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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Nikdy nepřekonáš oceán,
když se budeš bát,
že ztratíš břeh z dohledu.“
Kryštof Kolumbus

Po odhalení milníku a hudební produkci na náměstí
dorazil průvod šlechticů, rytířů, urozených dam a měšťanů, kteří od konšelů převzali klíč od bran města. Po
ukázce historického šermu šlechetných rytířů, byly povoleny a zahájeny Zámecké historické slavnosti.
Velikým lákadlem sobotního, historicky nabitého programu, který po poledni zahájil herold slavností, byl
rytířský turnaj na koních v zámeckém parku. Nezapomenutelný ohňostroj doprovázený překrásnou hudbou, pak
v nočních hodinách ukončil tyto historické slavnosti každoročně pořádané u nás na zámku.
Letošní Zámecké historické slavnosti města Boru, díky pečlivě připravovanému a profesionálně sestavenému
programu, shlédlo a především užilo mnoho domácích i
přespolních návštěvníků nejen z Plzeňského kraje.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čtrnácté Zámecké historické slavnosti jsou již za námi
a i ty letošní potvrdily, že město Bor se díky svému zámku, na kterém dlouhodobě probíhají opravy, rekonstrukce
a restaurátorské práce, stává historickým centrem kultury
a zábavy borského regionu.
Zpestřením letošních slavností bylo páteční slavnostní odhalení milníku Bohuslava III., významné osobnosti
v historii města, který je umístěný před radnicí na náměstí
v Boru. Z iniciativy bavorského spolku Via Carolina se
v rámci doprovodného programu k zemské výstavě Karel
IV., Český král a císař, jehož výročí bylo v loňském roce
slaveno, město Bor stalo součástí tohoto projektu a oslav.
Byl vyvinut jedinečný přeshraniční pás celkem 35 - ti
uměleckých děl, která se rozprostírají od bavorského
Weidenu po Stříbro a od Waldsassenu po Waidhaus.

Touto cestou mi dovolte poděkovat za připravení,
zajištění a průběh historických slavností všem
zaměstnancům MěÚ Bor, kteří zabezpečili konání
této významné akce borského regionu.
Osobně bych chtěl poděkovat skupině MERICIA
a družině KORBEL, Klubu přátel historie,
a všem ochotným lidem,
kteří se již dlouhodobě každoročně spolupodílejí
na přípravách a hladkém průběhu
Zámeckých historických slavností!
V příštím roce nás čeká jubilejní 15. ročník těchto slavností a osobně pevně věřím, že se již dnes máme na co
těšit …
Ještě jednou poděkování Vám všem za organizaci
našich Zámeckých historických slavností!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

PŘES H R AN I Č NÍ
SP OL UP R ÁC E MĚ S TA B O R
S OB CÍ P LEY STE IN

Umělecké dílo „milníku času“ vytvořila sochařka Jana
Štěrbová Rejmanová z Kozojed.
Na milníku času je vyobrazena lipová ratolest, která
představuje českou šlechtu a větvička dubu představující
německou šlechtu. Jejich propojení symbolizuje um Bohuslava III. ze Švamberka diplomaticky prosadit myšlenku
vzniku Nových Čech v Horním Falci. V dolní části milníku
se nachází jeho rodový erb.

… v příštím roce 2018 oslavíme 15. let výročí od uzavření
partnerství!
A právě díky dlouhodobé přeshraniční spolupráci
s partnerskou obcí Pleystein jsou na našem zámku pravidelně pořádány benefiční koncerty Mezinárodní
orchestrální akademie mladých muzikantů.
Není tomu jinak ani v letošním roce, kdy 12. 8. 2017
od 18 hod. se bude konat závěrečný koncert v kapli sv.
Vavřince pod vedením Prof. Veit – Peter Schüslera a
Hyun Joo Oh.
Akademie mladých umělců vystupuje již od roku 1975.
Přijďte si poslechnout hudbu do zámeckého prostředí!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
9. zasedání dne 24. 5. 2017
Vedoucí finančního odboru informovala o plnění rozpočtu
města k datu 30. 4. 2017.
Informaci o přípravě 14. ročníku Zámeckých historických
slavností podala vedoucí správy zámku.
Za úspěšnou reprezentaci SŠ Bor a města Bor byli oceněni studenti: David Švejdar - obor Mechanik a opravář
motorových vozidel/Automechanik, David Čermák - obor
Kuchař - číšník, Josef Řežábek - obor Opravář zemědělských strojů.
Firma Boula IPK s.r.o. INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ
KANCELÁŘ, Plzeň bude zpracovávat studii proveditelnosti včetně geodetického zaměření stavby Cyklostezka
z Boru k průmyslové zóně Nová Hospoda při silnici II/200.
RM schválila Pravidla pro vydávání Borského zpravodaje
Města Bor s účinností od 1. 6. 2017.
RM schválila Směrnici města Bor pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 6. 2017.
10. zasedání dne 7. 6. 2017
Bude provedena oprava povrchu návsi v Lužné a opraven přístup k lávce v Sokolské ulici.
Bude provedena demolice objektu časomíry v areálu stadionu Bor.
Ředitelka MŠ informovala o činnosti MŠ Bor, Borská 500.
RM schválila výjimku z počtu dětí v MŠ Bor, Borská 500,
na období školního roku 2017/2018: Borská ul. – 1. třída
A – 28 dětí, 2. třída B - 26 dětí, 3. třída C - 28 dětí, Školní
ul. – 1. třída - 23 dětí, 2. třída - 23 dětí, 3. třída - 23 dětí.
Celková kapacita je 182 dětí, výjimkou nebude počet překročen. MŠ bude v době letních prázdnin uzavřena od
31. 7. 2017 do 18. 8. 2017.
RM se seznámila se zprávou o činnosti ZŠ Bor ve školním roce 2016/2017 předloženou ředitelem ZŠ.
Za úspěšnou reprezentaci ZŠ Bor a města Bor byli oceněni žáci: Veronika Třísková, Michaela Stachová a Jan
Pálek.

Jubilea seniorů
Město Bor nemůže nadále zveřejňovat jubilea seniorů
bez jejich souhlasu. Pokud bude mít někdo zájem,
aby ve Zpravodaji bylo jeho jméno, musí dát souhlas
se zveřejněním. Souhlas je možno učinit na matrice
Městského úřadu v Boru.

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

Zámek
Hudba v myšlenkách Masarykových, pásmo
slova a hudby, akordeon – Jitka Baštová, loutna – Jindřich Macek

15. 9. 2017 (pátek), od 19 hod. v kapli sv. Vavřince v zámku
„Co můžeme udělat už teď, není odročeno na budoucnost, a žádnou vírou, že za pár tisíc let už bude lépe, se
nevyzujeme z povinnosti uskutečnit už teď, nač stačí naše síly; a i když žijeme ve věčnosti, žijeme opravdově a
plně, jenom když zde a nyní pracujeme, poznáváme a milujeme."

11. zasedání dne 28. 6. 2017
Firma REVIT projekt s.r.o. zhotoví grafické malby na objektech MŠ v Borské ulici.
V Základní škole Bor budou v období prázdnin zajištěny
úřední hodiny každé pondělí od 8:00 do 14:00 hodin.
12. zasedání dne 12. 7. 2017
Zprávu o činnosti Městského úřadu v Boru za II. pololetí
roku 2016 a I. pololetí roku 2017 předložil tajemník MěÚ.
Zprávy o činnosti bytové komise a školské komise předložila místostarostka města.
Se zprávou o činnosti SPOZ seznámila předsedkyně
SPOZ.
Informaci o přípravě Loretánských slavností (programu a
technickém zabezpečení) předložila vedoucí MKS Bor.
RM schválila krátkodobý pronájem zámeckého parketu
k provozování občerstvení a pořádání kulturních akcí
v termínu od 15. 7. 2017 do 13. 8. 2017.
Firma PROMONASTA s.r.o. provede opravu povrchu
komunikace u čp. 561 v Boru.
Bude provedena oprava komunikace a železničního přejezdu k zahrádkám v ul. Sadová.
Zhotovitelem stavby BOR – REKONSTRUKCE MVN
V MĚSTSKÉM PARKU bude firma DYBS Plzeň s.r.o.
Klub výtvarníků Borska vystavuje svá díla od 31. 8. 2017
do 18. 9. 2017 v partnerském městě Wernberg-Köblitz.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů
od 19. století až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček,
B. Martinů, I. Hatrík, J. Macek, P. Zagar, V. Trojan a další). Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství
citátů i významných životních momentů T. G. Masaryka,
„Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů.
Připomeňme si jeho myšlenky a zásady u příležitosti
osmdesátého výročí jeho úmrtí, které předchází blížícímu
se stému výročí naší republiky.
Předprodej vstupenek v pokladně zámku, vstupné
100,- Kč.

Připravujeme v zámku:

Program Loretánské slavnosti 2017

12. 8. 2017 od 18 hod. – mezinárodní koncert v kapli –
Mezinárodní orchestrální akademie mladých Pleystein
25. 8. 2017 od 17,30 hod. - Vernisáž výstavy Klubu výtvarníků borska, výstava potrvá do 30. 9. 2017
15. – 17. 9. 2017 – Dny evropského dědictví – koncert
v kapli, prohlídky zdarma, doprovodný program
23. 9. 2017 - Slavnosti jablek a medu – druhý ročník
slavností se uskuteční opět na horním nádvoří zámku a
přinese spousty zábavy, jídla a pití a chybět samozřejmě
nebude soutěž o nejlepší jablečný nebo medový pokrm.
Hlavním hostem programu je skupina Neřež.
27. 9. 2017 - Zájezd na muzikál Čas růží do Prahy

PÁTEK 8. 9. 2017
19,00 Chůpela – kapela na chůdách - vychází od kostela ke kinu
Zahájení slavností starostou města
19,30 Jenny band – hudba k tanci a poslechu

11. 11. 2017 – Podivuhodná noc na borském zámku noční oživené prohlídky k zakončení turistické sezóny

SOBOTA 9. 9. 2017
11,00 Inka Rybářová a klaun Rybička (pro děti)
12,30 Domažličanka – dechová kapela
15,00 Martin Maxa
17,00 Fleret – Vizovická kapela
19,00 V3Ska (ska-reggae)
20,45 OzzyOsbourne - revival
22,30 AC/DC ŠpejbĺsHelprs - revival

16. 12. 2017 – Koncert Lenky Filipové ve
Velkém sále zámku - předprodej vstupenek bude
zahájen 1. 10. 2017 v pokladně zámku, vstupné 300,- Kč

Skupina Fleret bude jedním z hostů Loretánských slavností

Městské kulturní středisko a kino
Městské kino v přehledu
Program kina naleznete na webových stránkách
Městského kulturního střediska v Boru www.mksbor.cz.
Zde je možné si on-line zakoupit vstupenky do kina i na
kulturní akce pořádaných MKS, nebo je zarezervovat.
Rezervaci lze provést také v pokladně kina, tel:
374790441. Na našich facebookových stránkách kina
Kino Bor naleznete stále aktuální informace o programu.
Přehled kulturních akcí, včetně fotografií z těchto akcí,
můžete sledovat na facebookových stránkách Městského
kulturního střediska v Boru. Informace o programu kina a
pořádaných akcích naleznete také ve vitrínách ve městě
a jsou zveřejňovány v pravidelném městském hlášení
rozhlasu.

NEDĚLE 10. 9. 2017
11,00 Míša Růžičková – zpíváme a tančíme s Míšou
(program pro děti)

Loretánské slavnosti již klepou na dveře
Již 27. ročník tradičních Loretánských slavností v Boru se koná od 8. – 10. září 2017. Městské kulturní
středisko připravilo na dny slavností bohatý program, který bude probíhat na náměstí u kina. Slavnosti budou
zahájeny v pátek v 19.30 hodin starostou města a k tanci
a poslechu zahraje Jenny Party Band. V 19 hodin vyjde
od kostela ke kinu kapela na chůdách Chůpela. V sobotu
začne program v 11 hodin vystoupením Inky Rybářové a
klauna Rybičky programem pro děti, příznivce dechovky
přijde pobavit kapela Domažličanka, zazpívat přijede také
Martin Maxa. Kapely Fleret, V3Ska, Ozzy Osbourne revival a AC/DC ŠpejbĺsHelprs revival budou hrát do
nočních hodin. V neděli budou slavnosti ukončeny vystoupením Míši Růžičkové s programem pro děti.
Sledujte www.mksbor.cz,
https://www.facebook.com/MKSBor/ a www.mubor.cz.

IN F OR M AC E Z KN IH O VN Y
Během druhé poloviny letních prázdnin
bude knihovna uzavřena ve dnech
od 21. 8. do 8. 9. 2017 - revize knihovního fondu.

C O S E U NÁ S U DÁ L O
Den dětí
Dětem k jejich svátku připravilo Městské kulturní středisko 1. června zábavné odpoledne před kinem. Spolu se
strejdou Kájou a tetou Beruškou si to děti pěkně užily.
Dočkaly se i svého oblíbeného krtečka a připraveno pro
ně bylo spousta dárků.

Pohádková cesta
Také v letošním roce se konala, již tradičně, pohádková cesta zámeckým parkem. Zúčastnilo se jí téměř 200
dětí se svými rodiči a prarodiči z celého okolí. Počasí se
vydařilo a cesta parkem za pohádkovými postavami byla
příjemná. V cíli děti čekala odměna, kterou si vybraly z
pohádkové truhly a pochutnaly si na buřtu.

ZÁMECKÉ HISTORICKÉ
SLAVNOSTI: FOTOOHLÉDNUTÍ
.

14. ročník Zámeckých historických slavností je za
námi. Několika fotografiemi připomínáme, jak celý
slavnostní festival šermu, tance a hudby proběhl. Děkujeme všem návštěvníkům, že dorazili v tak hojném
počtu, a samozřejmě velké poděkování patří všem
účinkujícím, kteří se do borského zámku sjeli ze
všech možných končin naší vlasti.

Rytířský turnaj skupiny Arthus Thor.

Turnaj na koních v zámeckém parku skupiny Kvintána.

Zájezd Loket
Městské kulturní středisko uspořádalo prázdninový
zájezd na hrad Loket, který se konal 8. července. Účastníci tak mohli vidět prohlídku hradu Lokte a ve večerních
hodinách muzikál Kapka medu pro Verunku. Mimo to si
někteří stačili prohlédnout město Loket, nebo se dobře
před muzikálem občerstvit, či ochutnat dobré pivečko.

Jak se pracovalo na kolovrátku, předvedla paní Junková.

Ovčí sýry od pana Gory byly dalším domácím produktem,
který si návštěvníci při slavnostech mohli zakoupit, mezi
další pochoutky patřili pochoutka trdlo, placičky, čertík.

Krásné trhovkyně, které prodávaly koření.

Herold slavností „Berbek“ Ladislav Silovský z Plzně.
Sokolnické ukázky společnosti Teir jsou vždy velmi oblíbené, ani letos nebyla o zajímavé a napínavé „kousky“
opeřenců nouze.

Gotické tance v podání skupiny Mericia aneb Jak se tančilo na dvoře Karla IV.

V podzámčí bylo zpřístupněno malé technické muzeum,
k vidění byly opravdové skvosty. Kromě aut – veteránů,
mohli návštěvníci vidět spousty starých předmětů, které
používali naše babičky a naši dědečkové, a které díky zámeckému muzeu neupadají v zapomnění.

A co nás čeká příští rok?
Jubilejní, 15. ročník Zámeckých historických slavností,
se uskuteční ve dnech 13. - 14. července 2018. Program
bude opět velmi pestrý, nebudou chybět tradiční představení, na které jsou návštěvníci zvyklí, ale připravujeme i
několik novinek. Jednou z nich bude například rozšířený
páteční průvod rytířů a urozených dam, do kterého se zapojí nejen rytířské družiny z řad vystupujících, ale také
místní organizace a spolky, vesnické povozy a vlastně
každý, kdo se rád baví.
Ke slavnostem vyjde brožurka s ohlédnutím za všemi
minulými ročníky a bude se tisknout pamětní mince.
Příběh o Hrbáčovi v podání skupiny Exulis z Brna ve večerním programu doplnily světelné efekty.

Za organizátory slavností Galina M. Kortanová
Foto: Petra Zemanová, Pavel Kortan

ZE ŽIVOTA NA ZÁMKU
Když v roce 1945 odešli ze zámku jeho poslední
šlechtičtí majitelé – Löwensteinové, bylo započato
s jeho zkázou. První léta po válce byla ve znamení ničení
a rabovaní, zámek přecházel z jedné správy do druhé, a
pokaždé bylo víc a víc ničeno, přestavováno a přesouváno. Ani částečná oprava v šedesátých letech nepomohla
tomu, aby se duše zámku pomalu a jistě propadala hluboko do zapomnění, neboť většina stavebních prací byla
prováděna bez ohledu na historické hodnoty. Bylo zde zřízeno učiliště s internátem a k tomu také jídelna a část
zámku sloužila jako kulturní zařízení. Bylo tomu tak do
osmdesátých let 20. století, kdy se stav zámku natolik
zhoršil, že byl všemi provozy a organizacemi opuštěn a
ponechán svému osudu. To však nebylo nic proti tomu, co
přišlo po roce 1990 … kdy se zámek dostal do svízelné situace díky podvodné transakci nových majitelů (soukromé
společnosti), přestal být zcela udržován a začal velice
rychle chátrat. Tento nepříznivý stav trval až do roku 1997.
Zámek byl na pokraji celkové devastace, a jen díky snahám města a možnosti získat dotace z Evropské unie, bylo
započato s jeho celkovou rekonstrukcí.

Kromě obnovy severního křídla zámku se pracuje na
projektech, které se týkají navazujících oprav podzámčí a
s tím spojené terénní úpravy spodního nádvoří.
Práce nás čeká ještě mnoho, ale důležité je, že se zámek jako kulturní památka, nedočkal záhuby a kompletní
devastace, ba naopak, rozkvétá zpět do své krásy.
Několika fotkami si Vám dovolím připomenout, jak málo chybělo k tomu, abychom dnes chodili kolem ruiny …

Oprava zámeckého křídla v roce 2001 přinesla první vlaštovky v obnově a naději, že přece jen zámek „přežije“.

Zámek Bor kolem r. 1900, kdy jej vlastnili Löwensteinové
Od roku 1997, kdy získalo město zpět zámek do
svého vlastnictví, byla opravena více jak polovina z celého objektu. Každý rok se rekonstrukce posune o
krok dál a nejinak tomu je i letos.
Jak jste si mohli všimnout, tak od začátku léta je severní správní křídlo obehnané lešením. Pracuje se na obnově
fasád, oken a dveří a po této etapě přijde také obnova interiérů. Restaurovat se také bude krásný erb posledních
borských
šlechticů,
rodu
Löwenstein-WerthaimRosenberg. Erb je umístěný nad vstupním schodištěm do
severního křídla. Tato budova sloužila v minulosti jako
správní objekt, ve kterém měl své kanceláře kníže Löwenstein. I v naší době bude tato budova sloužit správě
zámku, kromě kanceláře v ní bude umístěn depozitář, archiv, jednací salonek a v horní části zázemí pro průvodce,
restaurátory, hosty a účinkující při různých kulturních akcích.

Švamberský sál před obnovou.

Propadlé stropy v knížecích salónkách v prvním patře.

Úpravy nádvoří během rekonstrukce v roce 2005.

Zámecké zákoutí s tajemnými schody, které ještě čeká na
obnovu, ale věříme, že bude vyhledávaným místem návštěvníků a nabídne krásný výhled do zámeckého parku.
Vstupní hala zámku po vyklizení před zahájením obnovy.

Borský zámek přežil několik středověkých útoků, dvě
světové války, éru pracujícího lidu, porevoluční podvodný
prodej, … nyní už je na nás a dalších generacích, aby tato
nepřehlédnutelná dominanta Boru zůstala zachována a
mohla vypovídat o své skoro osmisetleté historii.
Ing. Galina Marianna Kortanová
kastelánka zámku Bor

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Kosovský dvorek aneb hudba a divadlo pod ořechem - 26. 8. 2017
Po silnici, přes pole, pěšky nebo na kole, taky krásným novým vozem, uhnout musíš za tím stohem, ten co
není ze slámy - ten je od slepic a od krávy. Pak už jenom
kousek z kopce - na dvorek za vrátka, přivítá tě dětí zpěv
a o slepičkách pohádka - poté spustí harmonika, s bubínkem a s kytarou, zpívat - tančit, všechno můžeš, s
modrým nebem nad hlavou.
….

13,00 - zahájení
13,10 - Kosováčci
13,30 - Slepičí pohádka (divadlo Nána/Plzeň)
14,15 - Lakuna (alternative /Plzeň)
15,30 - Maruška+Kačenka+Petruška
16,00 - Trombola (soutěž)
16,15 - Tandem (world-music/Nahý Újezdec)
17,00 - Raněné Laně (holky ze západu)
17,15 - Saša (výrazový tanec)
17,30 - Tandem (world-music/Nahý Újezdec)
19,00 - Tabasker (klezmer-dance/Plzeň)
Takto už zámek nechceme nikdy vidět, fotografie byla
pořízena v roce 1996, tedy rok před navrácením do vlastnictví města a zahájení celkové rekonstrukce zámku.

Ukázka lukostřelby, Kája a jeho zvířátka, pocitový
chodník, trampolína ...
Zve Vás Město Bor a Radek Štokinger

V Borovanech to zase žilo
Den jako vymalovaný. Přesně tak se dá stručně popsat letošní sedmadvacátý květnový den v Borovanech.
Vždycky o posledním víkendu v květnu návštěvníci této
malé vesničky mnohonásobně převyšují počet stálých
obyvatelů. Důvod je jasný – je tady opět po roce pouť.
Je pravda, že už sem nezajíždějí provozovatelé lidové
technické zábavy, jak se dříve označovaly pouťové atrakce. Jejich příjezdy vždy avizovaly plakátky s oznámením,
že lunaparky přijedou na obvyklé místo. Možná, že kolotoče a houpačky chyběly dětem, zato rodičům a
prarodičům absence těchto zařízení zabránila vytvoření
pořádného víru v jejich peněženkách.
Od velkých oslav devítistého výročí první zmínky o
Borovanech, se vrátila do obce oslava pouti v lesku, jaký
tato událost mívala v dřívějších dobách. A dá to plno starostí, jak by mohli určitě potvrdit organizátoři celé akce.
Pořadatelů není mnoho, asi tak kolem deseti, o to víc je
třeba všechno promyslet a zařídit. Například vznikl nápad, že se obsluha občerstvení bude střídat po čtyřech
hodinách, aby všechno spolehlivě fungovalo a zároveň si
všichni mohli užít tento pohodový den.
Na úvod celého dne se pečlivě připravily vždycky aktivní rodiny Štokingerových a Futerových z Kosova. Aby
zpestřily tento den, nelitují času ani úsilí a se skupinou
svých dětí s názvem Kosováčci nacvičily krátký, ale milý
program s básničkami a písničkami.
Při vystoupení jsem napočítal sedm dětí, a to se mi
na dvě rodiny zdálo docela dost. V obou rodinách jsou
sice domácí kutilové, tak by bylo všechno možné, ale raději jsem se zeptal, jak to s jejich plodností a “úrodností“
je. Vysvětlení bylo jednoduché - pro rozšíření souboru si
vypůjčily i dvě děti od Packanů z Kosova. Tak mě napadlo, že v Kosově žije pětapůl lidí, ale zato aktivních a
činorodých. Vystoupení dětí pokaždé potěší, potlesk tomu také odpovídal. Tyto rodinky jsou nenapravitelnými
pachateli všech akcí v Kosově a okolí. Dokonce je lze
označit za recidivisty. V dnešní uchvátané době jim za to
určitě patří obdiv a velké poděkování.
Program pokračoval hudební produkcí dechové kapely Domažličanka. Ta udělala radost dříve narozeným a ti
mladší to nějak vydrželi a přežili.
Vystoupení baletní skupiny Užovovky z Únehle upoutalo svým originálním pojetím baletu Labutí jezero. Při
sledování si pozorný divák jistě těžko představil, že by se
křepčící labutě mohly ladně vznášet ve vzduchu. A to se
hodně snažily. Jejich vzletová dráha by musela být natolik
dlouhá, že těsně před vznesením by s velkou pravděpodobností padly vyčerpáním.
Pak už se chopili svých nástrojů Veselí muzikanti ve
složení Weiner + Trykar. Jejich repertoár má opravdu široký záběr, takže snadno zaujali plno posluchačů. Pro
některé měla hudba takový tah, že je dokonce vytáhla na
písčitý taneční parket.
Z pouti si návštěvníci odnesli kromě zážitků i nějaké
to hmotné obohacení. Tím byla spousta cen z tomboly.
Pro děti tu byla připravená malá dílnička, kde si mohly vyrobit různé předměty, mohly se povozit na koni, zastřílet
ze vzduchovky, vyzkoušet házení na panáky. Skoro
všechny si nechaly zkrášlit obličej pomalováním.
Součástí pouti byla mše svatá. Tady byla účast oproti
minulým letům velmi malá. Kromě toho, že se rozpadl pěvecký sbor ze Stráže, který tuto mši oživoval, také
nezbyly peníze na kapelu. Tím zřejmě tato akce ztratila
na atraktivnosti. Navíc nepřesnou koordinací probíhala
mše právě v době, kdy plnoštíhlé, ale lehkonohé labutě
poutaly pozornost svým klasickým baletem.
Kapela Telefonrock večer potěšila příznivce tohoto
žánru. Mnoho jich svedla k pohybu, kterému se také říká
tanec, takže se na přírodním parketu pěkně prášilo. Její

produkce trvala tak dlouho, že dnešek se už dávno stal
včerejškem a čas dostrkal rafičky hodin až za druhou hodinu ranní.
Hlavních pořadatelů pouti není mnoho, zato je mnoho
starostí. Takže velké poděkování patří všem, co obětovali
svůj čas pro ostatní. O Janu Nohovi z Borovan to platí
především.
Několik stovek písmenek se do souvislého textu pokusil
poskládat Slavomír Kozák

Prázdniny v Boječnicích
Prázdniny začaly, a aby byly opravdu přivítány, tak se
1. 7. 2017 proměnilo hřiště v Boječnicích na zábavný
park. V předvečer v pátek započaly přípravy postavením
velkého stanu, aby měli všichni přítomní možnost posedět
a sousedsky popovídat. Na přípravě se podíleli mladí i
starší, aby děti prožily krásný den. Sice nám počasí občas ukázalo „zoubky“, tedy přepršky, ale i to bylo někdy
zábavné. Pro děti jsme připravili mnoho soutěží s pohádkovým podtextem, kdy vodník, beruška, čarodějnice,
loupežník či čertík dohlíželi na plnění jednotlivých úkolů.
Všechny děti dokázaly, že jsou zručné, pohyblivě zdatné,
ale i chytré při vědomostních otázkách. Každý soutěžící
dostal kartičku se zvířátkem a na konci her byli všichni
hrdi, že mají splněno a také za tyto výkony oceněni sladkým překvapením a diplomem. Nejen děti, ale i naši starší
občané se pro zlepšení nálady účastnili některých soutěžních disciplín. Během celého odpoledne byla úžasná
nálada. Pro zdárné uskutečnění této akce bylo použito finančních prostředků, které nám věnovalo Město Bor, za
což děkujeme.
Celé odpoledne a následně večer proběhl v pohodové atmosféře, kdy se opět ukázalo, že i malá vesnička
jako je Boječnice, dokáže společensky žít. Pohoda a mezilidské vztahy jsou v současné hektické době vzácnost,
a proto si je musíme udržovat a rozvíjet. Aktivní společenský život ovšem nekončí jedinou akcí, protože pokud
tomu počasí dovolí, scházíme se během prázdnin z různých důvodů v boudě, která je plně využita společně s
hřištěm, odkud se celé dny ozývají dětské, ale i dospělé
hlasy místních obyvatel. PROSTĚ BOJEČNICE ŽIJE A
TO JE DOBŘE!
Marie Stančíková, osadní výbor Boječnice

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V květnu jsme měli na programu Opožděné čarodějnice, ale z důvodů uzavření zámeckého parketu, jsme byli
nuceni program změnit. Takže jsme se sešli v Hodovní
síni a nechali si od tajemníka Miroslava Cvrka vyprávět o
školství v minulosti nejen všeobecně, ale i o situaci ve
školství v Boru. Jako obvykle bylo jeho vyprávění velmi
zajímavé a už přemýšlíme, co si od něj necháme vyprávět příště.

Protože v červnu jsme již mohli využít zámecký parket, změnili jsme Opožděné čarodějnice za Opožděné
svatojánské ohně, sešli jsme se u ohně. Pravda, nepřeskakovali jsme ho, ale opekli jsme si buřty a zapili
vhodným mokem a myslím, že setkání známých bylo příjemné.
V červenci jsme měli „parlamentní prázdniny“, ale
v srpnu zveme všechny milovníky historických objektů
(bez ohledu na věk) na výlet.
V úterý 29. 8. 2017 se s námi můžete vydat do Plas.
Odjezd autobusu je v 8,15 hod. z autobusového nádraží
v Boru. (Pokud by měli zájem zúčastnit se obyvatelé ze
Skviřína, Holostřev je možno zastavit na zastávce
v obcích.)
Příspěvek na cestu autobusem je 50 Kč. V 10,00 hod
máme prohlídku Konventu (cena 90 Kč, zlevněné vstupné 60 Kč). Po prohlídce oběd, v 13,00 hod. prohlídka
barokní sýpky s věží a hodinami (vstupné 50 Kč, popř. 40
Kč). Odjezd pravděpodobně v 16,00 hod.
Zájemci mají možnost využít času k procházce parkem, prohlídkou kostela, vodního systému, popř. navštívit
muzeum stavebnictví. Vše je v areálu kláštera.
Přihlásit se můžete u pí. Frištíkové.

POZVÁNKY Z FARY
Římskokatolická farnost Bor oznamuje, že od 1. 8.
2017 nastupuje ve farnosti nový farář – P. Mgr. Miroslav Martiš, SChLJ. Doposud působil v Plzni, ve
farnosti Plzeň-Bory. Přejeme mu radostnou a požehnanou službu v naší farnosti.

Virtuální univerzita třetího věku
V červnu jsme se zúčastnili závěrečného semináře
v Ostrově u Karlových Varů. Bohužel z časových důvodů
jsme si mohli prohlédnout „pouze“ klášter a další objekty
na Posvátném okrsku, na Palác princů nám už čas nezbyl. Snad někdy příště bychom zase mohli vidět víc,
projít i historický střed města.

Dále zveme na koncerty Hudebního léta Borska a to:
5. 8. 2017 v 18 hodin do kaple Panny Marie Sněžné
v Dolech, vystoupí Musica Festiva – zazní renesanční
hudba
31. 8. 2017 v 18 hodin do kostela sv. Martina v Damnově,
vystoupí Kollegium pro duchovní hudbu z Klatov pod vedením Víta Aschenbrenera.
V úterý 26. 9. 2017 zahajujeme další semestr vzdělávání seniorů. Tentokrát na téma České dějiny a jejich
souvislosti. Pokud máte zájem, přijďte v 9,30 hod do
Hodovní síně zámku v Boru.
Pro ty, kteří dosáhli důchodového věku později, není
problém otevřít další třídu a umožnit jim seznámit se
s tématy, která už my „staří harcovníci“ studovali.
Z historických témat jsou to: Umění rané renesance
v Itálii, Barokní architektura v Čechách, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Dějiny oděvní kultury- 3 semestry.
Z přírodních témat: Historie a současnost české myslivosti, Lesnictví, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub,
Čínská medicína v naší zahrádce.
Tak trochu z vědy (ale v příjemné formě): Astronomie
(pouze 4 přednášky), Kouzelná geometrie, Genealogie –
Hledáme své předky.
Kromě Astronomie pak všechna témata jsou po 6 přednáškách – půl roku. Cena půlročního kurzu je obvykle
300 Kč.
Pokud byste měli zájem, přijďte nejpozději 26. 9. 2017
v 9,00 hod do Hodovní síně, kde bychom se mohli domluvit na datu, hodině a tématu. Druhá možnost je
zavolat mi na tel. číslo 721 740 315 během srpna.
Nebojte se, nikdo Vás nebude známkovat.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

Poutě:
12. 8. 2017 v 11 hodin zveme na první pouť ke sv. Vavřinci do zámecké kaple v Boru
8. – 10. 9. 2017 Loretánské slavnosti

Loretánské slavnosti 2017
27. výročí obnovení slavností

8. – 10. září 2017 v Boru
Program
8. 9. 2017
17,00 – chrám sv. Mikuláše – koncelebrovaná mše svatá
s novokněžským požehnáním (P. Ondřej Špilner)
9. 9. 2017
10,00 – chrám sv. Mikuláše poutní koncelebrovaná mše
svatá, hlavní celebrant – P. ThLic. Krzysztof Dędek generální vikář plzeňské diecéze
19,00 – Loreta – večerní mše svatá
20,00 – světelný průvod v Loretě
20,30 – Loreta – mariánská pobožnost
10. 9. 2017
10,00 – chrám sv. Mikuláše, slavnostní mše svatá českoněmecká

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
Dnešní článek měl prozradit další historii o výstavbě železnice ze Svojšína do Boru, ale aktuálně
vkládám informaci k osobnosti Bohuslava III. ze
Švamberku, kterému město Bor ve spolupráci s Geschichtspark Bärnau - Tachov odhalilo v předvečer
letošních Zámeckých slavností, 14. července 2017,
pískovcový milník na náměstí před radnicí.
Ještě než pan starosta jako purkmistr města přivítal
rytířský průvod s doprovodem urozených dam a předáním
klíče od města povolil tradiční zámecké slavnosti, byl ve
20 hodin předán občanům města stejně jako loni malý,
ale za to snad historicky věčný dárek v podobě již zmíněného milníku. A k tomu mi dovolte pár historických
připomenutí, na která bychom mohli být hrdí.
Dnes se často hledají osoby, které by byly národu
vzorem, a u měst je to hledání obdobné. Osoby by se
snad i našly, ale jejich slávu dosti záhy vždy někdo zahalí
závistí nebo jen tak, aby uškodil. Proto, aby se tak nestávalo a v našich myslích jména zůstávala, je nutné význam
takových osob připomínat, ne se k nim snad klanět, ale
být hrdi na to, že žijeme na místě, kde uskutečňovaly
správnou myšlenku a aspoň trochu, máme-li tu sílu,
v dobrých činech pro naše město pokračovali.
Před 550 lety panství Švamberků na Boru vedl Bohuslav III. a nebyl to lecjaký muž. Byl to syn starobylého
českého šlechtického rodu Švamberků a byl prvním
z rodu, který získal jeden z nejvyšších zemských úřadů,
úřad nejvyššího komorníka Českého království, kam jej
dosadil sám císař římský a král český Karel IV. v roce
1378. Úřad a titul nejvyššího komorníka byl tehdy třetím
nejdůležitějším zemským úřadem. Již před tím zastával
významnou funkci královského hejtmana a sudího
v Chebu.
Karel IV. měl velkolepý plán vybudovat za českými
hranicemi „Českou Falc“ zvanou častěji jako „Nové Čechy“, soustavu lén České koruny propojujících české
hranice s německým Norimberkem a právě Švamberkové v něm hráli důležitou roli. Císařův záměr podporoval
vytvoření Norimberské stezky, zvané později jako Goldene Strase – Zlatá stezka, překračující hranice dvěma
větvemi. Jedna z nich vedla přes Tachov a Bärnau a druhá přes Bor, Přimdu a Waidhaus. Císař svým výnosem
dal přednost variantě Zlaté cesty ze Stříbra na Tachov a

dále přes Bärnau, ale i přes své nařízení toleroval i rychlejší variantu právě přes náš Bor a Přimdu.
V roce 1360 na Norimberském sněmu byly řešeny
otázky s fungováním „Nových Čech“.
Tehdy vedl diplomatický doprovod císaře na sněmu Bohuslav III.
ze Švamberka a velice dobře si uvědomoval, jaké skvělé
možnosti se rodu Švamberků nabízejí. Bohuslav byl nejen schopným politikem, ale také vynikajícím
hospodářem. Za jeho života se stalo panství s erbem labutě nejrozsáhlejším v Plzeňském kraji, a toto přední
místo si udrželo téměř po další dvě století. Obyvatelům
svého městečka Boru udělil v roce 1369 nebývalé rozšíření dědických práv, kdy dcery měly v dědictví stejná
práva jako synové, což bylo v době středověku velmi ojedinělé. Ze své povahy a životního přesvědčení vést
jednání s porozuměním a vlídným způsobem, spojovat lidi a vést je ke smíru, byl uznávanou autoritou nejen na
císařském dvoře, ale i v početném rodu Švamberků.
Zemřel na přelomu roku 1379/80 na svém hradu Krasíkov
rok po smrti císaře Karla IV. Pohřben byl v Minoritském
klášteře ve Stříbře.
Pro zpravodaj města Bor připravil Miroslav Cvrk
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Pozvánky na výstavy a za kulturou:

Spolek fiat 126p Domažlice
Vás zve na přehlídku fiatů 126p,
která se bude konat
na nádvoří zámku v Boru

12. 8. 2017
od 9,30 do 11 hod.

Placená inzerce:

PRODÁME BYT 3+1,
78m2, v bytovém domě
v TŘEMEŠNÉ POD PŘIMDOU.
Možnost dokoupení zahrady a garáže.
Tel. 602 449 199, 605 171 867

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej:
Bor - vlak. nádraží
19. srpna, 16. září a 14. října 2017 od 14,20 hod.
21. srpna, 27. září a 26. října 2017 od 10,20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle
poptávky. Informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840

