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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Neber kritiku od někoho,
za kým by sis nešel
pro radu“.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
.

předkládáme Vám poslední číslo vydání Borského
zpravodaje v letošním roce, ve kterém mi dovolte, seznámit Vás s realizacemi naplánovaných investičních
akcí a oprav pro rok 2019.
V červnu byla dokončena výstavba nové čistírny
odpadních vod pro sídliště ve Vysočanech, kterou jsme
realizovali ve spolupráci s VaK KV. Další stavbou, kterou
jsme zahájili v loňském roce, byla výstavba RD1 a RD2.
Ta byla dokončena na konci letošního léta. V jarních měsících byl zkolaudován Chodník při silnici III/19851, ul.
Školní. Na vybudovanou stavbu chodníku navazuje nové
místo pro přecházení v ul. Školní (za křižovatkou Lužná,
Doly).
Na jaře byla realizována oprava chodníku (od brány
ke kolumbáriu) na hřbitově v Boru. V letních měsících
jsme pokračovali opravou cesty od kříže směrem
k zadní zdi, kde na vyvýšené části hřbitova vznikla nová
místa pro uložení do hrobu a urnových schránek.
V současné době zpracováváme projekt k podání žádosti
o dotaci na nové ozelenění této části hřbitova, včetně
dokončení opravy cesty od kolumbária ke kříži a instalace mobiliáře. Tím bychom dokončili celkovou rekonstrukci
našeho hřbitova.
Za věžákem realizujeme úpravu a částečné ozelenění uložené zeminy. V příštím roce bychom rádi
pokračovali ve vytvoření odpočinkového místa
s posezením, včetně vybudování skluzavky pro děti a
umístění nových herních prvků. U stávajícího víceúčelového hřiště jsme ve spodní části osadili nové oplocení
formou mantinelů.
Na zámku pokračuje realizace projektu Zámek Bor –
severní křídlo – interiér. V podzámčí bylo vybudováno
zázemí pro techniku. Na zámeckém parketu byla
v jarním období dokončena výstavba zahradního baru.
Následovalo vybudování dětského hřiště, včetně obnovy
mobiliáře v areálu „parketu“. V zámeckém parku bylo
v rámci projektu dokončení vycházkových okruhů provedeno propojení cest povalovým chodníkem přes
louku.
Po provedené celkové rekonstrukci MŠ ve Školní ul.
jsme pro letošní rok plánovali novou fasádu budovy.
Bohužel z důvodu problematického zajišťování restaurá-

torské kapacity a zajištění průzkumných prací na fasádě,
se realizace akce přesune do následujícího období. Díky
získané dotaci základní školou v projektu IROP, proběhly
celkové renovace IT vybavení ZŠ dvou učeben informatiky a rekonstrukce učebny chemie/fyziky. Škola tak
získala nové vybavení učebními pomůckami, včetně interaktivní tabule.
Z minulého období je rozpracován projekt rekonstrukce části ul. Finská, který se v současné době
dokončuje. V loňském roce byla ve spolupráci s VaK KV
nejprve provedena oprava kanalizace a v letošním roce
proběhla plánovaná oprava vodovodu. Následovat by
měla rekonstrukce ulice (v případě schválení v r. 2020).
Pro zvýšení bezpečnosti se dokončuje instalace celkem 8 nových kamer na území města. Tím dochází
k rozšíření počtu kamer ve městě. Na tuto akci jsme získali dotaci od Plzeňského kraje v rámci programu
Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality
pro rok 2019. Nově tak bude monitorováno např. parkoviště pod kinem, městský parket v zámeckém parku,
víceúčelové a dětské hřiště za věžákem, a další. Pro informovanost byl doplněn rozhlas v nové zástavbě RD
v severní části města.
Na výměnu sedadel, včetně podlahové krytiny
v kinosále MKS jsme získali příslib dotace od Státního
fondu kinematografie. Realizace je naplánována na příští
rok. Do konce roku bude dokončena výměna střešního
pláště sokolovny (II. etapa), pánská šatna prošla celkovou opravou. V prostorách Fitness byla provedena
celková výměna oken. Víceúčelová plocha stadionu získala nové mobilní oplocení.
I město Bor jde směrem ke zlepšování životního prostředí. Proto byla podána žádost o dotaci od Státního
fondu životního prostředí na pořízení nového elektromobilu pro zajištění technických služeb města, kde jsme byli
úspěšní.
Zakoupení
elektromobilu
proběhne
v následujícím roce. V letošním roce jsme pořídili nákladní elektrickou tříkolku.
Dlouhodobě plánovanou akcí je oprava a odbahnění
návesního rybníka v Čečkovicích. Teprve až v říjnu vyhlásilo Ministerstvo zemědělství dotační program, do
kterého jsme projekt přihlásili. V případě získání dotace
by realizace proběhla v příštím roce. Revitalizace zeleně na návsi v Čečkovicích byla podpořena dotačními
prostředky od Plzeňského kraje. V obci Kosov je
k územnímu rozhodnutí zpracován projekt na opravu
komunikace a výstavbu nové autobusové zastávky.
V Borovanech byla položena zámková dlažba u klubovny, včetně vybudování přístřešku. Kurojedy získaly
posezení se stříškou. V Damnově byl prodloužen vodovod a kanalizace. Do konce roku budou osazeny nové
dopravní značky zakazující provoz nákladních automobilů
ve směru na Janov. Ve Skviříně budou umístěny nové
dopravní značky zakazující provoz nákladních automobilů
směrem k cementárně v Čečkovicích. V Malovicích byla
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

V projektové rozpracovanosti a připravenosti dokončujeme projekt ke stavebnímu povolení pro stavbu
domu s pečovatelskou službou. Na projekt Stavební
úpravy objektu SDH Bor jsme opětovně požádali o dotaci. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Na Novostavbu
objektu SDH Damnov se zpracovává projekt ke stavebnímu povolení. Víceúčelový objekt zázemí
stadionu Bor je projekčně zpracován ke stavebnímu
povolení.
Revitalizace zeleně je projektově rozpracována
v městském parku a ve Vysočanech. V zámeckém
parku je zadán projekt rekonstrukce mostu (kamenný
most). Rozpracovaný je projekt odbahnění rybníka
v Málkovicích. Úprava zeleně za věžákem byla zahájena. V současné době je rozpracován projekt
vybudování nových parkovacích míst pro osobní automobily, který navazuje na úpravy za věžákem. Projekční
práce probíhají na zřízení nových parkovacích míst
v ul. Přimdská (podél polikliniky) a pod náměstím v ul.
Západočeská. Cyklostezka z Boru k průmyslové zóně Nová Hospoda při silnici II/200 je v současné době
zpracována projektem k územnímu řízení a řeší stavbu
z Boru do Čečkovic a průtah Čečkovicemi. Ve stadiu
rozpracovanosti je projekt kulturní dům Bor u Tachova. Ve formě studie je zadán projekt k realizaci
chodníku z ul. Školní podél zahrady MŠ ul. Borské
směrem k ul. Přimdská.
V oblasti bytových potřeb je zadáno zpracování
studie novostavby bytových domů, včetně dopravního
řešení v lokalitě navazující na terénní úpravy za věžákem s odpočinkovou zónou. V rámci přípravy pozemků
v severní části města problematicky koncepčně řešíme
odvod povrchových vod z části celé, nově plánované lokality k umístění pozemků pro individuální stavbu RD.
I v letošním roce jsme žádali o různé dotační prostředky, které bylo možné využít. Výše jsou již některé
uvedeny. Dále jsme získali dotaci od Plzeňského kraje
z programu Podpora činnosti informačních center na
publikaci „Turistický průvodce historií a současností
zámku Bor“. Koncem října jsme požádali Ministerstvo
průmyslu a obchodu v rámci programu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení EFEKT
2020 o dotaci na výměnu části svítidel veřejného
osvětlení. Výsledek v této době zatím neznáme.
Vážení čtenáři,
výše jsou uvedeny především větší, popř. významnější akce a realizace staveb. V průběhu roku probíhaly
i opravy komunikací, rozšiřování a údržba zeleně a další
práce v našem městě a spádových částech.
Vše mohlo být realizováno díky vyčleněným prostředkům v rámci schváleného rozpočtu města. Dovolte
mi touto cestou poděkovat zastupitelům města Bor,
kteří schválili letošní rozpočet a umožnili tak realizaci
uvedeného a podpořili rozvoj našeho domova, našeho
regionu.
Významné poděkování si zaslouží především zaměstnanci města, kteří celý rok zajišťují chod a služby
úřadu, údržbu a opravy, zabezpečují kulturu a rozvoj
našeho města, včetně našich částí.
Rád bych osobně poděkoval osadním výborům,
organizacím, spolkům a jednotlivcům, kterým není
lhostejný život v našem regionu, a svou iniciativou pomáhají rozvíjet kulturní a společenský život a sport
v naší oblasti.
Přeji nám všem mnoho sil a pevné zdraví.

Milí spoluobčané,
závěrem letošního roku 2019, mi dovolte,
abych Vám jménem města Bor a svým vlastním
popřál pohodové a klidné prožití svátků vánočních.
Do roku 2020 Vám přeji především hodně zdraví,
štěstí, lásky, elánu, pohody
a osobních i pracovních úspěchů.
.

Petr Myslivec, starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
… i v letošním roce byli
oceněni.
Patří jim poděkování!
Tradiční a velmi významnou akcí každoročně pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného kříže Tachov
je Slavnostní oceňování
bezpříspěvkových dárců krve.
A v letošním roce tomu nebylo jinak. Dne 21. 11.
2019 zaplnili ocenění dárci krve salónek tachovského
zámku, aby zde byli vyhodnoceni a převzali si plakety
Prof. MUDr. Jana Jánského.
Osobně si Velmi vážím, že mezi oceněnými byli i naši
spoluobčané.
Bronzové ocenění za 10 odběrů získali: paní Jedličková,
paní Prokopiusová, paní Kovaříková
Stříbrné ocenění za 20 odběrů získal: pan Šujan
.

Zlaté ocenění za 40 odběrů získali: pan Pavlíček, paní
Kuncová
Dovolte mi, abych Vám jménem města Bor
i svým vlastním osobně ještě jednou poděkoval
za Vaši pomoc a obětavost, kterou nezištně věnujete
ostatním lidem, a popřál Vám mnoho štěstí
a především pevné zdraví. Děkuji Vám!
Petr Myslivec, starosta města

Z jednání Rady města
16. zasedání 11. 9. 2019
Starosta města informoval o průběhu a zajištění investičních akcí.
Firma Václav Bříza, Klatovy, je zhotovitelem akce: Bor –
plynová kotelna III – výměna hořáků.
Mobilní sběr odpadu v místních částech se uskutečnil v
sobotu 23. 11. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin a v neděli 24.
11. 2019 od 8:00 do 11:45 hodin.
17. zasedání 25. 9. 2019
Opravu střešního pláště sokolovny Bor – II. etapa provede firma Střechy - Homolka, s.r.o., Bor.
Očištění a vyrovnání podstavce kříže na hřbitově v Boru
provede Radek Kraus, Kamenictví, Domažlice.

Bude podána žádost o dotaci do IV. výzvy Ministerstva
zemědělství, Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na projekt Oprava a
odbahnění rybníka v Čečkovicích.
18. zasedání 16. 10. 2019
Firma Asfalty Hujer s.r.o., Trstěnice, provede opravu komunikace v Příční ulici v Boru.
Odvodnění místní komunikace v Čečkovicích provede
firma Strabag a.s.
Zhotovitelem akce CHODNÍK PŘI SILNICI III/19851 A
III/19854, ZŘÍZENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ, ŠKOLNÍ
ULICE V BORU je firma PROMONASTA s.r.o, Plzeň.
Terénní úpravy sídliště - U Věžáku, Bor, provede firma
Zahradní a parková spol. s r.o., Mariánské Lázně.
Dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů byl vyhlášen konkurz na obsazení funkce ředitel/ředitelka
Mateřské školy Bor, příspěvková organizace, Borská 500,
Bor s předpokládaným nástupem do funkce 1. 3. 2020.
19. zasedání 30. 10. 2019
Rada města schválila plán zimní údržby 2019/2020.
Dodávku a montáž svislého dopravního značení – doplnění SDZ v místní části Skviřín a Damnov zajistí firma
PasProRea, s.r.o., Holkov.
Byla podána žádost o dotaci do národního dotačního
programu EFEKT, Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Stodská nemocnice upravuje od 1. listopadu 2019
z provozních důvodů režim dětského oddělení. Do odvolání nebude poskytovat lékařskou pohotovostní službu
pro děti a dorost ve všední dny v době od 15:30 do 7:00
hodin a o víkendech. Zároveň omezí hospitalizace dětských pacientů ve večerních a nočních hodinách. Beze
změn zůstává provoz novorozeneckého oddělení a porodnice. Chirurgické ošetření dětí a dorostu bude nadále
zajišťovat chirurgická ambulance, která trvale funguje i
v režimu pohotovostní služby sedm dní v týdnu 24 hodin
denně.
Jana Šperková, místostarostka města

Vernisáž a výstava - Adolf Kašpar 1877 - 1934 a
jeho Lid od Boru a Tachova
Vernisáž se uskuteční 12. 12. 2019 od 16 hodin v Kino
klubu (budova kina). O zajímavostech z jeho života a pobytu na Tachovsku povypráví paní Mautnerová.

Vánoční provoz Městského úřadu Bor
23. 12. – 27. 12. 2019 - úřad uzavřen
30. 12. 2019 - úřední den
31. 12. 2019 - pracovní den
2. 1. 2020 – první pracovní den v novém roce
Pokladna Městského úřadu Bor bude ve dnech
23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 uzavřena.

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

Hexenšus – divadelní představení, 23. 1. 2020

Bára Zemanová & band – Vánoční koncert – 13. 12. 2019
Bára Zemanová & BAND vyráží na každoroční Vánoční
šňůru po kostelích, adventních trzích a všude tam, kde je
třeba rozsvítit atmosféru přicházejících Vánoc. Letos zavítá také k nám do Boru. Srdečně vás zveme na koncert,
který se uskuteční v pátek 13. prosince v kostele sv. Mikuláše v Boru.

Co všechno se může stát, když milence ve vaně znehybní pořádný „hexenšús“! To se dozvíte v sále kina v Boru
23. ledna 2020. Skvělá divadelní komedie v podání předních herců pražských divadel vás určitě dobře pobaví.
Účinkují: Lukáš Langmajer, Hana Čížková, Daniel Rous a
další. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v kanceláři
MKS a pokladně kina, nebo on-line na www.mksbor.cz.

Kat Mydlář – zájezd do divadla Broadway, 30. 5. 2020
Muzikál plný hvězd, nádherných melodií s originálními
kostýmy a scénografií s mnoha scénickými efekty.
KAT MYDLÁŘ se pro velký zájem publika vrací na scénu.
Informace: kancelář MKS Bor v kině, tel: 374 790 459,
zámek Bor 374 789 198. Vstupenky je nutné si zarezervovat do 15. prosince 2019. Cena zájezdu 850,- Kč.

Zprávičky z knihovny
Dárkový poukaz
Kdo by chtěl darovat svým blízkým netradiční dárek, může zavítat do borské knihovny a zakoupit roční dárkový
poukaz pro děti, nebo pro dospělé.
Akce knihovny:
12. 12. 2019 - Advent a Vánoce v Čechách a dílnička
- beseda o zvycích a obyčejích v Čechách pro 1. - 3. ročník ZŠ
17. 12. 2019 - Vánoční vyrábění pro děti v knihovně
- cena 30,- Kč, nutná rezervace, tel. 739 640 461 nebo
374 790 497
20. - 21. 12. 2019 - Spaní v knihovně
- soutěže, diskotéka, knihovnický bobřík odvahy, společné čtení a hraní společenských her

Tipy na vánoční dárky ze zámku
V pokladně zámku jsou opět v prodeji keramické
hrnky dvou velikostí a zvonky. Cena hrnku velkého je
130,- Kč, malého 110,- Kč a zvonky jsou za 90,- a 110,Kč. Zámecká pokladna je otevřena od pondělí do pátku od 7,30 do 16 hod. (12 - 12,30 h. pauza). Posledním
otvíracím dnem před Vánocemi bude pátek 20. prosince.
Kromě keramických dárků jsou v prodeji ještě knihy
s regionální tématikou, diáře s motivem zámku a mnoho
dalších upomínkových předmětů. Z knih jsou nejnovější
např. Historie Norimberské a Řezenské cesty na území
západních Čech od Jiřího Čechury a kniha Vyhlídkami
králů od Jiřího Štekla, která popisuje 120 hradních a zámeckých věží, je plná kreseb autora a navíc jsou v ní
informace o trasách. Zakoupit si ji můžete v pokladně našeho zámku za pouhých 300 Kč (borská zámecká věž
tam samozřejmě nemůže chybět).

Knihovna uzavřena od 23. 12. do 31. 12. 2019.

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

Vánoční inspirace – 30. 11. 2019
Dílny v Hodovní síni zámku. Tradiční akce pro děti i pro
dospělé, od 13 do 18 hod. Výroba adventních svícnů,
věnců a dekorací. Občerstvení zajištěno.

Mikuláš a čerti na zámku – 5. 12. 2019
Peklo v hradním sklepení a nebe s Mikulášem v kapli
sv. Vavřince, od 16 do 20 hod.
Na akci jsou nutné rezervace z důvodu omezeného počtu
míst, další info na tel. 374 789 198 nebo 607 038 246.

Koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily –
7. 12. 2019 od 19 hod., Velký sál zámku
Vstupenky na koncert jsou již vyprodány.

Nová publikace o zámku Bor
Správa zámku vydala novu publikaci týkající se historie zámku, šlechtických rodů, které v něm žily a novodobé
rekonstrukce. Publikaci sestavila z dochovaných materiálů a projektů kastelánka zámku Galina M. Kortanová,
grafického zpracování se ujal Petr Šrédl.
Na publikaci získalo město Bor dotaci z Plzeňského kraje. Po publikaci o
městě
Boru
z loňského roku, se
jedná o druhý propagační
materiál
s dotačním podílem,
díky kterému jsou
obě publikace pro
návštěvníky zámku a
další zájemce zdarma v pokladně zámku Bor.

Zámecká plesová sezóna 2020
25. ledna – Ples sportovců
1. února – Městský bál ve stylu 30. a 40. let
8. února – Ples osadních výborů
14. února – Dětský karneval
28. února – Zdravotnický ples
6. března – Setkání seniorů v rámci MDŽ
14. března – Hasičský ples
27. března – Setkání učitelů

Jóga a meditace v zámku Bor
Poslední říjnovou sobotu se ve Velkém sále zámku
Bor uskutečnila jógová akce s meditací. Sál byl zaplněný
do posledního místa a atmosféra zcela odpovídající relaxačnímu tématu.

Farní úřad Bor zve
24. 12. Štědrý den - půlnoční mše svatá
Bor kostel sv. Mikuláše, od 23 hod.
24. 12. Štědrý den - Holostřevy - půlnoční liturgie slova,
kostel sv. Mikuláše od 24 hod.
25. 12. Hod Boží vánoční - Bor – od 10 hod. mše svatá
26. 12. Bohoslužba slova + zpívání koled dětí z MŠ
a ZUŠ – Bor, od 10 hod.
28. 12. Skviřín kostel sv. Petra a Pavla - mše svatá,
od 10 hod.
29. 12. Bor mše svatá + poděkování za uplynulý rok,
od 8,30 hod.
29. 12. Boječnice poutní vánoční mše svatá,
od 11 hod.
1. 1. 2020 Bor mše svatá, od 10 hod.

CO SE U NÁS UDÁLO
Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou v zámeckém
sále
Říjnové setkání ve Velkém sále připravila správa
zámku pro Klub seniorů a další zájemce, kteří se bavili u
zábavného programu Domácí štěstí? Ivo s pravdou ven!
Hlavní protagonistkou večera byla herečka a výtvarnice
Iva Hüttnerová a moderátorem Tomáš Barták. Příběhy ze
života a humorné vyprávění bavilo zcela zaplněný zámecký sál.

Noční oživené prohlídky aneb Podivuhodná noc
na borském zámku
Tradiční akce k ukončení zámecké sezóny se uskutečnila 9. listopadu. V programu se představili: hudební
skupina Euphorica, taneční skupina Mericia, šermířské
skupiny Korbel a Mattias a Marek Pešula jako kníže Carl.
Návštěvníci se díky vzpomínkám knížete Carla dostali do
slunné Itálie, na jarmark nebo do zámeckého lapidária a
také si všichni společně zatančili na Avignonském mostě.
Proběhlo celkem šest zcela vyprodaných prohlídek. Děkujeme všem za účast a návštěvu zámku.
Galina M. Kortanová, zámek Bor

Celkem bylo 243 hlasujících. První místo (dospělí)
obsadila Michaela Křižková s počtem nasbíraných 46 ks
fazolí, další místo (skupina) vyhrála MŠ Borská "Motýlci"
pod vedením paní učitelky Stančíkové a Bachroňové s
počtem 22 fazolí. V jednotlivcích pak třetí místo Huláková
Barborka - 23 fazolí, Gažejová Barborka - 25 fazolí na
druhém místě a místo první s počtem 29 fazolí obsadil
Pavlík Soukup. Nakonec se dospělí zahřáli „svařákem“ a
pro děti byl připraven teplý čaj. U ohně si pak všichni pochutnali na opečeném buřtu, či klobáse.
Jitka Naušová, MKS Bor

Ozdobené kameny a podzimní závěsná dekorace
– vyrábění dětí v knihovně

Lampionový průvod
Dne 29. října proběhl již tradiční lampionový průvod
zámeckým parkem v Boru. Také letos byla vyhlášena
soutěž o nejhezčí hallowenskou dýni. Přihlášených jich
bylo celkem 15. Každá měla svoji originalitu a všechny
vzbudily obdiv jak mezi dětmi, tak mezi dospělými účastníky. Ti hlasovali tak, že každý z účastníků průvodu
dostal u vchodu jednu fazoli a tu pak vhodil do kelímku k
té dýni, která jej nejvíce zaujala.

Komiksový workshop
V úterý 5. 11. k nám opět zavítal ilustrátor dětských
knih a komiksů p. Daniel Vydra, který pro děti připravil
Komiksový workshop. Akce probíhala v Kinoklubu pod kinem, kde pan Vydra pomocí dataprojektoru připravil
prezentaci o komiksu.
Přišli žáci sedmého ročníku ZŠ Bor. Nejprve se děti
dozvěděly, jak komiks vzniká, jaké druhy komiksu máme
a pak si sami vyzkoušely na pracovních listech komiks
dotvořit. Byly rozděleny do skupinek po čtyřech lidech a
vymýšlely různé zápletky do částečně vyplněného komiksového příběhu. Doplněné komiksy pak děti četly. Jedna
skupina si svůj komiks zahrála jako divadelní scénku.
Každá skupinka měla jiný nápad a vznikly zajímavé a
vtipné zápletky. Dětem se workshop moc líbil. A s panem
Vydrou jsme domluveni na další spolupráci.
Iva Křižková, knihovna Bor

V soutěži o nejkrásnějšího draka byla vyhodnocena
startovní čísla 41, 54 a 29. Jednu z hlavních cen tak získala nejmladší účastnice závodů Hanička Kubíková za
draka s podobou „Medvídka“, další pak Štěpán Dub za
draka ve tvaru „Krabice“ a Terezka Pecková za svoji „Sovičku“.
Všichni závodníci dostali uzeninu, kterou si opekli na
ohni, a sáček s dárky od několika sponzorů. Nápoje si
pak mohli zakoupit u připraveného stánku. O přípravu
soutěží a jejich bezproblémový průběh se postarali
pořadatelé: Václav Kalčík, Ludmila Desatová, Květa
Dvořáková, Marta Šulcová, Anežka Neulingerová, Eva a
Michal Gabrielovi, Petr Benáček, Monika Švandová, Lukáš Petrík a Bohumil Blažek. Za to jim patří velký dík!
Pavla Kabíčková
Foto: Petr Benáček

Drakiáda 2019
Tradiční podzimní slet draků na louce za věžákem
přivítala letos obloha bez mráčků, bylo příjemné teplo a
vál mírný vítr.
Už po dvanácté hodině se dostavili pořadatelé, aby
připravili vše potřebné k nastávající soutěži. O hodinu
později přicházeli závodníci se svými draky v doprovodu
svých asistentů z řad rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Soutěžící si vyzvedli startovní čísla a hned začali
trénovat.
Úderem čtrnácté hodiny začal vlastní závod. Draci létali vysoko a také dlouhou dobu. Pro porotu to byl
nelehký úkol, protože soutěž byla velmi vyrovnaná. Po
sečtení všech bodů byly vyhlášeny výsledky ve třech kategoriích.
Nejvýše létali draci závodníků se startovními čísly
37, 16 a 20. Hlavní ceny převzali David Berka, Ema Habartová a Matěj Švanda. Své draky udrželi ve vzduchu
nejdéle závodníci s čísly 35, 36, 26 - Aneta Dlouhá, Jan
Berka, Šimon Burda a ti dostali hlavní ceny v této kategorii.

ŽIVOT V NAŠICH OBCÍCH
Děti v Damnově zkrášlily vesnici
Jednoho krásného dne se damnovské děti rozhodly,
že půjdou zkrášlit naší vesnici. Vzaly si velké odpadkové
pytle, obcházely vesnici a sbíraly odpadky po vsi. Odpadky roztřídily a vyhodily do příslušných kontejnerů. Těší
nás, že našim damnovským dětem není příroda a ves
lhostejná, a že i přes to, že je dnes počítačová doba, si
děti umí najít zábavu jinou, a to i práci společnou. Našim
damnovským dětem moc děkujeme a věříme, že v tom
budou pokračovat i další děti.
Eliška Bostlová, Miroslav Bostl, Vladislava Kochová
Osadní výbor Damnov

.

Damnovští hasiči mají mladé hasiče (MH) a
přípravku

.

MH a Přípravku se podařilo obnovit damnovským
hasičům pod vedením Vlastimila Kanty a Elišky Bostlové.
Za pouhé 3 týdny se podařilo Vlastimilu Kantovi připravit
MH na celostátní hru Plamen, které se zúčastnili dne 5.
10. 2019 v Boru.

zbraně, děvčata obdivovala vystavené šaty. Pod vedením
paní kastelánky se děti s napjatým očekáváním chystaly
na ohlášenou bitvu, která se nakonec, k překvapení
všech, vůbec neodehrála. Vyzkoušely si dokonce i dobové tance.
Výstup a výhled ze zámecké věže umocnily nevšední
osobní prožitky každého z nás.
Jana Kostrounová, Dagmar Králíková
Asistentka pedagoga Jana Burešová

„STŘEDNÍ ŠKOLA, BOR ŽIJE“
Tým BORÁČCI a jejich
umístění v top 5.

Přípravku by chtěli připravit už příští rok na podzim.
Doufáme, že přípravce a MH to nadšení vydrží, a že se
MH zúčastní jarního kola hry Plamen.
Eliška Bostlová, jednatelka sboru SDH Damnov
Vlastimil Kanta, MH a přípravka Damnov
.

INFORMACE ZE ZŠ BOR
Projekt Místo, kde žiji
Záměrem projektového dne tříd 3. A a 3. B bylo prohloubení znalostí o obci, ve které žáci žijí. Nejdříve jsme
navštívili Městský úřad v Boru. Pan starosta Ing. P. Myslivec a pan Mgr. M. Cvrk poutavým způsobem upřesnili
žákům jejich představy o fungování i historii místního
úřadu.

Obrovský úspěch našich
žáků – TÝM BORÁČCI byl
oceněn na HACKATHONU
OTEVŘENÝCH DAT PLZEŇSKÉHO KRAJE konaného
na SŠZP Klatovy 8. - 9. 11. 2019 speciální cenou
poroty, když se mezi zúčastněnými školami vyučujícími
IT obory umístil v top 5 ze 13 zúčastněných škol.
Moc děkujeme celému týmu za reprezentaci školy.
(vedení SŠ Bor)
Zde je ukázka jejich
zpracování a vizualizace dat
v aplikaci POWER BI na téma
Celkové počty stolních PC a
notebooků
na
středních
školách v Plzeňském kraji a
jejich stáří do 2 let.

.

Inovujeme Plzeň 2019

Při cestě na zámek upoutaly pozornost dětí významné historické budovy na náměstí. Ani zámek dětská
očekávání nezklamal. Paní kastelánka Ing. Galina Marianna Kortanová žáky seznámila nejen s historií, ale i
s místními pověstmi, ale upozorňovala i na specifika vybavení jednotlivých místností. Chlapce zvláště zaujaly

Dne 6. 11. 2019 se žáci SŠ Bor zúčastnili akce v Plzni
„Inovujeme Plzeň 2019 “. Jednalo se o jednodenní festival, který žákům nabídl možnost poznat a také si
vyzkoušet technologie z oblasti umělé inteligence, průmyslové inovace regionálních firem a výzkumu
z univerzitního prostředí. Dále to byly technologie dronů,
řešení pro chytrá města, 3D učebnice a hybridní vzdělávací materiály od společnosti Fraus, platforma pro
zobrazování meteorologických dat, která pomáhá lidem,

firmám i farmám s přesnou předpovědí počasí, vývoj zařízení pro hasiče, bezdrátové technologie, první plzeňský
studentský tým vodíkových autíček, experimenty
s využitím umělé inteligence v oblasti řeči, počítačového
vidění a porozumění textu, elektroautomobil Audi Qtron.
Prezentovala se také Armáda České republiky, která zde
představila zdravotnický Land Rower. V další části se
představily plzeňské školy ZČU, výzkumné centrum Západočeské Univerzity, stejně tak interaktivní představení
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Žákům se celé setkání inovátorů v západočeské metropoli velice líbilo.
Jaroslav Jašek

Poslední zastávka byla ve Svatém Janu pod Skalou,
všichni se pokochali skalnatou krásou kolem sebe a navštívili restauraci v hotelu „Obecná škola“, kde si každý
pochutnal na dobré večeři.

.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V září a říjnu jsme pozvali nejen seniory do kulturních
stánků v Boru.
V září do kina na českou komedii „Teroristka“.
V hlavní roli s Ivou Janžurovou. Děkuji za doporučení panu Moravcovi, protože opravdu se tento film líbil a ti, kteří
se zúčastnili, byli opravdu spokojeni a dobře se bavili.
V říjnu jsme přijali pozvání do Velkého sálu zámku
v Boru na pořad „Domácí štěstí? Ivo, s pravdou ven!“ Pořadem provázel Tomáš Barták, hlavní aktérkou pořadu
byla - jak jinak - Iva Hüttnerová. I tento program byl velmi
zábavný a my jsme se opravdu nenudili. Poděkování patří správě zámku v čele s paní Kortanovou.
Jaroslava Jáchimová

ČLENOVÉ STP NA VÝLETĚ
Poslední sobotu v září 28. 9. 2019 jsme vyjeli na Liběšické vinobraní u Litoměřic. Překvapilo nás i počasí,
které se vydařilo. Čekaly nás drobné ochutnávky uzenin,
grilovaného masa, pečiva, ale hlavně burčáku a několik
druhů vín. Na výběr všeho dostatek, k tomu všemu hrála
perfektní hudba a posezení u vínečka bylo víc než příjemné. Každý si koupil lahvinku vína i domů.

Při zpáteční cestě byla zastávka v poli, kde to svítilo
dýněmi a různými výpěstky. Neodolali a nakoupili zeleninu, ovoce, sazenice jahod, okrasné dýně, švestky,
hroznové víno atd.

Další z výletů byl v sobotu 5. října, a to na cibulový
jarmark do Hořovic u Berouna. První jarmark se konal už
v roce 1989. Symbolikou byly cibulové copy, ty se naučili
zahrádkáři vázat ve Výmaru v bývalém NDR. Každý rok
členky ČSZ upletou víc než 2000 kusů. Jsou zdobeny suchými květy a o to jsou krásnější. Cibulový jarmark není
jen tržiště s cibulí a česnekem, ale návštěvníci tam najdou skoro všechno - různé suvenýry, sýry, klobásy,
potřeby pro domácnost, keramiku atd. Stánky s občerstvením, které nechyběly, plné ulice i náměstí, všeho až
oči přeházely. Hudba, která zpříjemňovala čas a světla
lunaparku vytvářela nezapomenutelnou atmosféru. Někteří navštívili zámek a každý pak spokojeně s
nákupem unaven usedal do autobusu zpět domů.
Jiřina Lukáčová, předsedkyně STP-Bor

VÝTVARNÍCI KŘTILI KALENDÁŘ
Ve čtvrtek 17. října byla zahájena výstava Klubu výtvarníků Borska na zámku v Tachově. Pod názvem
„Život kolem nás“ zde čtrnáct členů klubu vystavuje obrazy, šperky a květinové dekorace. Návštěvníci mohou
vidět i práce Keramické dílny Bor, která s členy KVB
spolupracuje již devět let. Výstava bude ukončena 29.
prosince.
Přítomné na vernisáži přivítala Alena Mautnerová.
Následovalo krásné kulturní vystoupení mladých kytaristů. Návštěvníky pak jménem vystavujících výtvarníků
přivítala jejich předsedkyně. Uvedla, že Borští výtvarníci
pořádají každý rok tři společné výstavy, ale vystavují i
jednotlivě. Letos byla první výstava v Regionálním muzeu
Kladruby, druhá ve Švihákově pavilonu Konstantinovy
Lázně. Tato je třetí a má být završením letošního dvaadvacátého roku činnosti klubu. Ale také vzpomínkou na
Pavla Kollera, dlouholetého člena klubu, který před několika lety právě v tomto období náhle zemřel. Jeho obrazy
zde mohou být díky pochopení manželky Stáni, která je
na výstavu zapůjčila.
Kromě výstav připravují výtvarníci každý rok nástěnný
kalendář, kde prezentují svá oblíbená díla. Ale protože
byli letos přijati noví členové, je jich v klubu registrováno
už devatenáct a všichni by se do kalendáře nevešli, byl
na rok 2020 sestaven kalendář stolní.
A vernisáž na zámku v Tachově byla vhodným místem ke křtu kalendáře, o který byli požádáni přítomní
starostové Ladislav Macák z Tachova a Petr Myslivec
z Boru. Tím byla výstava zahájena, návštěvníci si mohli
prohlédnout vystavená díla, pohovořit s výtvarníky, kteří
jim byli během vernisáže představeni. Mnozí také přijali
pozvání k malému občerstvení připravenému vystavujícími.

HOSPIC SVATÉHO LAZARA
Článek o smyslu a možnostech hospicové
péče, specificky v Plzeňském kraji
Musíme tam všichni, otázka je jak

Fotografie ze zahájení výstavy a křtu kalendáře si
mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách města i klubu výtvarníků. A protože vernisáž natáčela
televize, mohou si její reportáž najít také na YouTube.
Pavla Kabíčková, předsedkyně KVB

KRISTÝNKA MÁ OPĚT ZLATO
V sobotu 29. září 2019 se v Praze konalo Mistrovství
České republiky žactva v terénní lukostřelbě. Do bojů
o medaile se zapojily tři střelkyně, členky Lukostřeleckého
klubu Tachov: Karolína Strapková, Ivona Altmanová a
Kristýna Drapáková. Dívky soutěžily nejen jednotlivě, ale
také jako družstvo. V kvalifikacích nastřílely nejvíce bodů
ve svých kategoriích, postoupily do eliminací a do bojů
o medaile.
Za mladší žákyně
si vystřílela zlatou
medaili Kristýna Drapáková, zopakovala
tak
svůj
loňský
úspěch a je opět Mistryní České republiky
v kategorii holý luk.
Za starší žákyně vybojovala zlato Karolína
Strapková a také ona
se stala Mistryní České
republiky. Ve vyrovnaném souboji skončila
Ivona Altmanová v této
kategorii nakonec druhá a získala stříbrnou
medaili.
Ze čtyř družstev
nejlépe obstálo dívčí družstvo LK Tachov. Při vyhlašování výsledků děvčata opět stála na stupni nejvyšším,
získala zlaté medaile, pohár a titul Mistryně České republiky.
V neděli 29. září 2019 se konal poslední, šestý závod
v terčové lukostřelbě v rámci dlouhodobé soutěže o Pohár Plzeňského kraje. Díky vynikajícím výsledkům
získali střelci LK Tachov v celkovém vyhodnocení soutěže mnoho ocenění. Za seniory byl první Miloš Milfait, za
muže byl Michal Krynický první a Jaroslav Šmejkal třetí.
Za ženy skončila první Kateřina Drapáková a druhá
Monika Strapková. Za starší žákyně vybojovala zlatý pohár Ivona Altmanová a stříbrný Karolína Strapková.
V mladších žákyních je zlatá Kristýna Drapáková a
bronzová Kamila Krynická. V kategorii žákyň do deseti let
byla Kristýna Strapková druhá.
Za dlouhodobé vynikající výsledky patří všem
oceněným velká pochvala.
Jaroslav Juran, předseda a trenér LK Tachov
Foto: Robert Drapák

Téma smrti a umírání bychom často rádi uklidili z dohledu. Ale řekněme
si to narovinu. Kromě toho, že srdce
každému z nás jednou dotluče, můžeme stát před výzvou doprovázet na
poslední cestě někoho z našich nejbližších. Kam si jít pro radu a pomoc,
když se nás téma umírání začne dotýkat?
Kam jinam se obrátit než na hospice.
„Babička měla o hospici zkreslené představy jako většina lidí, měla pocit, že v
nějakém hrozném prostředí bude čekat
na smrt. Po všem, co prožila v nemocnicích a LDN, čekala, že teď bude ještě hůře,“ píše Veronika, vnučka jedné
pacientky Hospice svatého Lazara. „Jaké milé překvapení
na ni čekalo. Hned po příjezdu dostala svůj vlastní pokoj.
Konečně měla někde soukromí. Návštěvy byly možné pořád. Byli jsme tam za ní často a v posledních týdnech se
tak viděli více než kdy jindy.“
Vyvrátíme i další dva mýty. Jednak v hospicích zdaleka nejsou jen senioři, ale i mladí lidé. A především pak
pobyt v hospici neznamená smutné dožití na lůžku v bolestech. Lékaři, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovnice a
další členové týmu se starají o maximální kvalitu života
pacientů po všech směrech: „Děkuji, že jste ji denně brali
do vany, kde ji voda nadnášela a neskutečně tak ulevovala jejímu bolavému tělu. Díky za hudbu na chodbách a
na terase, za pozitivní atmosféru všude v celém hospici.
Díky tomu všemu babička hned pookřála a poslední týdny života si užila tak, jak to jen v jejím stavu šlo.“
Co tedy dělat, když člověk nemůže z různých důvodů
ani s odbornou pomocí prožít svoje poslední dny doma, a
přitom chce zemřít bez zbytečných bolestí, důstojně, se
zázemím pro neomezenou návštěvu rodiny a blízkých?
Pro občany Plzeňského kraje je k dispozici už 21 let Hospic svatého Lazara v Plzni. Odcházení, které patří k
životu stejně jako přicházení na svět, může být dobré,
důstojné a naplněné. Pro bližší představu a další informace sledujte Hospic svatého Lazara na Facebooku či
Instagramu nebo navštivte jeho webové stránky
www.hsl.cz. Dozvíte se zde také více o možnostech podpory. Na hospicovou péči v našem zdravotním systému
neexistuje „kolonka“, která by zajistila pokrytí nákladů péče o umírající. Bez finančního přispění jednotlivců, firem a
obcí by proto hospic pomáhat nemohl.

Viktor Glier, Hospic svatého Lazara, z.s.

HOSPIC SV. JIŘÍ TACHOV

Provozovna - nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
Iva Csanálosi - vedoucí provozovny, tel. 605 226 298
Lucie Davidová, DiS., – fundraising, tel. 774 413 374
e-mail: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz, fb: Hospic Sv. Jiří Tachov
Poradna a informace k příjmu do péče - Marie Fouňová, DiS., sociální pracovnice, tel. 739 686 251 nebo email poradna@hospictachov.cz
Obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
v Tachově je služba mobilní hospicové péče určená nevyléčitelně nemocným na sklonku života působící
v oblasti cca 30 km (max. 40 km) od Tachova. Jedná se
o terénní službu, která poskytuje hospicovou péči a navštěvuje nevyléčitelně nemocné v terminální fázi
onemocnění doma. V paliativní péči se aplikuje léčba
útěšná, symptomatická, jejímž cílem je minimalizovat bolest a zmírnit všechny vyskytující se obtíže. Hospicová
služba poskytuje potřebným podporu, zapůjčení pomůcek
(zdarma). Je hrazena symbolická cena za službu, která
díky svému vybavení a bezplatnému zapůjčování pomůcek (např. elektrická polohovací lůžka, kyslíkové
přístroje) umožňuje, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně doma, měl čas na rozloučení a mohl
být v kruhu svých blízkých.
Fungování hospicových služeb je závislé na darech a grantech, které hospic soustavně shání z více
zdrojů.
Jak můžete pomoci Vy?
Jeden z nejúčinnějších způsobů jak se i Vy můžete
zapojit a podpořit tak cíle a činnost hospice je stát se
podporovatelem, dárcem. Touto cestou Vám např. nabízíme možnost stát se členem Klubu přátel Hospice
Sv. Jiří nebo jednorázovým dárcem, kterému není lhostejné, kde a jak končí naše životy. Děkujeme všem za
vyjádření podpory zavedené službě a potvrzení potřebnosti hospicové služby formou pravidelných darů.
Jak se stanete členy Klubu?
 vyplňte online formulář přihlášky na webových
stránkách
hospictachov/klub-pratel.cz,
nebo
kontaktujte tel. č. 774 413 374
 Po odeslání přihlášky Vám přijde odpověď a
údaje pro zavedení trvalého příkazu.
Co členství v Klubu přinese Vám?
 každoroční informace o způsobu nakládání
s Vašimi příspěvky
 pozvánky na akce
Pro koho je Klub určen?
 Pro soukromé dárce, kteří chtějí přispívat
(doporučená částka od 100 Kč za měsíc/1200 Kč
za rok.)
 Pro firmy či organizace (doporučenou částkou
od 500 Kč za měsíc/ 6000 Kč ročně).
Dary můžete zasílat také na transparentní účet: 2400
723 426/2010, poznámka: dar na činnost hospice.
Posléze zašleme potvrzení o daru.
Plánované akce:

Adventní jarmark – so 14. 12. 2019 prezentace
Hospice na nádvoří zámku v Tachově od 12 do 20 hod.

Hudební duo DM BAND vás zve na benefiční
koncert "JDI ZA ŠTĚSTÍM" v neděli 15. 12. 2019
od 17 hod. Kostel Nanebevzetí panny Marie v PLANÉ.
Pořádá Lieblprint s.r.o. ve spolupráci se SŠŽ Planá, ŘKF
Planá, Cukrárnou Brabec a Hospicem Sv. Jiří, o.p.s. Občerstvení bude již od 16 hod. (formou teplých nápojů,
cukrářských výrobků) a potrvá do 20 hod. v objektu Střední školy živnostenské a Základní školy Planá
v Kostelní ulici.

Informace ze ZKTV
Vážení zákazníci, s přechodem na DVB-T2 nastanou zásadní změny ve vysílání ZKTV. O přesném datu Vás
budeme informovat.
V průběhu měsíce ledna 2020 dojde k částečnému omezení analogového vysílání a úpravě vysílání digitálního,
proto bude nezbytně nutné si Vaše zařízení znovu naladit.
V normě DVB-T zůstanou některé základní české programy: ČT1 HD, ČT2 HD, ČTD/ART HD, ČT Sport HD,
NOVA HD, NOVA Cinema HD, Prima HD, Prima Zoom
HD, Prima Max HD, Prima Cool HD, Barrandov HD,
STV1 HD, STV2 HD, TA3 HD, místní vysílání a nebude
tedy zapotřebí pořizovat nové zařízení.
V případě, že Váš televizor, nebo set-top-box nepodporuje DVB-T2, bude zapotřebí pro příjem většího počtu
českých a německých programů pořízení televizoru, nebo
set-top-boxu s DVB-T2 H.265/HEVC nutností.
Dále se omlouváme za občasné výpadky kabelové televize z důvodu úpravy páteřního vedení.

Možnost vystavení dárkových poukazů
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