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ÚV O DN Í S L O VO
Mapa závad - novinka na internetových
stránkách města od dubna 2018
Interaktivní novinka pro občany města Boru a jeho
místních částí nazvaná MAPA ZÁVAD je připravena městem a městským úřadem jako aplikace internetových
stránek města především pro občany města a jeho místních částí, ale přístup k využívání budou mít i jeho
návštěvníci. Aplikace je vystavěna nad vzhledově i uživatelsky velice příjemným mapovým prostředím Google
map s jednoduchou tabulkovou orientací a ovládáním.
A oč vlastně jde? Jde o otevřený informační blog, kde
veřejnost po přihlášení do aplikace může upozornit na
technické závady ve městě a v obcích v našem správním
obvodu a také na problémy spojené se životním prostředím, dopravou a dalšími, které zjistí, nebo na ně chce
upozornit, aby byly odstraněny. V nabídce bude mít k výběru předepsané závady, ale může samozřejmě uvést i
jiné, jež nejsou tak běžné.
Pracovníci města tak budou aktuálně informováni o
závadách a budou moci rychleji reagovat na jejich řešení.
Oznamovatel i celá veřejnost bude mít aktuální přehled o
nahlášených závadách a také o jejich řešení až do jejich
vyřešení.
A nyní k jednoduchému postupu. Příklad: Nesvítí v
ulici světlo. Díra v komunikaci. Poškozená lavička.
Přeplněný koš na odpad. Černá skládka. Překážka na
komunikaci.
Na internetových stránkách města zvolí oznamovatel
aplikaci MAPA ZÁVAD a v levém sloupci provede zápis
nové závady vyplněním jednoduchého formuláře. Místo
závady označí na mapě posuvnou značkou, kterou uchopí pravým tlačítkem myši a tím se do formuláře
automaticky vloží GPS souřadnice daného místa a jeho
adresa. Následně vyberete kategorii závady, pojmenujete
ji a jednoduše popíšete. Zdatnější mohou přiložit i fotografii popsaného problému. Formulář požaduje vyplnění
jména a buď e-mailové adresy nebo telefonního čísla. To
proto, že při každé změně stavu řešeného problému přijde oznamovateli zpráva o řešení.
Ihned po zapsání do tabulky se informace o problému
dostane k pověřeným pracovníkům. Pověřený pracovník
městského úřadu zaznamená přijetí informace o závadě,
zaznamená do aplikace průběh řešení a postupně upraví
i stav řešení. Ihned po úpravě oznamovatel i veřejnost
mohou řešení sledovat na internetu. Zda se podařilo závadu vyřešit, jaký byl zvolený postup a kdy k nápravě
došlo či dojde, to vše bude aktuálně na mapě znázorněno
barevnými praporky a s komentářem v přiložené tabulce.
Každý stav řešení má svoji barvu písma i praporku.
Pomocí pole HLEDAT je možné filtrovat závady dle
různých hledisek, kategorií i stavu řešení.
Chybně či nesmyslně nahlášené závady budou umístěny do kategorie SPAM, která zůstane uložena v
databázi aplikace, ale nebude zobrazována v přehledu
závad.

Vážení občané, věřím, že budete rádi využívat nabízenou možnost komunikace s naším úřadem a my
budeme moci touto cestou rychleji reagovat na Vaše
podněty a upozornění. Tak jako každá nová snaha i tato
bude v začátcích možná s drobnými chybami, ale věříme
ve Vaše pochopení. Společně to určitě zvládneme.
Mgr. Miroslav Cvrk
tajemník MěÚ Bor

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
1. zasedání 17. 1. 2018
Informaci o stavu finančních prostředků k 31. 12. 2017
předložila vedoucí finančního odboru.
Informaci o činnosti VSO ZČ a VSO Halže podal starosta
města.
Informaci o personálním obsazení MěÚ Bor předložil tajemník úřadu.
Hydrogeologický posudek hřbitovů Bor, Damnov a Holostřevy zpracuje firma AQUATEST a.s.
Ing. Vladimír Dufek, Velká Hleďsebe provedl opravu pomníku na hřbitově.
RM vyslovila souhlas s cenou za nakládání s vodami pro
veřejnou potřebu pro rok 2018.
RM přistoupila k Dohodě o spolupráci s MAS Zlatá cesta,
o.p.s., Tachov v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Tachov“ a souhlasí s finálním dokumentem akce.
TJ Sokol Bor, z. s. nominoval družstvo stolního tenisu TJ
Sokol Bor Eissmann k ocenění v anketě „Nejlepších sportovec Tachovska za rok 2017“.
Ředitel Základní školy Bor informoval o zapojení školy do
projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické
praxi“.
Odbor plynárenství a kapalných paliv, ministerstva průmyslu a obchodu, informoval o připravovaném projektu
Capacity4Gas.
Starosta města se zúčastnil jednání s Policií ČR a hejtmanem PK k tématu problémů vznikajících v důsledku
rozvoje průmyslových zón.
Dne 28. března 2018 se bude ve velkém sále zámku konat Velikonoční festivalový koncert Orchestrální
akademie Pleystein.
Od 14. ledna 2018 je ranní školní spoj v 7:00 z Tachova
do Stříbra posunut na odjezd v 6:45 a autobus zajíždí do
Boru.
2. zasedání 14. 2. 2018
Jednání se zúčastnil zástupce BDO Advisory s.r.o. s
prezentací služeb týkajících se Nařízení GDPR.
RM schválila plán údržby zeleně.
Starosta informoval o činnosti Sdružení obcí Černošín,
skládkování odpadů.
Opravují se kabiny TJ Sokol v Damnově. Bude zpracována projektová dokumentace na „Odbahnění rybníku
Málkovice “ a na „Rekonstrukci mostu v zámeckém parku“.
Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, Velká Hleďsebe, zajistí výrobu a montáž prosklených dvířek v kolumbáriu a

firma Kamenictví M + K, Radek Kraus, Domažlice, zajistí
výrobu a montáž kamenných desek.
Jan Rybecký, Stříbro, provede rekonstrukci hřbitovní zdi –
část II.
Zhotovitelem akcí „Opevnění koryta Výrovského potoka“
a „Odkanalizování jižní části zástavby obce Doly u Boru“
bude firma Petr Beneš-provádění staveb.
Bude provedena oprava hodinového stroje zámeckých
věžních hodin.
RM schválila vyhlášení veřejné ankety na využití prostor
v areálu stadionu za účelem vybudování víceúčelového
hřiště.
RM schválila přijetí finančního daru od firmy LOXXESS
Bor, s.r.o., Nová Hospoda do Fondu dětí a mládeže Města Bor.
RM schválila NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2018 o stanovení
maximální ceny nájmu hrobového místa, kolumbární
schránky a služeb v souvislosti s pronájmem a užíváním
hřbitovního místa s účinností od 1. dubna 2018.
RM schválila ceny za pronájem prostor v bývalé vinárně
v budově kina - Kino klub Bor:
- pořádání soukromých akcí (svatby, oslavy jubileí, narozenin, setkání kolektivů a jiných uzavřených společností)
2 600,- Kč + 21% DPH, vratná kauce 1 000,- Kč
- schůzovní činnost, kursy, školení apod. (cca 5 hodin) –
1 200,- Kč + 21% DPH, vratná kauce 500,- Kč
Od 1. března 2018 bude Poliklinika Bor, poskytovat pečovatelské služby za 100,- Kč/hod.
Český statistický úřad, Krajská správa v Plzni organizuje i
v roce 2018 v souladu se zák. o státní statistické službě
výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v ČR po názvem „Životní podmínky 2018“. Šetření proběhne v době od 3. února 2018 do 27. května 2018
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Zahajovacího koncertu 12. ročníku mezinárodního festivalu duchovní hudby „Hudební léto Borska“ v kostele sv.
Mikuláše se 13. května 2018 zúčastní Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.
Mobilní svoz odpadů z obcí je v roce 2018 plánován na
květen a říjen. Termín bude upřesněn dle možností svozové firmy.
Do 15. ročníku prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017 bude přihlášen projekt
Kolumbárium na hřbitově v Boru.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v dnešním, druhém vydání letošního zpravodaje, mi
dovolte Vás seznámit s aktuálními informacemi týkajícími
se projektové přípravy a následné realizace jednotlivých
investičních akcí a oprav.
V letošním roce pokračujeme v navyšování počtu
parkovacích stání, kterých je ve městě stále nedostatek.
Na přelomu měsíce dubna/května bude stavebně zahájen
projekt „Rekonstrukce Vítězné ul., Bor“, který řeší rekonstrukci části místní komunikace a chodník, výstavbu
nových parkovacích stání a odvodnění uvedené komunikace. Začátkem měsíce června je plánováno zahájení
stavebních prací stavby „Rekonstrukce Borské ul.,
Bor“, kde část místní komunikace bude rekonstruována a
změněna na jednosměrnou, vybudován chodník a zřízena nová parkovací místa. Na podzim letošního roku je
plánována stavba nového chodníku v ul. Školní směrem
na obec Doly. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Počátkem měsíce května bude zahájena VI. etapa
rekonstrukce MŠ v ul. Školní. V období letních školních
prázdnin plynule naváže rekonstrukce v rozsahu VII. eta-

py. Tím letos dokončíme rekonstrukci vnitřních prostor
budovy MŠ.
V jarních měsících bude dokončena oprava hřbitovní zdi (levá strana), včetně brány u hlavního vstupu a
pokračovat se bude na zbytku čelní strany zdi hřbitova
(pravá strana od brány). Veškeré kolumbární schránky
v kolumbáriu budou osazeny dvířky. V městském parku
pokračují stavební práce na projektu „Rekonstrukce malé vodní nádrže v parku“. I v letošním roce se pokračuje
na obnově zámku v Boru projektem „Zámek Bor – severní křídlo – interiér – 1. etapa, jižní a východní
fasáda“.
Pro letošní rok je i naplánováno zahájení stavby
dvou ŘD v severní části města. Dokončení této stavby se
posune do roku 2019. V dubnu bude zahájena realizace
projektu „Opevnění koryta Výrovského potoka v ul.
Finská.
V rámci protipovodňových opatření města Bor
byla začátkem letošního roku dokončena stavba „Protipovodňová ochrana města Bor – Poldr Horní Skviřín“.
Celá tato akce byla realizována firmou CTP Invest, spol.
s r.o. na její vlastní náklady. Bližší údaje k této akci podrobněji uvedeme v dubnovém vydání zpravodaje.
I pro letošní rok zastupitelé stanovili a vyčlenili finanční prostředky pro naše osady. Mezi finančně
náročnější a rozsahem pracnější lze např. uvést: v obci
Doly na přelomu měsíců dubna a května bude zahájena
realizace stavby odkanalizování jižní části zástavby
obce. Pro obec Čečkovice je připraven projekt na úpravu
návesního rybníka, včetně odbahnění. V případě vyhlášení vhodného dotačního programu bude podána žádost
o získání finančních prostředků a následně proběhne realizace akce.
Pro projekt vybudování nové ČOV v sídlišti Vysočany, máme vydané stavební povolení. Tato akce získala
finanční dotaci, proto bude realizována v letošním roce.
V obci Vysočany je plánována oprava místní komunikace na návsi.
Pro jednotlivé osady jsou plánovány i další opravy a
akce, které vzešly z žádostí osadních výborů a byly pro
letošní rok podpořeny a schváleny.
V oblasti projektové připravenosti je dokončena dokumentace k územnímu řízení domu s pečovatelskou
službou u polikliniky, která musela být přepracována a
upravena. Máme zpracovaný projekt na rekonstrukci
budovy hasičské zbrojnice v Boru, včetně vydaného
stavebního povolení. Po vyhlášení vhodného dotačního
titulu budeme žádat o finanční prostředky. Byli jsme
úspěšní při získání finanční podpory na nákup dopravního automobilu pro SDH Bor, proto jej budeme moci
v letošním roce našim hasičům pořídit. Pro hasiče v obci
Damnov se v letošním roce zpracuje projektová dokumentace novostavby objektu SDH Damnov, které
navazuje na zpracovanou studii.
V současné době se dokončuje studie pro vybudování cyklostezky z Boru směrem na Novou Hospodu.
Navazovat bude zpracování projektu pro I. etapu této,
velmi potřebné, stavby. V letošním roce bude dokončen
projekt rekonstrukce části Finské ulice.
Vážení čtenáři,
výše jsou uvedeny pouze zásadnější a finančně nákladnější projekty, stavby, akce a plány, které zastupitelé
pro letošní rok 2018 schválili. Realizace bude, tak jako
v každém roce, 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

Rezervace vstupenek a veškeré informace o kulturních akcích získáte na internetových stránkách
města www.mubor.cz, na internetových stránkách
zámku www.zamekbor.cz a MKS Bor www.mksbor.cz
nebo na tel. č. 374 790 441 – pokladna kina, 374 790
459 – MKS kancelář a 374 789 198 – infocentrum a
pokladna zámku. Zámecké infocentrum a pokladna
má otevřeno v období od dubna do konce října každý
den od 9 do 17 hod., od listopadu do března
v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Národní filmový archiv připomíná významné události pro
historii československého státu, jejichž výročí připadají na
rok 2018, zvláštním uvedením šesti celovečerních snímků
v rámci distribuční nabídky Filmové osmičky. Snímky připomínající „osmičková“ výročí moderních československých a českých dějin budou vstupovat do kin v
průběhu celého roku 2018. Také v kině v Boru si tyto významné události připomeneme promítáním filmů Bílá tma,
TGM Osvoboditel, Démanty noci, Klapzubova XI, Krise a
Zborov. O termínech promítání filmů vás budeme průběžně informovat ve vývěsních skříňkách, facebookových
stránkách apod.

Městské kulturní středisko a kino

Akce knihovny

10. 4. 2018 – Večer s cimbálovkou

24. 4. Vyrábění pro děti – Překvapení pro maminky
15. 5. Malování na chodník – téma nadpřirozené bytosti
(při nepříznivém počasí změna)
22. 5. Vyrábění pro děti – Kouzlení s korálky (max. počet 20 dětí na vyrábění – nutná rezervace na tel. 739 640
461, 374 790 497)
28. 5. Soutěžní odpoledne se seniory na zámku (soutěže, tombola)

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, a
dokonce rock, to vše dokáže zahrát Cimbálovka RÉVA s
typicky lidovými nástroji. K tanci i poslechu zahraje v novém Kino klubu v Boru (bývalá vinárna pod kinem).
Začátek v 18 hodin. Vstupné činí 120,-Kč a počet míst je
omezen. Prodej vstupenek v kanceláři MKS v Boru.

30. 4. 2018 – Slet čarodějnic
Zábavné taneční odpoledne a večer při hudbě na zámeckém parketě, k tanci a poslechu hrají Maťáci občerstvení a oheň, opékání špekáčků, soutěže o ceny všechny čarodějnice dostanou špekáček zdarma. Začátek v 17 hodin. Vstupné činí 60,-Kč. Masky a děti mají
vstup zdarma.

31. 5. 2018 – Den dětí u kina
Zábavné odpoledne pro děti s Kájou a Miluškou. Děti se
mohou těšit na soutěže, tanečky i bohaté odměny. Začátek v 16 hodin.
Připravujeme:
3. 6. – Královna Kapeska – zájezd do divadla Hybernina, plavba lodí po Vltavě - zájezd již obsazen
21. 6. – Pohádková cesta – cesta povede zámeckým
parkem, kde budou pohádkové postavy a děti plní úkoly.
Začátek a ukončení na zámeckém parketě, kde bude zajištěn oheň a pro děti špekáček.
Městské kino v přehledu
Informace – program MKS, 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 pořádaných MKS, nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také v pokladně kina, tel: 374790441.
Na našich facebookových stránkách naleznete stále aktuální informace o programu. Přehled kulturních akcí,
včetně fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na facebookových stránkách Městského kulturního střediska.
Informace o programu kina a pořádaných akcích naleznete také ve vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány
v pravidelném městském hlášení rozhlasu.
Filmové osmičky - Kino Bor připomíná významné
události pro historii československého státu, jejichž
výročí připadají na rok 2018

Pozvánky do zámku
Šansonový koncert
Chantal Poullain
1. 4. 2018, od 17 hod.
V Borském zámku bude 1. dubna
zahájena XVI. turistická sezóna, její
součástí bude koncert známé českofrancouzské herečky a zpěvačky
Chantal Poullain. Ta do Boru přijede s kapelou Chansons
ve složení Štěpán Markovič (saxofon), Ondřej Kabrna
(klavír), Jan Kořínek (kontrabas). Chantal Poullain bude
zpívat svoje písně, ale také tradiční francouzské šansony.
Před koncertem bude pro návštěvníky připraveno občerstvení, sezení v sále bude u stolů.

Oslava výročí narození borské rodačky a herečky Marie Motlové je přesunuta na měsíc říjen
Oslava, která se měla v borském zámku uskutečnit
v sobotu 12. 5. 2018, je na žádost Českého rozhlasu přesunuta na měsíc říjen (z důvodu jiného natáčení).
Podrobnější informace přineseme v dalších vydáních
zpravodaje.

děkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se v
přestrojení masopustního průvodu zúčastnili a vytvořili tak
na náměstí veselou atmosféru.
.

18. 5. 2018 – Ples pro rytíře a princezny
Tradiční ples se uskuteční ve Velkém sále zámku Bor od
17 hod. Pro děti je připraven bohatý program plný soutěží, tanečků a také losování vstupenek o krásné letní
ceny, které se budou hodit na prázdninové výlety a zájezdy (stan, spacáky, lehátka, batůžky, vodní hry aj.)
Prodej vstupenek bude zahájen 9. dubna.
Vstupné 50,- Kč, děti do 6 let zdarma.

14. 7. 2018 – Zámecké historické slavnosti
V letošním roce se uskuteční již XV. ročník historických
slavností. Připraven je program na nádvoří zámku, na
horní louce a také v zámeckém parku. Nebude chybět
dobový jarmark, divadlo a žonglérské dílny pro děti,
ukázky řemesel. Na hlavní scéně se představí šermíři,
tanečnice, vojáci na koních a doboví múzikusové. Mnoho
zábavy si diváci užijí u kejklířského představení Vojty Vrtka a také v nočním programu, v němž nebude chybět
ohňové vystoupení a tradiční ohňostroj. Vstupné na slavnosti je zdarma. Kompletní program slavností zveřejníme
v příštím vydání zpravodaje.

11. - 12. 8. – Prázdninový zájezd (již obsazen)
Zájezd pro děti a rodiče, v letošním roce výletníky čeká
putování po moravské oblasti, prohlédneme si skanzen
Rožnov pod Radhoštěm, zámek Buchlovice, muzeum Tatra Kopřivnice, cena 1400,- Kč dospělý, 1100,- Kč dítě.
Platba zájezdu je nutná nejpozději do 29. 6. 2018
v pokladně zámku.

CO SE U NÁS UDÁLO
Masopust 2018
V úterý 13. února 2018 patřilo Borské náměstí maškarám. Hudební program si připravily děti ze Základní školy
v Boru a o zábavu se postaral také harmonikář s flašinetářem. Masopust již tradičně uspořádalo Město Bor.
Střední škola Bor a hasiči se postarali o občerstvení. Po-

Dovolte mi touto cestou osobně poděkovat
maškarám, které se zúčastnily „masopustního reje“
na náměstí v Boru. Poděkování patří všem,
kteří se na této významné kulturní akci podíleli
a celou jí zabezpečili. Děkuji za spolupráci!
Ing. Petr Myslivec, starosta města Boru

Dětský karneval v zámeckém sále
Správa zámku pořádala pro děti i jejich rodiče karneval, který se uskutečnil v zámeckém sále. Do posledního
místa zaplněný sál, spousty hudby, tance a krásných masek přispělo ke kouzelné zámecké atmosféře.

Setkání s našimi seniory ve Velkém sále
zámku Bor
Den 8. březen je v našem městě pravidelně již několik
let věnován setkávání zástupců města Bor s našimi seniory. Tato akce je pořádána k příležitosti Mezinárodního
dne žen. I v letošním roce v zaplněném Velkém sále našeho zámku vystoupily děti mateřské školy, které pod
vedením svých paní učitelek předvedly velmi pěkné vystoupení věnované všem přítomným ženám. Následovalo
skvělé pěvecké a recitační vystoupení pěveckého sboru
žáků ZŠ Bor.

V průběhu odpoledne proběhla soutěž o vstupenky na
cimbálovou muziku v budově MKS a dále bylo zařazeno
losování o zajímavé ceny. Převážně k tanci nám všem
přítomným hrála skupina BerBand. O občerstvení a obsluhu se opět postarali studenti Střední školy Bor se
svými pedagogy. O výzdobu na stolech se postarali žáčci
MŠ a ZŠ.

Rád bych touto cestou poděkoval ředitelům MŠ,
ZŠ a SŠ za podporu této významné akce pro naše
seniory. Poděkování patří i dětem MŠ a žákům
ZŠ za nácvik a kulturní vystoupení. Především
veliké poděkování patří všem učitelkám, které
s dětmi a žáky nacvičily vystoupení.
Dovolte mi touto cestou poděkovat pedagogům a
studentům SŠ Bor, kteří se snažili a vzorně postarali
o obsluhu a občerstvení v průběhu celé akce.
Všem našim seniorům přeji mnoho sil, pohodu,
radost, vitalitu a hlavně pevné zdraví!
… a za rok na viděnou!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
„Padá vločka, druhá, třetí ... zimu mají rády děti!“
Letošního sněhu si děti z mateřské školy dost a dost
užily nejen při koulování, stavění sněhuláků a iglú, ale také na lyžařské školičce v Mariánských Lázních. Oproti
loňskému roku, kdy se přihlásilo 13 malých lyžařů, to le-

tos bylo celých 21 z obou MŠ. V týdnu od 12. 2. do 16. 2.
děti každé ráno odjížděly autobusem v doprovodu p. učitelek do lyžařského centra. Zde pak v dopoledních
hodinách probíhala výuka odbornými instruktory. Na samotném začátku se děti protáhly při krátké rozcvičce a
pak se učily sjíždět svah, slalomem kličkovat mezi tyčemi
a také plužit. S každým dnem bylo možné obdivovat větší
a větší pokroky malých lyžařů a také v jejich očích vidět
radost z toho, co všechno již dokáží a zvládnou. Odměnou za jejich snažení jim byla i jízda lanovkou a sjezd
částí „velké“ sjezdovky pro opravdové lyžaře! V pátek, v
poslední den kurzu, se konaly závěrečné závody, kde děti uplatnily vše, co se na lyžích naučily. Na stupních
vítězů pak obdržely diplomy a sladké čokoládové medaile, kterými se mohly zaslouženě pyšnit!

Měsíc únor se tradičně nesl v duchu masopustních
oslav. Stejně, jako se veselila veřejnost na náměstí v Boru, tak tomu bylo i v jednotlivých třídách mateřské školy.
Paní učitelky spolu s dětmi vyzdobily třídy a šatny barevnými girlandami, balónky a také vyráběly veselé čepičky a
škrabošky dle vlastní fantazie dětí. Ptáte se, jestli se ke
slovu dostaly hudba a tanec? Určitě! A s nimi i veselá nálada plná rytmů a radosti! Ve víru tance byli k vidění
Spidermani, víly, princezny, šašci, kočičky, opičky, kostlivci, kuchaři a kovbojové ... Děti se v maskách proměnily
k nepoznání, za což bychom chtěli moc a moc poděkovat
všem maminkám a tatínkům, kteří úžasné kostýmy připravili. Na maškarním reji nechyběly ani soutěže, malá
sladkost a dostatek nápojů. Zkrátka masopust jak má být
- plný radosti, soudržnosti a tance!
Zimní čas je i časem příjemných chvilek strávených
při čtení pohádek a příběhů. A tyto chvíle vždy zpestří
také divadelní představení. Se „Zimní pohádkou“ do obou
MŠ zavítalo divadélko „Z bedny“, které přivezlo nepořádného pejska Tondu. S pomocí dětí se nakonec naučil
uklízet a také poslouchat svoji maminku. A děti se zase
na oplátku naučily hezkou písničku.
Další divadelní pohádka se uskutečnila 20. března,
tentokrát v podání divadelní společnosti pana Mikana.
Pohádka se jmenovala Pepo, tak už dost!
Jak je známo, měsíc březen je i měsícem knihy a kniha dětským posluchačům - posléze i čtenářům, přináší
krásné pohádky, doplněné úžasnými ilustracemi. Přináší
i příběhy se šťastným koncem, také poznatky, které naleznou v encyklopediích … V dnešní době plné
elektronických vymožeností je dobré již od útlého věku v
dětech probouzet lásku ke knihám v průběhu dne, ale i
před usnutím. Také návštěva knihovny je jedním z kroků.
Děti z obou budov ji navštívily průběžně právě v měsíci
březnu. Paní knihovnice Iva Křižková nás vždy svým poutavým programem plným ukázek knih s nádhernými
ilustracemi doslova nadchne. Děti poznávají známé pohádky, zvířátka, odpovídají na otázky, hádají hádanky. A
co je důležité podotknout? Mnoho dětí se pak do knihovny rádo vrací.

Dne 8. března se na borském zámku konalo setkání
místních seniorů u příležitosti oslav MDŽ. Děti z MŠ se
podílely na tvorbě drobných dekoraci na stoly a také vystoupily se dvěma tanečky - jeden z nich se nesl v duchu
country a druhý s příznačným názvem písně Waldemara
Matušky „Hezkých žen je stále víc a víc.“ Za všechny
účinkující dětské tanečníky bych touto cestou chtěla poděkovat za sladkou odměnu a za krásné květiny pak
děkují i pí učitelky.
Dříve, než naši předškoláčci vykročí k zápisu do ZŠ,
mají děti z Borské MŠ domluvenou návštěvu v ZŠ. Pan
ředitel a paní učitelky z 1. tříd je provedou třídami a seznámí s prostorami družiny, jídelny, tělocvičny. A až se se
svými rodiči půjdou 6. dubna do školy zapsat, bude jim
prostředí základní školy již známé.
„Lednem začal nový rok, ať je šťastný každý krok!
Druhý měsíc - únor krátký, pouští zimu svými vrátky.
Březen ťuká na dveře, sluníčko mu otevře.
Moji milí, už je čas! Jaro přijde mezi nás!"
Říkadlo bylo v úvodu našich zpráviček a je i v jejich
závěru. A nám nezbývá, než popřát všem čtenářům krásné jaro plné vůní a veselé nálady!
Ivana Nožinová, uč. MŠ Bor
.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zklamání ze stříbra
Borští žáci získali v okresním kole basketbalového
přeboru IV. kategorie stříbrné medaile. Absence dvou klíčových hráčů a herní výpadek v jednom zápase, to byly
důvody až druhého místa.
Naši kluci byli považováni za favority turnaje. Krátce
před startem si však přivodil zranění nohy a léčbu sádrou
Vojta Lagron, pro vysoké horečky se omluvil David Křižka. Tým okolo Tomáše Artima přesto dokázal třikrát
vyhrát. Proti ZŠ Hornická Tachov ale nezvládl úvod zápasu, brzy prohrával 0:12, a ač ztrátu stahoval, zvrátit zápas
se mu nepovedlo.
Bor porazil Gymnázium Tachov 29:3, Kostelní Tachov
52:12, ZŠ Zárečná Tachov 24:20; prohrál se ZŠ Hornická
Tachov 11:19.
ZŠ Bor reprezentovali: Miroslav Soták, Jaroslav Sinkule,
Tomáš Artim, Trung Phuong Hoang, Tadeáš Roidt a Jakub Otevřel.
Konečná tabulka:
1. ZŠ Hornická Tachov
4
4
88:44 8
2. ZŠ Bor
3
1
116:54 7
3. ZŠ Zárečná Tachov
2
2
77:45 6
4. Gymnázium Tachov
1
3
28:71 5
5. Kostelní Tachov
0
4
24:129 4

Lyžařský výcvikový kurz očima žáků
Na lyžařském výcviku jsme si to už druhým rokem
užili a máme plno zážitků. Počasí nám vyšlo krásně, svítilo slunce, ale velký mráz a vítr nesměl chybět. Lyžování
jsme si také užili, sjezdovky byly dobře upravené a každé
družstvo si celý týden krásně zalyžovalo. V sobotu se šlo
na běžky, což už pro některé tak krásné nebylo. Sedmáci
byli překvapeni, že je to až taková fuška, ale vůbec se jim
nedivíme, protože minulý rok jsme na tom byli stejně.
Celý lyžařský výcvik byl moc krásný, proto moc děkujeme
panu řediteli a paním učitelkám, že to s námi celý týden
vydrželi.
Alexandra Čurková, Sára Jindráková, Hana Muchová,
Tereza Forejtová a Martina Jiroušková

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Zabijačkové hody v Borovanech
V únoru se několik přátel, kteří se scházejí
v Borovanech na návsi v boudě, rozhodlo, že si seženou
prase a udělají zabíjačku.
A tak proběhla sbírka, určil se datum, sehnalo prase a
vše mohlo začít.
V pátek se za účasti jen několika statných chlapů prase porazilo, jelikož to není podívaná pro dětské oči a
slabší povahy. Ještě týž den se čuník „rozboural“ a maso
se připravilo na druhý den.
Brzy ráno se postavil na návsi stan, kam se umístila
provizorní výrobna, zatopilo se pod kotlem, a pak už se
jen přikládalo. Pod kotlem praskalo, v kotli s masem bublalo a za chvíli se linula libá vůně po celé návsi. Když byl
ovar hotový, každý si z něho vzal ten svůj oblíbený kousek, přikusoval čerstvý měkký chléb a zapíjel pěnivým
mokem - někteří i stopečkou něčeho ostřejšího. Pak se
všichni chopili nějaké práce a započalo se s výrobou jitrnic, jelit, tlačenky a se smažením řízků. Když už bylo vše
hotovo a uklizeno, všichni se přesunuli do příjemně vytopené boudy. Ta „praskala ve švech“, ale každý si své
místečko našel. K pořádné zabijačce patří i něco sladkého ke kávičce, o což se postaraly některé hospodyňky.
Předem určený mluvčí za všechny poděkoval mistru cechu řeznického za dobře odvedenou práci na chutných
výrobcích, ale také všem ostatním, kteří se na celé akci
podíleli. Pak se pokračovalo v zábavě a pojídání všech
dobrot. Celý večer se vyprávěly historky, vtipy a také se
vzpomínalo, jaké to bývávalo dříve.

.

Za sportovní úsek ZŠ Bor Mgr. Dušan Hovězák

To, co se nesnědlo, si všichni zúčastnění odnesli domů jako výslužku.
Celý den vládla dobrá nálada a to byl právě účel celé
akce, a proto se všichni shodli na tom, že by se měla zase někdy zopakovat.
Tak uvidíme…
Hana Bambasová, Josef Bambas
.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V lednu jsme využili nabídky kina a zájemci se zúčastnili promítání amatérských filmů o hradech Přimdě a
Gutštejnu.
V březnu jsme, jako již tradičně, oslavili 8. 3. MDŽ ve
Velkém sále zámku v Boru. Zástupci města připravili zajímavý program. Děti MŠ v Borské ulici si pod vedením
Ivany Nožinové připravily taneční vystoupení. Žáci ZŠ zazpívali pod taktovkou Anny Řezníčkové moc hezky a
jejich vystoupení bylo doplněno recitací.
K tanci a poslechu zahrál BerBand Jany Berkové. Na
stolech bylo připraveno pohoštění, o které se postarala
SŠ v Boru. Ženám byly rozdány květiny a další si mohly
vytancovat při dámské volence. Město ve spolupráci
s pracovnicemi správy zámku také připravilo tombolu, na
kterou návštěvníci dostali slosovatelné lístky při vstupu do sálu.
Pokud nedojde k nějaké změně, tak další připravovanou akcí je v dubnu slet čarodějnic, v květnu setkání
s knihou. Zveme tedy seniory k účasti na těchto akcích, o
kterých se včas dozvíte z pozvánek ve vývěskách města.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

… OCENĚNÍ SPORTOVCI OPĚT
Z BORU!
Slavnostní vyhlášení ankety
„Nejúspěšnější sportovec Tachovska
roku
2017“
se
v letošním roce konalo začátkem
února ve společenském sále Mže
města Tachova.
Za vynikající sportovní výsledky, kterých naši stolní tenisté
dosáhli, byli na návrh TJ Sokol Bor z.s. navrženi a oceněni:
Jaroslav Hrčka (5. - 8. místo na mistrovství Evropy veteránů ve čtyřhře mužů – Helsinborg, Švédsko)
Roman Dráždil (1. místo – přeborník Plzeňského kraje
ve dvouhře mužů)
Iva Gallerachová
(na snímku, 2. místo
přebor Plzeňského
kraje ve dvouhře
mladších žákyň, 1.
místo přebor Plzeňského kraje ve čtyřhře mladších žákyň)
Družstvo stolního
tenisu TJ Sokol
Bor Eissmann (6.
místo v celostátní 2. lize mužů, skupina A)
Blahopřejeme!
Osobně bych rád touto cestou Vám všem ještě
jednou poděkoval za Vaši vzornou sportovní
reprezentaci TJ Sokol Bor a města Bor!
… a všem sportovcům a trenérům našeho města
přeji mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Petr Myslivec
starosta města Boru

BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ
STP – BOR
Začátkem března se uskutečnila volební schůze, kde
se na pětileté období volilo do členského výboru naší organizace Svazu Tělesně Postižených v ČR z.s. Bor.
Návrh a složení členů výboru jednohlasně všichni přítomní odsouhlasili a zvolili na dalších pět let. Na závěr
pak všichni dostali volební guláš a štrůdl. Také jako každý
rok zjara dostávají členové, kteří tento rok slaví své jubi-

leum nebo výročí svých narozenin, malé dárečky. Za přítomnosti našeho starosty pana Petra Myslivce i on popřál
všem pevné zdraví a hodně sil do dalších let, také přítomné ženy pozval na MDŽ do zámku.
Každý měsíc mají možnost členové, ale i občané našeho města s naší organizací jet na připravené
akce. V lednu jsme byli ve Stříbře na hudebním posezení
s Mysliveckou kapelou. V únoru do Weidenu na koupání
mohli vzít účastníci své děti i vnoučata. Potěšilo velice
vystoupení p. Uzla v kině, všichni, kteří se zúčastnili, byli
spokojeni. Chystáme na 14. 4. výlet do Německa do minerálních lázní "Sibyllenbadu".
Některou středu v květnu vyrazíme na hudební večer
pana Žákovce s paní Volínovou. Koncem června se můžete přihlásit na 3 denní pobyt do Kutné Hory. Informace
budou včas připraveny. Na "Heligonkáře " můžete jet 14.
července do Horní Břízy. Můžete se těšit na srpen a to do
Strakonic na Dudácký festival. O všech těchto akcích budete informováni. Každý měsíc se výbor schází,
připravuje program, abyste měli z čeho vybírat.
Jiřina Lukáčová, předsedkyně STP

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
KLUBU PŘÁTEL HISTORIE
Členové Klubu přátel historie pořádají nejen pro své
členy, ale pro všechny příznivce staré techniky zájezd do
technického muzea v německém městě Sienheimu dne 5.
5. 2018. Reportáž z této výpravy přineseme v příštím vydání Borského zpravodaje.
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