, které porota ocenila za krásné kostýmy.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ

Na Městském bále se během večera představil StandardKlub Praha se svým Vídeňským valčíkem.

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH

V uplynulém období se členové sešli dvakrát. Dne
6. 2. v kině, kde shlédli úspěšnou pohádku Anděl Páně 2.
Nebyli přítomni jen členové klubu, ale ve spolupráci s
pracovníky kina se zúčastnili i další občané.
8. 3. již tradičně pořádalo město pro své seniory setkání při příležitosti MDŽ. Jako obvykle po vystoupení dětí
MŠ pod vedením Míši Krausové a žáků ZŠ pod vedením
paní Anny Řezníčkové a za hudebního doprovodu Míši
Moravcové jako již tradičně k tanci i poslechu hrál a zpíval Václav Werner. Příjemné setkání obohatilo i
vystoupení skupiny Mericia, která ke svému vystoupení
pozvala i přítomné seniory. O občerstvení se postarali
žáci a učitelé SŠ Bor. Vybrané vstupné bylo předáno ředitelce MŠ na nákup hraček pro děti. Setkání se líbilo a
myslím, že i další bude patřit k hojně navštěvovaným.
Na závěr připomínám, že obě akce nebyly jen pro
členy klubu a dále, že Klub seniorů není uzavřenou organizací, neplatí se žádný poplatek, mají možnost všichni
senioři se akcí, které pořádá zúčastňovat. Pokud máte
chuť se setkat se svými přáteli, přijďte mezi nás, sledujte
pozvánky na akce.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

INFORMACE O DĚNÍ V BORSKÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Díky iniciativě pana ředitele Koblena se obnovily lyžařské výcvikové kurzy na ZŠ v Boru. Naposledy měli
žáci možnost absolvovat LVK před neuvěřitelnými 28 lety.
Děti si pobyt na horách mimořádně užily. Lyžaři zdokonalili svůj styl a ti, co měli lyže prvně na nohou, se
naučili bezpečně zdolat i obtížnější sjezdovky a zvládli
jízdu na všech dostupných lanovkách. Během kurzu nikdo neonemocněl, nikdo se nezranil. Žáci byli naprosto
v pohodě (ke všeobecné spokojenosti učitelů ve složení
p. Koblen, p. Hrubá, p. Šeneková). O tom, že se žákům
lyžařský výcvik líbil, vypovídá skutečnost, že nikomu
z dětí se nechtělo domů. Co víc si přát?
Za ZŠ Bor Mgr. Irena Šeneková

VRÁTILI JSME SE Z LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU ŽIVÍ A
ZDRAVÍ, PLNI ZÁŽITKŮ, PŘIPRAVENI NA SVĚTOVÝ
POHÁR V LYŽOVÁNÍ.
• Děkujeme dětem za vzorné chování na
sjezdovkách.
• Rodičům za důvěru.
• Personálu Pinokia za pevné nervy.
• Městu Bor za finanční podporu.
• Sponzorům za finanční příspěvek: BKV, M&D,
Gotcha, Bavaria Matratzen, Rednex.
Rekapitulace:
• Zranění
0%
• Onemocnění
0%
• Ztráta vybavení
0%
• Zlepšení lyžařské techniky 200%
• Zážitky
NEVYČÍSLITELNÉ

V BORU VZNIKÁ FOTBALOVÁ
AKADEMIE A ATLETIKA
S radostí vám oznamujeme, že po úspěšném jednání
s městem Bor, Tělovýchovnou jednotou Sokol Bor a Fotbalovou akademií Alexe Zbura Praha (dále jen FA AZ
Praha) vznikne v našem městě nový oddíl mládežnického
fotbalu a atletiky. Tréninky budou probíhat pod vedením
licencovaných trenérů.
V současné době již probíhá v Boru doplňkový kroužek akademie, pohybové aktivity, kde momentálně
evidujeme 42 členů (chlapci a dívky ročník 2013-2005).
Momentálně jsou dvě skupiny, ale pro velký zájem se budeme snažit udělat skupinu třetí. V tomto kroužku děti
plní různá průpravná cvičení, překážkové dráhy a hry
zaměřené na orientaci v časoprostorovém pásmu. Kdo by
měl zájem k nám přidat dalšího sportovce, sportovkyni,
tak se informujte u pana Šlehofera na tel. 722133592.

hoto roku. Všichni budete včas informováni na oficiálních
internetových stránkách města Bor, pomocí vyvěšených
plakátů a informačních letáků, které dostanou děti v ZŠ
Bor a v Základních školách v blízkém okolí.
V naší akademii budou hrát naši fotbalisté zdejší soutěž a budou také jezdit na velmi kvalitně obsazené
turnaje v Praze i v zahraničí.
Dále chceme mít svou velmi významnou roli v boji
proti patologickým celospolečenským negativním jevům,
které jsou, bohužel, každodenní součástí běžného života.
Děti ve FA AZ se aktivně zabaví, dělají něco, co je baví,
v čemž mohou vyniknout, nenudí se, díky čemuž je tak
mnohem menší riziko např. inklinace k drogám, gamblerství, či dokonce ke kriminalitě.
FA AZ Praha a bratrská FA AZ Bor tak budou doplňovat vhodným způsobem základní a hlavní společenské
poslání školy a rodiny, tedy výchovu zdravých, slušných a
vytrvalých mladých jedinců, kteří mohou být velkým přínosem pro společnost.
FA AZ Bor ráda přijme nové uchazeče a uchazečky
na pozici trenérů atletiky, fotbalu i pohybových aktivit.
Rádi vás budeme zaučovat a zároveň vám zařídíme získání trenérské licence. Těšíme se na spolupráci jak
s našimi malými sportovci, tak i s rodiči.
Veškeré informace na tel. čísle: Roman Šlehofer tel.
722133592
Kdo je vlastně Alex Zbur?
Alex Zbur zakladatel FAAZ
Praha se věnuje sportovní trenérské
činnosti
a
práci
s mládeží již více jak 25 roků.
V prvopočátcích pracoval jako
vedoucí, později hlavní vedoucí
na sportovních dětských táborech. Vzhledem ke svému nadšenému všeobecnému zájmu o
sport,
dosahoval
v mládežnických letech velmi
dobrých sportovních výsledků
především v oblasti atletiky a
kopané.
Sportovní trenérské činnosti
se začal věnovat před více jak
25 roky, fotbalové trenérské činnosti před více jak 17 roky, kdy začínal u ligového dorostu v oddíle SK Motorlet
Praha. Za dobu své kariéry nasbíral mnoho zkušeností
s trénováním dětí a mládeže, a to nejen v tuzemsku, ale
na mnoha zahraničních stážích ve věhlasných fotbalových klubech ( AC Milán, Bayern Mnichov, Ajax
Amsterdam a řada dalších). Trénoval reprezentační mládežnické výběry hl.m.Prahy, má zkušenosti ze scautingu
mládeže ve fotbalovém týmu AC Sparta Praha.
Vzhledem
k tomu,
že
zásadně
nesouhlasí
s jednostranným zaměřováním a zatěžováním dětského
organismu, jak je tomu dnes bohužel běžné, je vcelku logické, že v něm dlouho zrála myšlenka na založení
vlastní sportovní a fotbalové akademie, která by respektovala moderní sportovní myšlenky v celosvětovém
sportovním měřítku a to především ve smyslu odsunutí
výsledku na druhé místo.

DEN ZĚMĚ SLAVÍME ÚKLIDEM
Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ v Boru
Nábor chlapců a dívek všech věkových kategorií do
fotbalu a atletiky se uskuteční během dubna a května to-

Celosvětový svátek životního prostředí si připomínáme 22. dubna. Poprvé jej uspořádali američtí
studenti v roce 1970, protože se snažili prosadit přijetí
nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu
na ochranu životního prostředí. Studenty tehdy podpořilo
asi 20 milionů občanů USA.

Od roku 1990 se „Den Země“ slaví také v České
republice. V průběhu celého měsíce dubna se uskutečňuje velké množství akcí, do kterých se vedle
ekologických organizací zapojují školy, místní i státní orgány, jednotlivci a firmy.
Na Borsku jsou občané vyzýváni, aby tento svátek
oslavili úklidem, úpravou a zkrášlením svého okolí.
V minulých letech byl úklid úspěšně organizován v Boru,
kde pochvala za tradičně největší účast patří vlastníkům
bytů v Přimdské ulici č. 538. S hojnou účastí se setkávají
také úklidová akce vyhlášené osadními výbory v Lužné,
Vysočanech, Holostřevech, Dolech, Málkovicích, Kosově
a dalších našich obcích.
A letos se bude opět uklízet. Osadní výbor ve Vysočanech připravuje úklid na sobotu 22. dubna.
Účastníci se sejdou v 10 hod. na dětském hřišti.
V Boru společnou úklidovou akci organizuje Dámský
klub Bor ve spolupráci s MKS Bor. Také zde se bude
uklízet 22. 4. a dobrovolníci se sejdou v 10 hod. za
věžákem. Připraveny budou pytle na odpadky. Ostatní
pomůcky, např. rukavice, hrábě, motyčky, lopaty a košťata, si občané přinesou z domova. Po úklidu se všichni
sejdou u táboráku při opékání uzenin.
Pavla Kabíčková, zastupitelka města

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
V posledním vydání naší knihovničky jsem v závěru
článku zmínil jméno Johanna Belloute de Watters, šlechtice a generála rakouské armády, které se jen sporadicky
objevuje v internetových zdrojích a pro nás borské už vůbec ne v historických pojednáních MUDr. Karla Mácy,
nebo jeho spolupracovníků a s podivem není uvedeno ani
ve starších německých publikovaných dílech, jako je Pětikniha města Boru, ani ve dvousvazkovém Haider Land.
Důvod, proč se šlechtické jméno Belloute de Watters neobjevilo ve zmíněné literatuře a v badatelských článcích,
se už dnes asi nedozvíme, ale můžeme si
o nositelích tohoto francouzsky znějícího příjmení ve
vztahu k našemu městu přece jen cosi povědět.
Na úvod si rovnou řekněme, jaký vztah k Boru šlechtici Belloute mají. Ve starých matrikách borské fary při
chrámu sv. Mikuláše nacházíme dva novorozence, nejprve Johanna, narozeného 30. března 1764 a rok po něm
Leopolda, narozeného 4. května 1765. Oba synové se
narodili vojenskému důstojníkovi pěšího pluku Kolowratova vojska Karl Belloute de Watters a jeho manželce
Terezii u nás v Boru. Bohužel v matrice není uvedena
přesná adresa a můžeme se jen domnívat, že paní Terezie mohla být hostem na zámku u Löwensteinů, snad i
příbuznou. Otec Karl se narodil v belgickém Lutychu
(Liege) v roce 1729 a matka byla rovněž šlechtického původu. Jako důstojnický syn u Koburského dragounského
regimentu se stal roku 1771 majorem a roku 1773 podplukovníkem. V biografickém slovníku rakouských
generálů v období napoleonských válek je psáno, že do
Čech opět přišel po obsazení Bavorska s vojskem generála Eduarda barona d´Alton roku 1778, roku 1784 je již
plukovníkem a velitelem v Holandsku a v listopadu 1789
byl povýšen do hodnosti general-majora. Povýšení do této hodnosti ozdobil o rok později ještě další
pozoruhodnou skutečností, 4. listopadu 1790 se jako
vdovec podruhé oženil v Klatovech s Aloisií Janovickou
z Janovic, o třicet let mladší dcerou šlechtického původu.
Děti s ní již neměl a zemřel v Klatovech roku 1801.
Tohoto roku se jeho život uzavřel, ale Vám se určitě
dostává na mysl otázka, jak to že dvacet let před příchodem do Čech už jeho první manželka rodí děti v Boru a

on sám je přítomen na křtu a zapsán u Kolowratova pěšího pluku. Musíme se podívat o krok zpátky v historii jeho
rodu. O rodu Belloute víme, že i dědeček obou malých
borských šlechticů a Karlův otec, Nikolaus Belloutte de
Watters, byl významným vojákem. Zemřel sice čtyři roky
před narozením prvního vnuka Johanna, 12. května
1760, ale víme, že 8. prosince 1748 byl povýšen do hodnosti Generalfeldwachtmeister, jak bývala do roku 1750
v rakouské armádě označována hodnost generálmajora,
a v Kolowratově regimentu nechal svého syna sbírat první vojenské „ostruhy“. Až později syna Karla přizval ke
svému „domovskému“ regimentu Koburských dragounů.
Pod velením impulsivního irského velitele barona
d´Altona se Karel účastnil v rusko-rakouském vojsku vítězného tažení proti Turkům. V Rusku za své zásluhy
dostává druhý šlechtický titul „de Chrachay“, ale to je na
další dlouhé vyprávění stejně jako jeho předchozí účasti
ve více než deseti bitvách ve službách rakouské armády.
A
na
závěr
biografické
črty
Karl
Belloute
de Watters de Chrachay ještě dvě poznámky. Po smrti
svého otce nechává Karel svoji matku Kateřinu Belloute
zaopatřenou žít v Klatovech, která zde v březnu roku
1779 ve věku 76 let umírá. Vztah ke Klatovům je především vojenský, neboť 6. dragounský Kolowratův pluk měl
stálé sídlo v Klatovech a později se stal majetkem prince
Koburského. Plukovní štáb sem byl přemístěn z Domažlic
v roce 1765. Karel Belloute jako významná osobnost Klatov je v roce 1785 zapsán jako nejvyšší představený –
„stoliční mistr“ nově založené Zednářské lóže SINCERTÉ
v Klatovech.
Znak svobodného zednáře Carl Belloutte v. Watters

A konečně k synům, zapomenutým rodákům našeho
města. Starší Johann žije a bratrem Leopoldem s matkou
nejprve krátce v Boru a školní a studentský život je pak
zaznamenán na jezuitském gymnasiu v Klatovech
a překvapivě také na Akademickém gymnasiu v Praze.
Další životní zkoušky se však odvíjí už jen ve vojenských
stopách jeho dědečka a otce.
Šlechtický titul „de Watters“ po předcích je mu zapsán 30.
září 1779 a zapisován je i s druhým titulem po otci „de
Chrachay“. V roce 1785 je jako podporučík Koburských
dragounů stejně jako jeho otec členem nově založené
Zednářské lóže SINCERTÉ v Klatovech. V roce 1792 je
uváděn jako důstojník císařsko-královských husarů,
v roce 1800 je mu svěřeno velení Mysliveckého sboru
Legie arcivévody Karla nazývaného Česko-moravskoslezští zemští myslivci (Böhmisch-mährisch-schlesische
Landjäger). V dobové vojenské literatuře je tento sbor

nazýván Myslivecký sbor Belloute (Jäger-Corps Belloute),
podle svého velitele. Během velení je Johann povýšen do
hodnosti podplukovníka. Roku 1802 byla Legie arcivévody Karla rozpuštěna a s ní i sbor myslivců. Za zásluhy je
v témže roce povýšen do plukovnické hodnosti a stává se
důstojníkem jezdectva u I. c. k. dragounského regimentu
arcivévody Johanna Baptisty, kterému velel od roku 1805
do roku 1809 a v září 1809 získává za své zásluhy hodnost generálmajora. Zemřel ve Vídni 8. května 1810.
Na závěr jen neúspěšná poznámka k bádání po druhém synovi Leopoldovi Belloute de Watters. S určitostí
můžeme tvrdit, že se nedal na vojenskou dráhu a protože
nemáme zprávy ani o osudu první manželky Karl Belloute, Terezie, necháváme prostor k bádání dalším.
Věřím, že i dnes jste přidali další střípek do vědomostí
o historii našeho města a podpořili jste tak své rozumné
vlastenectví a lásku k městu, kde žijeme.
Pro zpravodaj města Bor připravil Miroslav Cvrk
.

ČÁPI UŽ JSOU V BORU

email: tachov@hospiccheb.cz,
web: www.hospictachov.cz
Hospic je určen pro obyvatele okresu Tachov. Poskytuje
služby MOBILNÍHO (DOMÁCÍHO) HOSPICE. Tato služba zajišťuje nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám
podmínky k pečování v domácím prostředí formou
NONSTOP pohotovosti 24hod. denně/365 v roce. Jedná
se o terénní službu, která pomáhá vybavit domácnost k
paliativní terapii a dojíždí za nevyléčitelně nemocnými a
jejich pečujícími domů. Klientům zapůjčuje zdarma veškeré pomůcky jako jsou např. elektrická polohovací lůžka,
toaletní pomůcky, zdravotnické přístroje aj. potřebné prostředky včetně SOS léků.
Je určena lidem:
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně
pečovat
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní terapie
Hospic nabízí
 odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 h denně/ 7dní v týdnu
 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního pro nemocného i pečující
rodinu
 zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních
pomůcek
 podporu a pomoc po úmrtí nemocného
Financování Domácího hospice v Tachově je závislé na
darech a grantech - č.ú. 2400 723 426 / 2010 (Fio banka)

Dne 5. března přilétli do Boru čápi. Pár, který byl letos
viděn jako první, zde hnízdil i v loňském roce. Hnízda mají na komíně bývalé pekárny u Homolkových.
Díky informací z Kroužkovací stanice Národního muzea
víme, že se jedná o samici, která byla kroužkována pod
označením DER AF293 dne 18. 6. 2010 v Gundelsheimu
v Německu (vzdálenost 265 km). Mladý samec nebyl zatím kroužkovaný.

Autorem fotografií je Martin Pašek, informace o kroužkování a zpětném odchytu poskytl David Melichar.

MOBILNÍ HOSPIC TACHOV
HOSPIC SV. JIŘÍ, o.p.s., nám.Republiky 70 (tzv. Sedmdesátka, přízemí), Tachov
Kontakt: 774 413 374, 605 226 298
poradna: středa od 15–18 hod. (nebo po domluvě) určena pro nemocné a jejich rodiny

Benefiční akce pro Hospic:
Sobota 22. 4. 2017 od 14 - 16 hod. společenský sál kina
Mže v Tachově DOBROČINNÝ BAZÁREK najdete opět
tradičně na pódiu. Vybírat můžete oblečení, obuv a doplňky pro dospělé a mladé. Pozor, je to ale trochu jiný
obchod – vše, co se za zboží vybere, pomůže hospici.
Koná se společně s Burzou oblečení pro děti.
Sobota 6. 5. 2017 od 15 hod. (v případě deště se ruší)
v Černošín,
OBNOVENÝ BĚH POD VOLFŠTĚJNEM. Skaut Černošín pořádá benefiční běh pro hospic, start v 15 hod. u
"Infocentra" za motorestem, doprovodný program, občerstvení, živá hudba, posezení
Čtvrtek 18. 5. od 19 hod., Klub Sedmdesátka, nám. Republiky 70 (1.patro), Tachov
Hořkokrásný svět Josefa Kainara
Literární večer s poezií Josefa Kainara u příležitosti vydání stejnojmenné knihy nakladatelstvím Návrat domů.
Uslyšíme Kainarovy básně i bluesové písně. Hostem večera je ředitel Návratu domů Miroslav Hora, "Kainarovky"
zazní v interpretaci Lucie Davidové, Milana Koly a Petra
Vaďury. Večer bude benefiční ve prospěch domácího
Hospice Sv. Jiří v Tachově. Pozor, je to od 19h., od 18:30
občerstvení.
Benefiční prodej Klub Sedmdesátka (nám. Republiky č.
70, 1.patro) Tachov, po – čt od 10 – 17 hod.
ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
Navštivte stálou výstavu obrazů v Klubu Sedmdesátka,
kde můžete vidět obrazy různých umělců nejen z našeho
regionu. Za zmínku stojí mimo jiné několik obrazů uzná-

vaného malíře Andreje Vystropova, který hospic dlouhodobě podporuje. Koupí obrazu podpoříte mobilní
(domácí) hospic.
HOSPICOVÝ OBCHŮDEK
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachova můžete pořídit v Klubu Sedmdesátka Šperky pro
hospic jsou např. z dílny Lenky Laškové, andílci z těstovin
jsou z rukou žen, které se schází v Klubu “70“ v rámci
tvořivé “Dílny plné nápadů“.
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P L AC E N Á I N Z E R C E

Prodej slepiček
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
18. dubna a 19. května 2017 - 14.20 hod.
20. dubna 2017 - 10.20 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

PŘIJEMEM BAGRISTU – brigádně!

