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S L OV O S TAR OS TY MĚ S TA
„Nemůžeš? Přidej!“
Emil Zátopek

Vážení spoluobčané a čtenáři,
vítejte při čtení prvního vydání Borského zpravodaje
letošního roku! Přeji Vám jeho klidné a šťastné prožití. Ať
nám všem „přinese“ mnoho štěstí, zdraví, pohody a
úspěchů!
Vstupem do nového roku zpravidla očekáváme změny nebo události, se kterými se můžeme v nadcházejícím
čase setkat. Projekty, stavby, opravy a události, které se
budou na území města Bor a jeho spádových částí realizovat, budou přímo závislé na přípravě rozpočtu města,
který se v současné době připravuje a následně bude
schvalovat zastupitelstvo města.
Nemohu však dnes nezmínit významnou stavbu našeho borského regionu, která byla zahájena v půlce
loňského měsíce září a dokončena v lednu letošního
roku. Jedná se o nové výjezdové místo zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje, kterou jsme plně
realizovali z vlastního rozpočtu města. Díky těmto účelově vynaloženým finančním prostředkům města Bor jistě
získáme výrazné zkrácení poskytnutí první pomoci nám
všem, kteří zde žijeme, bydlíme, pracujeme, kteří zde
máme svůj domov!
Slavnostní zahájení provozu zdravotnické služby bude 1. února letošního roku. Jsem přesvědčen, že finanční
prostředky, které jsme jako zastupitelé města pro tuto
stavbu z rozpočtu uvolnili, jsou dobře investované. Vždyť
se jedná o záchranu zdraví nás všech!
Věřím, že i v nadcházejícím období zajistíme jako zastupitelé města, svým rozhodnutím, rozvoj Boru a jeho
spádových oblastí, včetně regionu, ve kterém žijeme a
bydlíme.
Mnoho úspěchů v novém roce!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
24. zasedání RM dne 2. 12. 2015
Cena známek za svoz odpadu zůstává ve stejné výši jako
v roce 2015.
Ve spolupráci s policií bude probíhat kontrola pohybu
osob v zámeckém parku, protože vandalové ničí majetek
města (nové altány, lavičky, apod.).

Další realizace stavebních úprav budovy MŠ ve Školní ul.
bude probíhat v etapách, dle návrhu projektanta a
s přihlédnutím k zajištění provozu MŠ.
Byly stanoveny oddávací dny na rok 2016.
RM se seznámila se Stanovami Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín.
Byla vydána Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a
stížností s účinností od 1. 1. 2016.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

Upozornění pro všechny majitele psů
V letošním roce dochází ke změně výše poplatků ze
psů. Na základě obecně závazné vyhlášky města Boru
č. 2/2015 o místních poplatcích musí majitel psa, který je
starší než 3 měsíce, do 31. března 2016 tento poplatek
uhradit. Majitel má zároveň povinnost psa přihlásit.
V případě, že poplatek nebude uhrazen ve správné výši a
včas, může město zvýšit poplatek až na trojnásobek. Také hrozí nebezpečí vymáhání dlužné částky podle
zákona č. 280/2009 Sb., čímž vzniknou další náklady
s tím spojené.
Sazby poplatku:
Za prvního psa (bytovky Bor) je výše poplatku 700,Kč a za druhého a každého dalšího psa pak 1000,- Kč.
Za jednoho psa u rodinného domku v Boru činí poplatek
300,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč.
Důchodci (starobní, invalidní) v Boru i jeho částech za
prvního psa zaplatí 100,- Kč a za každého dalšího psa
200,- Kč. Za psa chovaného v částech Boru (na vesnicích) zaplatí majitelé 200,- Kč a za každého dalšího 250,Kč.
V bytovém domě s nejméně 8 b. j. v ostatních částech
města (Vysočany) je poplatek za jednoho psa 600,- Kč a
za dalšího psa 750,- Kč.
Poplatek vyšší než 500,- Kč je možné uhradit ve dvou
stejných splátkách nejpozději v termínech 31. 3. a 31. 8.
2016. Pokud dojde ke změně stavu (např. odchod do důchodu, změna bydliště apod.) je poplatník povinen tuto
změnu ohlásit. V případě úhynu psa nebo změny jeho
majitele vzniká povinnost psa odhlásit.

Životní jubilea oslavili a oslaví:
Únor 2016
Marie Seidlová, Růžena Uhrová, Jiřina Kratochvílová,
Milada Šulanová, Josef Sýkora, Josef Pešta
Březen 2016
Josef Krasanovský, Božena Barešová, Daniela Chvajová,
Nestor Pasternak, Anna Turbáková, Milan Urban,
Vlasta Tisotová, Daniela Kozelová
Všem oslavencům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!!

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Veškeré informace o kulturních akcích získáte na
internetových stránkách města www.mubor.cz, na internetových stránkách zámku www.zamekbor.cz nebo
na tel. č. 374 790 459 – městské kino 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. V období od listopadu
do března od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Zámek
MĚSTSKÝ BÁL
12. února 2016 (pátek), od 20 hod., k tanci a poslechu
hraje taneční orchestr V. Novotného z Plzně, slosovatelné vstupenky, vstupné: 200,- Kč

Městské kulturní středisko
MASOPUST - 9. únor 2016
- rej maškar na náměstí v Boru
Program:
15:00 hod. - zahájení masopustních hodů, výstava
historické techniky, flašinetář
15:15 hod. - průvod maškar s harmonikářem od kina ke
kostelu
15:35 hod. - povídání o masopustních zvycích
15:45 hod. - masopustní taneček - vystoupí děti ZŠ Bor
16:00 hod. - masopustní rej rozpustilých maškar

SOUDCE V NESNÁZÍCH
13. únor 2016 – zájezd do Divadla na Vinohradech,
zájezd je zcela vyprodán.

KOMORNÍ KONCERT ZUŠ
16. února 2016 - od 17 hod. v sále kina

ZDRAVOTNICKÝ PLES
26. února 2016 (pátek), od 20 hod

SPORTOVNÍ PLES TJ SOKOL BOR
12. března 2016 (sobota), od 20 hod.

KONCERT V ZÁMECKÉM SÁLE
21. března 2016, Internationale Junge Orchesterakademie

ZÁJEZD NA MUZIKÁL CARMEN
25. březen 2016 - do divadla Karlín v Praze (již obsazen,
vstupenky nutné vyzvednout do 29. 2. 2016 v pokladně zámku)

ZAHÁJENÍ XIV. ZÁMECKÉ SEZÓNY
1. - 3 . dubna 2016 - divadelní představení v zámeckém
sále, vyhlášení vítězů soutěže Mistr Theodorik, výstava

ZÁJEZD DO SKLÍPKU VELKÉ BÍLOVICE
16. - 17. dubna 2016 – součástí zájezdu je prohlídka elektrárny Dukovany a pivovaru Velké Popovice, cena 1.500,- Kč
(doprava, ubytování, cimbálovka, menu ve sklípku, vstupy)

V dubnu připravujeme: Úsměvy Ivo Šmoldase, zábavný
pořad s písničkami

POZVÁNKA DO KINA
Únor 2016
Padesát odstínů černé, Osm hrozných, Bela a Sebastián,
Decibely lásky, Agenti dementi, Rodinný film, Robinson
Crusoe, Creed, Řachanda a další.
Informace a program kina najdete: www.mksbor.cz,
www.facebook.com/MKSBor/. Zde máte možnost i on-line
rezervaci vstupenek.
Co by vás mohlo zajímat
V letošním roce jsme pro vás rozšířili promítací dny.
Hrajeme ve dnech čtvrtek až neděle. Čtvrtek je
premiérový den.
Nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu, a
to jak na filmové tituly, tak na kulturní akce.
Městské kino v Boru navštívilo ve 4. čtvrtletí 1.802
diváků a bylo odehráno celkem 88 filmových představení.

Moc se těším na další spaní a doufám, že se sejde
tak bezva parta dětí jako v prosinci.
Za knihovnu Iva Křižková
Plánované akce v knihovně:

INFORM ACE Z KNIHOVNY
V úterý 1. 12. 2015 jsme v knihovně uspořádali vyrábění pro děti, tentokrát jsme tvořili korálkové ozdoby na
stromeček. Akce se zúčastnilo 15 dětí a jak se jim ozdoby
povedly se můžete podívat.

Kurs háčkování
V úterý 2. února pořádáme kurs háčkování pro dospělé
pod vedením p. Jáchimové, od 15:00 v knihovně, s sebou
háček č. 4 a 20,- Kč na materiál (příze).
Výtvarná soutěž
Od 1. února mohou děti donést do knihovny, nebo poslat
jakoukoli technikou nakreslený, nebo vyrobený obrázek
zimní krajiny. Uzávěrka je 29. února.
Březen - Měsíc knihy – Besedy pro základní školu
1. - 4. třídy se spisovatelem Janem Opatřilem – Kapřík
Metlík, Beseda pro seniory (soutěže a tombola)
Knihovnické tvoření pro děti – výroba náušnic a náramků
z korálků – termín bude upřesněn

CO SE U NÁS UDÁLO …

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 si přišli prvňáčci, druháčci a
speciální třída ze základní školy v Boru poslechnout besedu o vánočních zvycích a tradicích ve starých dobách a
dnes. Beseda proběhla v Hodovní síni borského zámku.
Děti nejen poslouchaly povídání a vánoční pohádku, ale
také si za doprovodu klavíru zazpívaly vánoční koledy.
Každoroční vánoční spaní v knihovně loňský rok vyšlo
na pátek 18. 12. 2015. Spaní se zúčastnil rekordní počet
27 dětí. Samozřejmě se soutěžilo v deseti různých disciplínách, byla uspořádána knihovnická diskotéka a na
všechny děti čekalo překvapení, o kterém nevěděly do
poslední chvíle – návštěva kina a večerní promítání filmu
pro děti o osiřelém medvídkovi – Paddington. Na představení jsme se všichni moc nasmáli.
Spát se šlo okolo jedné hodiny, kdy už byli po náročném večeru všichni unavení. Chtěla bych poděkovat
rodičům za dobrůtky, které připravili pro všechny nocležníky.
.

Vánoční čas v Boru
V období blížících se vánočních svátků se v našem
městě událo několik významných akcí. Jako první se
v sobotu 28. listopadu uskutečnila akce s názvem Vánoční inspirace. Děti se společně se svými rodiči mohly
zapojit do výroby vánoční věnců, svícnů a vánočních ozdob. První adventní neděli byl na náměstí slavnostně
rozsvícen vánoční strom. Doprovodný program připravily děti z borské základní a mateřské školy, které pod
vedením svých učitelů zpívaly vánoční písně. Ve čtvrtek
3. prosince proběhlo v hodovní síni zámku povídání se
žáky ZŠ o vánočních zvycích aneb „Co se přihodilo
v Betlémě“. Zámek se 5. prosince již po několikáté proměnil v sídlo čertů a Mikuláše s andílky. Děti nejprve
musely sestoupit k čertům do pekla, kde si za příslibu
zlepšení chování vyzvedly za své hříchy pekelné odpustky. Poté následoval výstup do zámecké kaple sv.
Vavřince pro nadílku k Mikulášovi a andílkům. Druhou
adventní neděli připravili v chrámu sv. Mikuláše Adventní
koncert studenti plzeňské konzervatoře pod vedením
prof. Svatavy Luhanové. V pátek 11. prosince se ve velkém zámeckém sále pořádal zámecký Vánoční ples,
který byl obohacen slosováním vstupenek o hezké ceny a
také půlnočním překvapením v podání zpěváka Josefa
Vágnera. Báječnou atmosféru vánočního koncertu v Boru
navodila valašská kapela Fleret, která zahrála jak jejich
největší hity, tak mnoho valašských a českých koled. A o

tom, že se u nás v Boru umí zpívat, se přesvědčil každý
návštěvník. Zpívalo téměř celé kino a diváci i účinkující
odcházeli s dobrou náladou.

vánočních svátků a v novém roce hodně zdaru a pevného zdraví.
Karel Bluma, osadní výbor Doly

Zdobení vánočního stromu v Kosově

Třetí adventní neděli se v kapli sv. Vavřince na zámku
uskutečnil Adventní koncert, při němž se představil
Pražský komorní kytarový orchestr, který návštěvníkům
zahrál nejrůznější písně – od skladeb vánočních až po ty
modernější. Dva dny před Štědrým dnem, tedy 22. prosince, byl v sále městského kina pořádán koncert žáků
ZUŠ. Během prosince si na své přišli i příznivci kinoprojekce, kterým městské kino nabídlo novou komedii –
Vánoční kameňák. Pro děti byla připravena ruská animovaná pohádka Sněhová královna 2.

CO SE DĚJE V NAŠICH OSADÁCH
Závěr roku v Dolech
Stalo se již tradicí, že koncem roku stavíme a ozdobíme před kaplí v Dolech vánoční strom a scházíme se
na předvánočním posezení v kapli. Tentokráte to bylo již
po šesté, kdy jsme 6. 12. strojili vánoční strom. Vzhledem
k tomu, že strom byl poněkud vyšší, museli jsme vrchní
část nastrojit na zemi, potom jej osadit do připravené díry
a následně dostrojit. Potom jsme instalovali osvětlení.
Vánoční strom byl následně intervalově osvětlen. U občanů i návštěvníků měla výzdoba vánočního stromu
příznivou odezvu.

Na předvánoční posezení v kapli jsme se sešli 13. 12.
a atmosféra byla příznivá, neboť v předstihu byly
v provozu 2 PB agregáty. Většina návštěvníků přinesla
na ochutnávku vánoční cukroví. K zahřátí se podával čaj
a svařené víno. Vánoční atmosféra byla doplněna vánoční výzdobou včetně betlému. Na programu byl poslech
vánočních koled přednesených dětmi pod vedením
pí. Evy Blumové. Dále byly na plátno promítány fotografie
z pořádaných akcí v roce 2014 a 2015. I za hodinu po
ukončení programu se místní občané nechtěli rozcházet.
Při rozchodu si všichni vzájemně popřáli příjemné prožití

Foto: Radek Štokinger

POLIKLINIKA: MALÉ OHLÉDNUTÍ
Naším hlavním úkolem bylo směřovat veškerou činnost na udržení rozsahu poskytované zdravotní péče jako
v době, kdy poliklinika se stala majetkem města, to jest
před 23 lety.
Úkol plníme, zdravotní péči jsme nejen udrželi, ale i
v některých směrech posílili. Je zde SONO, kardiologie
s kompletním vybavením (ECHO, bic. Ergometre, Holtery
TK a EKG), dermatologické centrum, urogická ambulance, optika, pečovatelská služba, dokonce jsme
v nevyužitých prostorách zřídili sociální lůžka, která od
nás převzala charita a ta péči o klienty zajišťuje na vysoké úrovni.
Vážíme si práce všech lékařů a aby u nás rádi pracovali a neodcházeli mimo polikliniku se snažíme připravit
moderní prostředí s kvalitním zázemím nutným pro chod
zdravotnických pracovišť. V podstatě od roku 2000 postupně celé zařízení rekonstruujeme a i většina lékařů
se snaží modernizovat své ambulance. Někdy i nákladnou a náročnou přestavbou, jako například gynekologická
ambulance.
Poliklinika je s dvěma zdvižemi bezbariérově přístupná na všechna pracoviště. Je zde vytvořen kvalitní
zabezpečovací a kamerový systém, lůžka charity mají
zabudovanou požární signalizaci. K usnadnění komunikace s pacienty řešíme možnost objednávání pacientů do
odborných ambulancí přes internet.
V současné době bylo v areálu polikliniky vybudováno
přímo v rekordním čase výjezdové středisko ZZS a první
posádka zde nastupuje 1. 2. 2016 do služby ve složení
záchranář a řidič (obojí s příslušnou kvalifikací). O zařízení tohoto střediska jsme usilovali oprávněně řadu let a
musím přiznat, že bez aktivity a práce pana starosty a
ochoty zastupitelů bychom zůstali na úrovni snažení.
Dalším úkolem je obnovit provoz ortopedické ambulance. Zatím, po jednání s MUDr. Vlkem, budoucím
ortopedem, se jeví jako reálné zahájení provozu od 1.
března 2016.
Další schůzka, v pořadí třetí se zástupci firem
z průmyslových zón Vysočany a Nová Hospoda by se
měla uskutečnit v březnu a bude opět zaměřena na zajištění zdravotní péče pro pracovníky, kteří zde pobývají
přechodně, ale na další problémy, které vyplývají
z velkého nárůstu obyvatel, byť přechodně žijících.
Informaci o výsledku jednání podáme příště.
Hana Bultasová, Jana Petríková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR
Víte, že….
v Boru vyrůstá velmi nadějná atletka? Trénuje v oddílu TJ
Baník Stříbro. V minulém roce se zúčastnila Mistrovství
Plzeňského a Karlovarského kraje a vybojovala tři zlaté
medaile (běh 60m, 150m, skok daleký). Je to Veronika
Třísková, žákyně 8. ročníku ZŠ v Boru. Je nejenom výborná sportovkyně, ale i pilná studentka. Takže,
gratulujeme Verčo. Chválíme tvoji vytrvalost a houževnatost. Kdo ví? Jednou se možná bude Bor pyšnit
olympijskou vítězkou.
Mgr. Irena Šeneková, třídní učitelka

Padaly rekordy ve skoku vysokém, Sedlák zdolal 190 cm
Ve skoku vysokém patří borská škola dlouhá léta mezi nejlepší. V Tachovské vánoční laťce dosáhly tentokrát
na prvenství dvě naše dívky. Mezi mladšími žákyněmi
zvítězila výkonem 135 cm Jitka Pešková, mezi staršími
dominovala novým rekordem mítinku 150 cm Kamila Zajíčková. O nejkvalitnější výkon celého přeboru a nový
rekord mladšího dorostu se pak postaral odchovanec ZŠ
Bor, nyní student tachovské průmyslovky, Jiří Sedlák.
Překonal 190 cm, což je jeden z nejlepších výkonů halové sezóny v rámci celé České republiky.
Za úsek tělesné výchovy Mgr. Dušan Hovězák

INFORMACE ZE STŘEDNÍ ŠKOLY

Povedený závěr roku
Držíme krok s nejlepšími
Závěr kalendářního roku přinesl z pohledu Základní
školy v Boru řadu sportovních úspěchů.
Z nejhodnotnějších jmenujme prvenství v přehazované, a tudíž titul okresní přeborník škol, pět individuálních vítězství v plaveckých závodech Přimdský delfín a
skvělé výkony podtržené vítězstvími a rekordy v přeboru
okresu ve skoku vysokém – Tachovské vánoční laťce.
Nevídaný obrat ve finále
Přeboru v přehazované žáků 4. a 5. tříd se v Tachově
zúčastnilo osm týmů. Borští ve skupině postupně porazili
2:0 Bezdružice a Stráž, 2:1 ZŠ Zárečná Tachov,
v semifinále po strhujícím boji 2:1 (12:10, 6:11, 11:4) ZŠ
Mánesova Stříbro. Turnaj měl výbornou atmosféru a kolektivy se vzájemně podporovaly. Finále bylo opravdovým
vrcholem. Platilo příznačné: „Každý chvilku tahá pilku.“
Sady se hrály do jedenácti bodů. Ve třetím rozhodujícím
setu vedla ZŠ Hornická Tachov 9:3 a zdálo se, že je rozhodnuto. Time-out vlil nové sebevědomí. Borští kluci
dokázali otočit průběh na 10:9. Bod od vítězství byl i kolektiv z Hornické, mečbol střídal mečbol. Štěstěna se
nakonec přiklonila na naši stranu. Rozhodující set jsme
vyhráli 13:11.

Nabídka vzdělávání střední školy
ve Vašem městě:
Střední školy, Bor, Plzeňská 231
Vážení spoluobčané, budoucí absolventi základní školy,
v níže uvedeném letáčku bychom Vám chtěli přiblížit aktuální rozšířenou nabídku vzdělávání v naší střední škole,
například o vzdělávací program Řidič/řidička osobní i
nákladní dopravy s přípravou na profesní osvědčení
pro profesionálního řidiče. Výuka potravinářských oborů je rozšířena o výuku cukrářských a pekařských
výrobků v nově vybudované učebně s moderními potravinářskými stroji.
V případě, že se rozhodnete pro studium v naší střední škole, se budeme těšit na Vaše přihlášky ke studiu,
které můžete posílat poštou i přinést osobně do školy, či
vhodit do schránky umístěné ve vchodu do školy, do 15.
března 2016.
Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka školy

.

BORŠTÍ VÝTVARNÍCI 2015 – 2016

Tým žáků z 5. tříd ZŠ Bor – okresní přeborníci v přehazované
Nejrychleji plaval Bernáth
Seriál plaveckých závodů mezi školami Přimda, Bor a
Bělá n/R. zahájil přebory jednotlivců. V osmi kategoriích
se představilo přes 70 plavců. Borští z vody vylovili čtyři
prvenství: Viktorie Žaloudková v nejmladší kategorii, Tereza Forejtová mezi dívkami z 6. a 7. tříd a o kategorii
výše plavala nejrychleji Denisa Poláčková. Mezi chlapci
z 6. a 7. tříd vyhrál Dominik Bernáth. Ten dosáhl i absolutně nerychlejšího času ze všech zúčastněných.

Klub výtvarníků Borska uskutečnil v roce 2015 několik výstav. V březnu vystavovala část členů klubu své
obrazy pod názvem „Borsko v obrazech“ ve vestibulu
Městského kina v Boru. Návštěvníky vernisáže potěšili
žáci ZUŠ Bor krásným hudebním vystoupením. Výstavu
zahájil starosta Petr Myslivec.
V kině se konala i dubnová výstava „Borsko abstraktní“. Svá díla předvedla další skupina výtvarníků. K vidění
byly obrazy, šperky a sošky. Úvodem zahrála metalová
skupina Spheres a výstavu zahájil tajemník Miroslav
Cvrk.
Tradičně se všichni členové klubu scházejí v květnu
v prostoru Malé scény KD Konstantinovy Lázně. Loňská výstava zde byla již sedmá. Zahájil ji poslanec
Parlamentu ČR Václav Votava. Pěkným překvapením byl
závěrečný program žáků místní ZUŠ.

V minulém roce se naši členové zúčastnili „Trienále
neprofesionální výtvarné tvorby“ v kategoriích malba a
kresba. Tři z našich soutěžících získali hlavní ceny, originální skleněné plakety s portrétem Franze Rumplera.
Obrazy všech účastníků soutěže byly vystaveny v Muzeu
Českého lesa v Tachově.
Vyvrcholením osmnáctého roku činnosti Borských výtvarníků byla srpnová výstava v Předsálí Jednacího
sálu Senátu PČR. Každý z členů klubu zde vystavil svá
nejoblíbenější díla – obrazy, sochy, šperky, keramiku. Za
přítomnosti poslance Václava Votavy, který na akci přispěl významnou finanční částkou,
zahájil výstavu
senátor Miroslav Nenutil. Vernisáže se zúčastnila také
velká skupina příznivců výtvarného umění z Boru, pro
které město vypravilo autobus. Úvodní mluvené slovo bylo prokládáno hudbou skupiny Spheres a na závěr se
všichni dali do tance.

Program Klubu seniorů na rok 2016
11. 3. Společná akce s městem Bor – oslava MDŽ – zámek
25. 4. Pálení čarodějnic ohněm – zámecký parket
30. 5. Volba nového předsedy Klubu seniorů, výstava pokojových květin – zámek
27. 6. Soutěžíme s knihovnou (pí Křižková) – zámek
Červenec – srpen Výlet - Manětín
26. 9. Posezení v zámecké zahradě
Říjen - listopad 2. díl filmu p. Kozák, Koncert – zámek
29. 12. SILVESTR na poliklinice

Virtuální univerzita třetího věku
Všem zájemcům o studium připomínám, že 2. 2. 2016
v 9.30 hod v Hodovní síni zámku zahajujeme další semestr přednášek Virtuální univerzity třetího věku,
tématem našeho studia bude Historie odívání - 2. díl. Už
máme zkušenost, že nejde jen o oděvy, ale v podstatě
též o historii nejen v Evropě, ale po celém světě. Máte-li
chuť se sejít s přáteli, poslechnout si něco zajímavého,
pak přijďte mezi nás.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

KLUB PŘÁTEL HISTORIE
Před rokem jsem Vás informovala o činnosti tohoto
klubu. Velmi pěkné je motto klubu: To, co naši předkové
v minulosti se smyslem pro krásu a technický um jim
vlastní vytvořili, je třeba obnovovat v pokoře a naději,
že tak posloužíme dalším generacím.

Poslední loňskou akcí byla výstava „Nibiru“, ve výstavní
sluji
Coffeehouse
Sušice.
Výstava
předznamenávala letošní životní výročí Pavla Rybeckého
a byla nazvána podle jednoho jeho oceněného obrazu.
Dřevěnými sochami ji doplnil Martin Rybecký.
Rok 2016 bude ve znamení výstav a životních výročí. Již 26. února bude v Muzeu ve Stříbře zahájena
výstava „Jak šel čas…“ k jubileu místopředsedy klubu Jana Rybeckého. Následovat budou výstavy v Černošíně,
Konstantinových Lázních a dvakrát v Sušici. Svá kulatá
výročí oslaví letos i další naši členové: Jaroslav Juran,
Vladimír Kosík, Zora Grich, již zmiňovaný Pavel Rybecký
a Petra Šrůtová. A ráda bych připomněla dva loňské jubilanty, kterými jsou: Miroslav Beneš, ten si dárek nadělil
sám formou ceny za vítězství v Trienále a Ivan Brož, tomu bude věnována jedna z letošních výstav v Sušici.
Všem jmenovaným jubilantům přeji hodně inspirace k vytvoření nových krásných obrazů a mnoho
dalších pohodových let v plném zdraví!
.

Pavla Kabíčková, předsedkyně Klubu výtvarníků Borska

V únoru se členové zúčastnili masopustního reje na
náměstí v Boru a předpokládají, že ani letos nevynechají.
Již k tradičním akcím patří velikonoční objížďka členek
klubu, účast na oslavách 1. máje v Borovanech, i když
vloni v menší míře. Šetřili se na akci oslav 900 let první
písemné zmínky o Borovanech a nejen jich. Svou techniku předvedli i při oslavách v Plezomu, který si připomínal
také 900 let od první zmínky. Nechyběli ani na tradiční
pouti v Bernarticích. Protože jsou mezi nimi vášniví vyznavači motocyklového sportu, pak nemohli chybět ani na
4. ročníku jízdy kolem Stříbra.
Na první pohled to vypadá, že se jen baví, ale za tím
vším je spousta práce, udržet staré stroje v chodu, aby
mladí mohli vidět, s čím naši předci pracovali a na čem
jezdili.
O tom, že bylo v podzámčí otevřeno muzeum, už
jsem informovala. V současné době vrcholí práce na renovaci pohřebního vozu. Znamenalo to, celý ho rozebrat,
podvozek očistit, natřít, opravit, doplnit, co chybělo. Dřevěné části doplnit (tady pomohl restaurátor), očistit a
natřít. Věříme, že na zámeckých slavnostech bude opravený vůz předveden veřejnosti.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V listopadu jsme se sešli v Hodovní síni zámku a vyslechli moc pěkné povídání na téma „Co se psalo o Boru
a okolí za císaře pána“. Povídání připravil pan tajemník
Miroslav Cvrk. Moc se nám to líbilo, jen jsme se nedozvěděli, za co v dávné minulosti byl odsouzen tajemník
města - myslím v dobách předrepublikových. To nám neprozradil ani na setkání před koncem roku. V prosinci
jsme se tedy sešli na poliklinice. I když tentokrát bez „živé
hudby“, pouze s poslechem nahrávek, ale i tentokrát jsme
si zazpívali a prostě nám bylo veselo.
Na začátku jsme si připomněli, že nás opustily další
členky Klubu a mimo jiné paní Marta Kovaříková, která po
celou dobu vzorně vedla kroniku Klubu, velmi ráda zpívala a nikdy nechyběla u žádné legrace.

.

Škoda, že se zatím nedaří rozšířit prostory muzea tak,
aby mohly být návštěvníkům předvedeny všechny poklady, které my starší známe, ale mladší už se s nimi
nesetkali.
Přesto již předem všechny zveme na prohlídku muzea, nejen při zámeckých slavnostech.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

NADÍLKA HOKEJOVÉHO KLUBU
OPĚT POTĚŠILA DĚTI V MOTOLE
Těžko tomu uvěřit, že už zase uběhl celý rok. Než se
člověk otočí, je tu znovu předvánoční čas a to u nás
v Boru mimochodem znamená, že hokejisté z klubu HC
Čerti Bor pojedou nadělovat do fakultní nemocnice do
Motola. Vlastně se z této akce stala milá tradice ☺
Dne 21. 12. 2015 vyrazili zástupci týmu ve složení
Honza Zeman, Tomáš Pecher, Hanka a Ota Martincovi a
Martin Kubík směr Praha. V již značně opotřebované
kasičce nám letos chrastilo víc než 48.000,- Kč! V Plzni
v Datartu jsou k naší výpravě každoročně velice vstřícní a
i letos jsme nakoupili pro děti s velikou slevou. Do nákupního košíku tak nakonec „přistály“ notebook, tablet, další
ovladač na PS4 a 2 hry. V dalším obchodě s elektronikou
jsme ještě dokoupili nové hry. Nezapomněli jsme ani na
dobroty a sladkosti – bez těch by to snad už ani nešlo.
Na dětské onkologii v Motole nás velmi mile přivítali,
připadáme si už tak trochu jako staří známí. Rozdali jsme
všechny dárky a jako každý rok poklábosili s dětmi i
s obětavým personálem. Domů jsme přijeli pozdě v noci,
trochu unavení, ale plní zážitků. Každoroční mise jistě
splnila svůj účel.
Děkujeme všem hokejistům HC Čerti Bor i ostatním
štědrým sponzorům (např. Eismann Vysočany), díky nimž
se podařilo shromáždit tolik peněz. I z malých příspěvků
můžeme udělat velikou radost těm, kteří to opravdu potřebují. Takže ještě jednou – veliké díky!!!
Tomáš Pecher

HISTORIE: VŮNĚ BIOGRAFU (1. část)
V minulosti se řada vědátorů, kutilů a vynálezců zabývala pokusy se zachycením, oživením a posléze i
promítáním obrázků. První veřejné promítání uskutečnili
bratři Lumiérové, kteří jsou označováni jako „otcové moderního filmu“. Svůj přístroj, který umožňoval promítání
více než jednomu diváku, pojmenovali kinematograf. Patentován byl v roce 1895. První veřejné promítání bylo
toho roku dne 22. března a Lumiérové tím způsobili velkou senzaci. Od slova kinematograf se pak zavedl pojem
kino. Počátky zvukového filmu se datují do roku 1920.
Z kroniky města Boru lze zjistit, že první filmové představení se uskutečnilo v roce 1924. Filmová představení
zajišťoval Osvětový výbor. Filmy v té době byly ještě
němé. Produkce se konaly v hostinci U zlatého lva, kde je

dnes sokolovna. Názvy filmů z prvních promítání se nedochovaly. V kronice se uvádí první název filmu až v roce
1926, promítal se film Věž mlčení.
V roce 1932 se kino přemístilo na náměstí do hostince
U rytíře, č.p. 96. Následující rok dodala společnost Plánský zvukový film potřebné technické vybavení a film i
v Boru poprvé promluvil.
František Pernický, ředitel měšťanské školy v Boru,
byl po válce pověřen zprovozněním kina, které tím začalo
sloužit už jako české kino českým obyvatelům městečka.
Kino dobře sloužilo, ale přeci jenom postupem času bylo
nutné jej opravovat. Větší oprava se uskutečnila v roce
1981, ale už v roce 1985 začaly práce s výstavbou nového kina. Slavnostní otevření proběhlo 22. prosince 1988.
Kinosál je pro 178 diváků.
Asi před rokem jsem s úžasem zjistil, že původní kinosál ještě existuje a dokonce je možné se tam podívat.
Teď je tam totiž herna s hracími automaty a tam vlastně
může každý, kdo dovršil osmnácti let.
Moje povídání jsem vyhrabal z krabic vzpomínek z
padesátých, šedesátých a začátku sedmdesátých let.
Do kina v Boru jsem chodil od malička. Pamatuji, jak
se do něj vstupovalo vchodem do hotelu Národní dům.
Cestou do sálu jsme často neodolali a v restauraci hotelu
jsme si kupovali nejvíc čokoládu Kofila, nebo Sojovou pochoutku. Velká čokoláda s arašídy tenkrát stála 3,- Kčs.
Tatranka také byla naším oblíbeným pamlskem, jen byla
tenkrát o dost větší než dnes, ale nebylo to tím, že my
jsme byli menší.
Na lístky do kina jsem si vydělával tak, že jsem pomáhal sestře s nádobím. Ona nádobí myla a já ho utíral.
Musím se přiznat, že za celý život jsem to dál nedotáhl.
Měl jsem a mám odpor k hadru na nádobí. I dnes pokud
by mě chtěl někdo omráčit nebo dokonce zabít, stačilo
by, kdyby na mě hodil tuto mycí pomůcku.
Kinosál měl rozděleny řady sedadel. Obyčejná sedadla byla ve stejné úrovni a takzvaná křesla už byla
v různých úrovních podle stupínků, na kterých stála. Křesel bylo asi pět řad. Nevím kolik řad sedadel bylo celkem,
ale pamatuji si, že každá řada jich měla dvanáct. Sedadla
byla dřevěná a bez polstrování, tak kromě nepříjemného
tlačení v zimě navíc ještě nepříjemně studila. A také dost
hlasitě vrzala při každém poposednutí, což bývalo při jejich vlastnostech docela časté.
A byl tam ještě balkon, přístupný schodištěm u stěny
naproti vchodu do sálu. Kino totiž bylo budováno jako kino a uspořádání tomu odpovídalo. Později se lístky na
balkon už neprodávaly, protože po zvětšení plátna pro širokoúhlé filmy nebyla jeho horní část z balkonu vidět.
Můžeme připustit, že slavný brouk Pytlík Ondřeje Sekory načerpal svou chytrost a svá moudra sledováním
filmů právě v borském biografu. Všechno přeci odkoukal
v době, kdy bydlel v balkonovém zábradlí. No a přesně
takové zábradlí jsme tam měli. Takže je to docela možné.
Kdo ví …
V prostoru kina také zkoušela hudební skupina, na jejíž název si zatím nikdo nevzpomněl. František Friedl
docela fandil mladým, a tak je podpořil tím, že mohli používat prostory kina. V hudební skupině podle pamětníků
snad hrál Jan Orbán – bicí, Josef Vachuda – sólová kytara, Ladislav Mládek – doprovodná kytara a Franta Lihan –
baskytara.
V předsálí visely na stěnách fotografie našich herců.
Bylo jich tam plno, ale já si vybavuji pouze ještě mladičkého Luďka Munzara, Janu Dítětovou, Janu Brejchovou.
Pokud si vzpomínám, promítalo se třikrát týdně. V té
době bylo vstupné většinou 3,- Kčs, jenom na „taháky“ se
platilo 5,- Kčs. A když přišly opravdu „trháky“, tak se promítalo i několikrát za sebou během jednoho dne. Vstupné
na ně bylo 8,- Kč. Mezi trháky patřily filmy jako Angelika,

Děti kapitána Cooka, Tři mušketýři, Scaramouche, Tenkrát na západě, Sedm statečných, V pravé poledne,
Synové velké medvědice, Kleopatra, Ptáci, pak filmy o
Vinnetouovi, filmy s Belmondem (Muž z Ria, Muž
z Hongkongu), ale také Lásky jedné plavovlásky, Limonádový Joe. Pro děti se promítalo i v neděli dopoledne,
později v neděli od 15:00 hodin. Vstupné bylo celá 1,Kčs.
Vedoucím kina byl pan Jíša, jehož manželka v kině
působila jako biletářka, uvaděčka a zřejmě i jako uklizečka. Nejvíce mi ale utkvěl v paměti František Friedl, jeho
manželka prodávala lístky. Později tam prodávala o víkendech i Jaroslava Valečková. Pan Friedl měl přezdívku
Franta Kultura. Jako osvětový pracovník byl skoro stále
v poklusu, kromě kina organizoval spoustu jiných akcí. Na
tmavomodré kárce vozil on a jeho rodina filmy z nádraží a
po promítání se opět z nádraží odesílaly do dalšího kina.
Po Františku Friedlovi měla kino na starost paní Olga Raabová.
Slavomír Kozák
Pokračování v dalším vydání Borského zpravodaje.

P L AC E N Á I N ZE R C E

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:

Bor – u vlak. nádraží
8. března 2016 - 14.20 hod. a
15. března 2016 - 10.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: po-pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601576270, 606550 204, 728605840
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