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S L OV O S TAR OS TY MĚ S TA
„Takoví jsou lidé,
z pravdy uznávají málo,
z veřejného mínění
mnoho.“
Marcus Tullius Cicero

Vážení spoluobčané a čtenáři,
vítejte při čtení prvního vydání Borského zpravodaje
letošního roku. Ještě jednou Vám přeji pohodové a šťastné prožití roku 2017. Ať nám všem přinese mnoho štěstí,
zdraví, pohody, úspěchů a splněných přání.
Na prahu vstupu do nového roku zpravidla přemýšlíme, jaké změny a události nás v průběhu roku mohou
potkat. Připravené projekty k realizaci z loňského období,
stavby a opravy, které chceme v průběhu letošního roku
realizovat,
schválilo
zastupitelstvo
města
již
na prosincovém zasedání. Finanční možnosti, které máme, jsou však přímo závislé na rozsahu rozpočtu města.
Proto se stává, že realizaci některých projektů musíme
rozpracovat i na více let, abychom stále dodržovali hodnotu finančního zdraví města.
Jedním z významných projektů města, které jsou rozděleny na více let, je i výstavba nové stavby kolumbária
na hřbitově v Boru, které bylo postaveno po demolici nevyužívané márnice. Stavba budovy kolumbária byla
zahájena a dokončena v loňském roce. V současné době
se dokončují projekční práce, které řeší pietní prostor
před samotnou budovou kolumbária. Zahájení úprav pietního prostoru s osazením nového mobiliáře je
plánováno na jaro letošního roku. Dokončení celé akce
by mělo být v průběhu letních měsíců, abychom
v podzimním období „dušiček“ měli tento prostor zcela
připravený a upravený. Využívání celého prostoru, včetně
zahájení pronájmu kolumbárních schránek, by tak mohlo
být koncem letošního roku.
O jednotlivých, zastupiteli schválených projektech,
opravách a akcích města, plánovaných pro rok 2017, Vás
budu podrobněji informovat v příštím vydání Borského
zpravodaje. Věřím, že i nadále se zastupiteli města udržíme postupný rozvoj Boru a především i jeho spádových
oblastí, které patří k našemu městu.
Přeji mnoho úspěchů v novém roce!
Ing. Petr Myslivec
starosta města Boru

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
23. zasedání dne 28. 11. 2016
RM schválila:
- firmu STRABAG a.s., na provedení odstranění havarijního stavu kanalizačního řadu v ul. 5. května.
- firmu BKV Stavební společnost s r.o., na provedení
opravy poškozeného pilíře plyn/elektro.
- firmu STEMONT JS s.r.o., na provedení přeložení elektroměrových pilířů na stadionu.
- pořízení studie projektových prací na obnovu budovy kina kanceláří SPIRAL spol. s r.o.
- termíny oddávacích dnů v roce 2017
- dokument o spolupráci s mezinárodní orchestrální akademií Pleystein. Koncert se bude konat 12. 4. 2017
od 20 hod. ve velkém sále zámku.
Neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s. – regionální
pobočka Plzeň budou k dispozici učebny v budově kina
pro realizaci projektu Motivační a podpůrné aktivity pro
mládež - kariérní poradenství.
24. zasedání dne 20. 12. 2016
Tourbus, a.s. a Vrbabus s.r.o. získali licenci
k provozování linkové osobní dopravy na trase Mariánské
Lázně – Nová Hospoda.
KOTEC o.p.s. zaslal zprávu o realizaci terénního programu.
KÚPK, odbor školství, mládeže a sportu provedl ve dnech
24. 10. a 9. 11. 2016 v příspěvkové organizaci ZŠ Bor
kontrolu čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové finanční dotace: Podpora polytechnické výchovy
v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji
2015 a Ověření správnosti podkladů rozhodných pro
stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých
výdajů na rok 2016 - nebylo zjištěno porušení obecně závazných předpisů.
RM souhlasí s realizací projektu MŠ Bor: Rosteme a
zlepšujeme se z OP VVV – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
RM schválila podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu
města Bor.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

Životní jubilea oslavili a oslaví:
Únor 2017
Jiřina Kratochvílová, Jaroslava Elgrová, Josef Pešta,
Zdenko Gašpar, Jan Piliar, Margita Šulcová, Jaroslava
Hájková
Březen 2017
Vlasta Urbanová, Libuše Forejtová, Božena Barešová,
Růžena Kratochvílová, Anna Turbáková, Josef Tomášek,
Jozef Vašš, Zdeňka Vlnová, Anna Reitmajerová, Antonín
Beran, Anna Muchová
Všem oslavencům blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!!

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

Zámek
1. 2. – 24. 3. 2017 – Mistr Theodorik
- 13. ročník výtvarné soutěže pro děti (3 kategorie)
- téma: významné osobnosti českých dějin
- uzávěrka soutěže je 24. 3. 2017
- více informací na internetových stránkách zámku

17. 2. 2017 – Dětský karneval
- od 17 hod. ve Velkém sále zámku
- bohatý program – divadlo, soutěže, diskotéka
- krásné ceny (losování vstupenek)
- vstupné je 50,- Kč, děti do 3 let zdarma
- zajištěno občerstvení pro děti i rodiče

Připravujeme:
25. 2. 2017 – Zájezd na muzikál Ples upírů (již obsazeno)
10. 3. 2017 – Zdravotnický ples
18. 3. 2017 – Ples sportovců
1. 4. 2017 – Zahájení zámecké sezóny
12. 4. 2017 – Koncert partnerského města Pleystein
22. – 23. 4. 2017 – Zájezd do sklípku (již obsazeno)
12. 5. 2017 – Ples pro rytíře a princezny
14. – 15. 7. 2017 – Zámecké historické slavnosti (v letošním roce se návštěvníci mohou opět těšit na rytířský
turnaj na zámecké louce)
12. – 13. 8. 2017 – Prázdninový zájezd pro děti a rodiče (Česká Kanada – úzkokolejka, lanový park, zřícenina
hradu Landštejn aj. – více informací v dalším vydání
zpravodaje)

Městské kulturní středisko
11. 2. 2017 – Harmonika Duo Renata a Josef
Pospíšilovi – benefiční koncert
- od 17 hodin v sále městského kina – Zazní světové
evergreeny, operetní melodie, česká klasika, folklor, lidovky. Nebude chybět dobrá zábava a nálada
- výtěžek z koncertu bude věnován na opravu varhan
v Chrámu sv. Mikuláše v Boru.

18. 2. 2017 – Městský bál
- od 20 hod. ve Velkém sále zámku
- k tanci a poslechu hraje Dance Band z Plzně
- představí se Taneční škola Standard Klub Praha
- na hosty čekají pěkné ceny při půlnočním losování vstupenek, např. tablet Acer, kávovar Tassimo, cestovní kufr,
různé kuchyňské spotřebiče, ale také dobrá vína či praktické dárky do domácnosti
- vstupné na bál je 200,- Kč, nutná rezervace

19. 2. 2017 – O křišťálovém srdci
- od 10 hodin v sále městského kina dopolední divadlo
pro děti
- uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout zlu, jak
chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak může
zloba ničit lásku. To vše se děje, dokud se tomu hlavní
hrdinka Alžbětka nepostaví čelem.
- účinkuje: Czidivadlo Praha

17. 3. 2017 – Halina Pawlovská „Manuál zralé
ženy“
- zábavný pořad v sále kina od 19 hodin

30. 4. 2017 – Slet čarodějnic na parketě v Boru
- zábavné a taneční odpoledne a večer při hudbě. Všechny masky čarodějnic budou odměněny. Občerstvení a
oheň na opékání špekáčků. Věříme, že se nás letos sejde co nejvíce.

26. 5. 2017 – Dechová kapela Ladislava Kubeše Veselka
- veselka Ladislava Kubeše v sále kina
- vynikající a všude – doma i v zahraničí – žádaný dechový orchestr z Prahy. U jeho zrodu v roce 1975 stál
jihočeský skladatel Ladislav Kubeš starší (1924 – 1998),
k jehož poctě se ve městě Soběslav pořádá každoročně
velký mezinárodní festival KUBEŠOVA SOBĚSLAV (v roce 2014 se konal už po dvacáté).

P L ZE ŇS KÁ V S T UP E N K A –
N OV Ě V Z ÁM E C KÉ M Í ČK U

Pro letošní rok máme ze zámku jednu novinku a to
prodej vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka.
Prostřednictvím tohoto portálu si můžete on-line rezervovat, objednat nebo přímo zakoupit vstupenky na kulturní
a sportovní akce z nabídky tohoto rezervačního systému.
Kromě plzeňských divadel, široké nabídky koncertů a akcí je možné si zakoupit také vstupenky na fotbalová
utkání Viktorie Plzeň. Mimo sezónu je provoz zámecké
pokladny omezen (po - pá, 8 - 16 hod.), od začátku dubna do konce října je otevřeno denně od 9 do 17 hod.

MĚ S TS KÉ KI N O B OR
Program kina naleznete na webových stránkách
Městského kulturního střediska v Boru www.mksbor.cz.
Zde je možné si on-line zakoupit vstupenky do kina i na
kulturní akce pořádaných MKS, nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také v pokladně kina, tel: 374790441.
Na
našich
facebookových
stránkách
kina
www.facebook.com/KinoBor/?fref=ts naleznete stále aktuální informace o programu. Přehled kulturních akcí,
včetně fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na facebookových stránkách Městského kulturního střediska
v Boru www.facebook.com/MKSBor/. Informace o programu kina a pořádaných akcích naleznete také ve
vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány v pravidelném
městském hlášení rozhlasu.

28. 2. 2017 – Masopust – náměstí Bor
Program:
15 hod. – Zahájení masopustních hodů u kostela na náměstí v Boru
15 hod. – Sraz maškar před kinem
15:15 hod. – Průvod maškar od kina s harmonikářem
Povídání o masopustních zvycích, masopustní vystoupení dětí ZŠ Bor a masopustní rej rozpustilých maškar.
Zveme všechny do masopustního průvodu a věříme, že
se naše řady opět rozrostou.

Městské kino v přehledu
V prosincovém vydání zpravodaje jste se mohli dočíst, že kino v Boru bylo zdigitalizováno a je prvním a
jediným kinem na Tachovsku, které promítá ve 3D formátu. Slavnostně bylo znovu zprovozněno 26. června 2015.
Od té doby do 31. prosince 2016 jej navštívilo celkem
10.890 diváků. Bezkonkurenčně nejsilnější měsíc roku
2016 byl prosinec. Kino navštívilo 1.088 diváků. Z toho
478 lidí shlédlo český film Anděl páně 2, který se stal
TOP filmem v kině v Boru v roce 2016.
Jitka Naušová, MKS Bor

IN F OR M AC E Z KN IH O V N Y
Křest knihy a koncert
Dne 8. 12. 2016 proběhl v městském kině koncert žáků ZUŠ v Boru a Křest knihy Básničky od srdíček. Vybrali
jsme 8 básniček z knihy, které děti na koncertě mezi jednotlivými hudebními čísly zarecitovaly. A na závěr
koncertu knihu pokřtil dětským šampaňským pan starosta
Ing. Petr Myslivec a pan ředitel základní školy Mgr. Daniel
Koblen. Kniha je dílem žáků loňských páťáků. Každý žáček vymyslel básničku, někdo přidal i obrázek a za
finanční podpory Města Bor vznikla knížka. Je celkem
nevšední, je čitelná z obou stran (z jedné strany jsou
básníčky z 5.A. a z druhé strany z 5.B), ale hlavně je moc
veselá a vtipná.
Kdo by měl o knížku zájem, může si ji zakoupit
v Městské knihovně v Boru, cena je 70,- Kč.
Dobrovolné vstupné z koncertu a výtěžek z prodeje
knih byl v měsíci lednu předán Domovu pro seniory
v Boru, činil částku 5.660,- Kč.

před kaplí. Vršek stromu jsme nastrojili na zemi a po jeho
upevnění ve svislé poloze jsme dokončili výzdobu i za
pomoci štaflí. K výzdobě jsme použili převážně ozdoby
z předchozích roků. Na závěr jsme zavěsili 3 soupravy
světelných řetězů, které osvětlovaly strom pomocí časovače v ranních a večerních hodinách.
K tradičnímu předvánočnímu posezení jsme se sešli
v kapli v neděli 18. 12. Tentokráte dětský zpěv vánočních
koled jsme nahradili jejich poslechem z CD. Na programu
bylo dále promítání fotografií z akcí konaných v Dolech
v roce 2016. V průběhu setkání každý účastník ochutnal vánoční cukroví zúčastněných. Na zahřátí bylo
k dispozici svařené víno, případně čaj. Akce byla
úspěšná a proto počítáme s jejím opakováním v letošním
roce.

Zajímavosti z knihovny
Za loňský rok knihovna nakoupila 636 knih v hodnotě
96.980,- Kč. Z toho darovaných knih máme 90 kusů.
Z celkového počtu knih je 430 knih pro dospělé čtenáře a
206 knih pro děti. Knihovna dále nakoupila během roku
celkem 157 časopisů za celkovou částku 5.470,- Kč (odebíráme 8 periodik pro dospělé, 2 časopisy pro děti a
časopis Čtenář pro potřebu knihovny). Počet MVS výpůjček (půjčování knih z jiných knihoven) činil 29 požadavků.
Nejčastěji knihy půjčujeme v SVKP Plzeň, v tachovské
knihovně, v knihovně ve Stříbře a v Národní knihovně
v Praze. Počet výpůjček knih a časopisů za rok 2016 byl
13.826 kusů a částka vybraná za sledované období dosáhla 17.250,- Kč (254 registrovaných čtenářů).
Časopis Zdraví zvítězil v počtu výpůjček. Mezi dětmi
byla nejoblíbenější kniha – Deník malého poseroutky – J.
Kinney.
Nejžádanější tituly v roce 2016: Dva životy –
T.Keleová – Vanilková, Pravda o mém muži – H. Pawlovská, Dívka ve vlaku – P. Hawkins.
Nejpilnější čtenáři dospělí: Pavla Kabíčková 306
knih, Marie Petrášková 274 knih, Libuše Kureková 158
knih. Nejpilnější dětští čtenáři: Kristýnka Prachtová 100
knih, Martin Komárek 91 knih, Vládík Babuška 81 knih.
Těmto čtenářům gratulujeme a mohou si vyzvednout jako
dárek knihu (v Městské knihovně).

Připravujeme:
Od 1. 2. do 31. 3. 2017 výtvarnou soutěž pro děti „Zvířátka v zimě“ – jakoukoliv technikou vytvořte zvířátko
v zimě (nakreslete, vymodelujte…). Zvířátka budou vystavena v prostorách knihovny. První 3 místa budou
oceněna.
21. 2. 2017 – Vyrábění pro děti – Krmítko a krmení pro
ptáčky od 15 do 17 hod., s sebou nůžky a 30,- Kč na materiál.
Březen – Měsíc knihy, Besedy pro základní školu, po celý měsíc vědomostní soutěže
31. 3. - 17. ročník - Noc s Andersenem (spaní pro děti
v knihovně)
Iva Křižková, městská knihovna Bor

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Neúplná vánoční idyla v Dolech
K plné vánoční idyle stejně jako v několika předchozích letech nám chyběl sníh. V sobotu 3. 12.
v odpoledních hodinách jsme nastrojili vánoční strom

Vánoční výzdobu v kapli a vánoční strom si přijelo
prohlédnout v pondělí 2. 1. z klubu seniorů z Boru 7 seniorů. Po ochutnávce vánočního cukroví a napití se vydali
před polednem senioři pěšky zpět do Boru. V tu dobu již
začal poletovat sníh a pak nastala opožděná vánoční idyla.
Karel Bluma, předseda osadního výboru Doly

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
Vstup do nového roku jsme jako tradičně oslavili ve
společenské místnosti polikliniky. Ti, kdož se zúčastnili,
určitě nebyli zklamáni. Hodovali jsme a zpívali za doprovodu reprodukované hudby. Popřát vše nejlepší do
nového roku přišli i zástupci města - pan starosta Petr
Myslivec a tajemník Miroslav Cvrk.
Přijali jsme pozvání pana Karla Blumy, abychom se
přišli podívat na výzdobu kaple v Dolech.
V pondělí 2. ledna se sedm statečných vydalo vlakem
do Dolů a v kapli jsme strávili velmi příjemné chvíle. Manželům Blumovým tímto děkuji za milé přijetí a pohoštění.
Cestu zpět jsme absolvovali pěšky. I přesto, že začal poletovat sníh, tak cesta byla velmi příjemná a bez
problémů jsme dorazili do Boru.
Zveme seniory na setkání do kina začátkem února,
přesněji v pondělí 6. února na promítání filmové pohádky
Anděl Páně 2, v 15.00 hodin, vstupné pro seniory 60 Kč.
Program Klubu seniorů na rok 2017
6. 2. Anděl Páně 2, v 15 hod. kino Bor
8. 3. Oslava MDŽ ve Velkém sále zámku Bor
24. 4. 10. výročí založení Klubu seniorů, Hodovní síň
29. 5. Opožděný rej čarodějnic, na zámecké louce, Bor
26. 6. Vyprávění pana tajemníka - na téma historie školství, Hodovní síň
Červenec- dovolená seniorů
29. 8. úterý - poznávací zájezd Plasy - klášter, muzeum
stavitelství
25. 9. Posezení u zámku

30. 10. Velký sál zámku – program ve spolupráci
s kastelánkou
28. 11. úterý - posezení v restauraci - bude upřesněno
27. 12. Silvestr ve společenské místnosti polikliniky
Mgr. Jaroslava Jáchimová

ček sladkostí čekal na každého a rázem vyčaroval radost
i úsměv snad na každé, byť trošku vystrašené tvářičce.

KLUB PŘÁTEL HISTORIE
7. výroční schůze klubu se konala 16. 12. 2016. Na
programu bylo zhodnocení uplynulého roku, návrh akcí
na rok 2017 a volba výboru organizace. Předsedkyně
Monika Hartlová poděkovala členům za práci. Zhodnotila
a připomenula akce uplynulého roku, kterých se členové
zúčastnili.
Začátkem roku to byl masopustní průvod doplněný
výstavou ruční techniky, velikonoční jízda, výlet na motorkách, návštěva aero parku ve Zruči, soukromého
vojenského muzea u Rokycan. Další akce: Výstava motorek na Bernartické pouti, Pašerácká jízda, jízda sv.
Kryštofa, pomoc při organizaci jízdy Saši Kolowrata, příprava stanoviště jízdy pionýrů stříbrského auto moto
veterán klubu. K pravidelným akcím patří otevření muzea
při Zámeckých a Loretánských slavnostech.
V muzeu jsou připravené dva nové exponáty – motocykl Jawa a parní žehlička.
Členové by mohli nabídnout zájemcům o předměty,
stroje,… našich předků i více, ale bohužel zatím mají
k dispozici jen malý prostor. Snad v budoucnu bude možné rozšíření muzea, ale vše závisí (jako ostatně vždy) na
dostatku finančních prostředků.
V každém případě zveme všechny, kteří dosud muzeum nenavštívili a dokonce ani neví, že něco takového
na zámku v Boru je, aby se přišli podívat. Určitě bude zase otevřeno při Zámeckých slavnostech, ale v případě
zájmu, je možné požádat o otevření v pokladně zámku.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

UDÁLOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V závěru našeho posledního příspěvku o dění v MŠ,
jsme se s vámi podělili o zážitky a dojmy předškoláčků,
kteří v měsíci říjnu navštívili 1. třídy ZŠ. Zasedli do školních lavic vedle prvňáčků, a nejenom, že obdivovali kolik
se toho starší kamarádi naučili, ale také se přímo do výuky zapojili. Na oplátku pak následovalo pozvání prvňáčků
k nám. To se uskutečnilo v měsíci listopadu. V úvodu našeho setkání všem byla nabídnuta židlička, ale na té se
dlouho nezdrželi, protože byli vyzváni k zapojení se do
několika tanečků a veselých pohybových říkadel.
Atmosféra setkání tak byla radostná a uvolněná pro nás
všechny. Na závěr měli předškoláčci prostor ukázat znalosti například písmenek, číselné řady a počítání. Již nyní
se těšíme na další společná setkání.
Kdo viděl filmový kreslený příběh Lovecká sezóna,
dá nám jistě za pravdu, že se nejenom zasmál, ale i
opravdu pobavil. Nejinak tomu bylo i v dílu druhém, který
jsme v místním kině mohli shlédnou všichni, a to v měsíci
prosinci. Legrace, ale i drobná napětí děje vedly děti k
pozornému
sledování
příběhu
zvířecích
hrdinů
až do samotného konce.
„Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku!"- to je
nápěvek jedné písně, kterou si ve školce zpíváme v předvánočním čase. Jsme v očekávání příchodu obávaného
čertíka, a také doufáme, že se dostaví v doprovodu laskavého Mikuláše! ...možná i s nadílkou... I letos k nám
oba zavítali, dotazovali se, i promlouvali ke všem...
Souhlasným pokyvováním hlaviček jsme slibovali, že už
pořád budeme uklízet hračky, které si vypůjčíme a budeme na sebe hodní tak, jak to kamarádi dělají... a sliby
jsou přece od toho, aby se plnily! Dlužno dodat, že balí-

.

Letitou tradicí a zároveň krásnou událostí v čase zahájení adventu, je nedělní rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí. K tomu neodmyslitelně patří zpěv koled a
vánočních písní v podání dětí z mateřských škol. Něžné
hlásky zahřály každé srdíčko nejen rodiče, ale i široké veřejnosti, jež naslouchali ... Ve stáncích také bylo možno
zakoupit vánoční dekorace - vyrobené p. učitelkami, některé i za dopomoci dětí. Finanční výtěžek byl zatím
nejvyšší za poslední roky a činil 18.432 Kč. Tyto prostředky byly využity na zakoupení hraček do všech tříd
obou MŠ.
Zpěvem koled a darováním drobných dárečků jsme,
jak doufáme potěšili seniory v místním Domě s pečovatelskou službou.
Nejen mrazíky, ale i pořádnou nadílkou sněhu nás v
novém roce obdarovala paní Zima. Na rozdíl od řidičů,
se z ní my všichni ve školce opravdu radujeme!!! Děláme
koule, stavíme sněhuláky s mrkvičkou místo nosu a těšíme se, že se k nám vločky budou snášet dál a dál...
Ivana Nožinová, učitelka MŠ Bor

INFORMACE O DĚNÍ V BORSKÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Borští v přehazované bronzoví
Okresní přebor v přehazované II. kategorie ovládli suverénním způsobem žáci ZŠ Zárečná Tachov. Borští porazili
Základní školy Hornická Tachov, Stráž, Bezdružice a po loňském prvenství obsadili třetí místo.
ZŠ Bor reprezentovali děti z pátých tříd: Michaela Hůďová, Martin Poor, Vláďa Nguyen, Danny Martiška, Jana
Truongová, Jan Vaněk, Petr Kolář, Tereza Burešová, Miroslav Mansfeld.

CELKOVÉ POŘADÍ:
1. ZŠ ZÁREČNÁ TACHOV
2. ZŠ PLANÁ
3. ZŠ BOR
4. ZŠ HORNICKÁ TACHOV
5. ZŠ STRÁŽ
6. ZŠ BEZDRUŽICE
.

Za úsek sportu ZŠ Bor Mgr. Dušan Hovězák

NABÍDKA STŘEDNÍ ŠKOLY BOR
Nabízíme nejžádanější profese pro trh práce dle
aktuálních informací státní televize ČT1 naše škola - SŠ
Bor nabízí nejžádanější a velmi dobře zaplacené profese
současného trhu práce:
- Řidič/ka nákladních automobilů a dalších vozidel –
profesní průkaz
- Kuchař – číšník – barmanské zkoušky a další kurzy dle
zájmu
- Svářeč – CO2, plamen
Tyto profese získáte vyučením se v naší škole buď v
prvních dvou uvedených učebních oborech s výučním listem, nebo profesi svářeče vyučením se v dalších dvou
nabízených oborech s výučním listem: Automechanik a
Opravář zemědělských strojů.
Naše škola dlouhodobě sleduje a respektuje poptávku pracovníků na trhu práce a tomu také přizpůsobuje
svoji vzdělávací nabídku, aby naši absolventi získali po
vyučení finančně velmi výhodné a zajímavé uplatnění.
Výukou německého jazyka a získáním Evropské svářečské zkoušky vytváříme vysoké předpoklady pro
zaměstnání v blízkém Německu, popř. i v jiných zemích
EU (druhým vyučovaným jazykem je angličtina).
Kromě výuky ve specializovaných učebnách SŠ Bor
vybavených špičkovou technologií, nabízíme i velmi výhodný stipendijní program spolupracujích firem –
budoucích zaměstnavatelů – např. KERMI Stříbro, s.r.o.,
zapůjčení svářečského průkazu již během studia pro lépe
zaplacené krátkodobé brigády.
Velkým benefitem je pro naše absolventy i získání řidičského oprávnění skupiny B, C, T – ZDARMA – popř. i
profesní průkaz za velmi výhodných podmínek – výuka
probíhá nejprve na moderním autotrenažéru, posléze v
moderních dopravních prostředcích.
Nejnovější průzkumy pracovního trhu ukazují stále
vyšší absenci a tím i zvýšení poptávky po absolventech
potravinářských oborů, obzvláště v naší historicky zemědělské oblasti – vyučte se tedy u nás v oborech Kuchař –
číšník, či Výrobce potravin (jemného pečiva) a máte o
uplatnění dopředu postaráno!!!! Abychom oživili klasickou
výuku a podpořili finanční ohodnocení absolventů, nabízíme v rámci výuky odborného výcviku barmanský kurz a
další kurzy dle aktuálního zájmu našich žáků.
V naší škole jen nepracujeme, ale i podnikáme různé
exkurze a výlety - Paříž, Vídeň, Šumava, Festival sportu
Plzeň, Techmánia Plzeň, apod. Pro ty, které baví řemeslo, nabízíme odpoledne automobilový kroužek Veteránů.
Pro žáky ZŠ máme připraveny Dny otevřených dveří, Projektové dny s realizací vlastních prací v jednotlivých
stanovištích odborného výcviku, jízdu v autotrenažéru. Z
dlouhodobých programů realizujeme dílenské práce pro
ZŠ a elektrotechnický, kuchařský a modelářský kroužek.
PŘIJĎTE SE VYUČIT DOBŘE ZAPLACENÝM
PROFESIONÁLEM DO NAŠÍ ŠKOLY - SŠ BOR –
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka SŠ Bor

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
Tentokrát pokračujeme v přehledu dalších starostů od
roku 1876 do roku 1919. K obměně starosty na radnici
v Boru došlo do konce monarchie ještě pětkrát, ale do
křesla starosty usedli jen čtyři různí lidé. Koneckonců sami se ještě dočtete, že navíc byli všichni docela blízcí
příbuzní.
Purkmistr a starostové města za císaře pána v letech
1848 až 1918
Josef Iber
1876 - 1883
Josef Iber byl zvolen starostou ve třiceti osmi letech
ve volbách 29. září 1876. Jeho nástup na radnici přetnul
dlouhou tradici starostů z cechu barvířského, tkalcovského či krejčovského. Nový starosta byl z měšťanského
rodu řezníků a na radnici působil poprvé do roku 1883.
Byl majitelem hostince „Zum Fuchsen“ (U lišky) v Boru na
č.p. 33. Název dostal právě po majiteli, který měl přezdívku „Lišák Pepi“, nejen podle vlasů, ale především pro
svoji povahu.

Narodil se 15. ledna 1838 do rodiny bývalého
purkmistra (starosty) Wenzla Ibera, měšťana Boru, řeznického mistra a majitele hostince na č.p. 96,
o kterém jsme se dozvěděli v minulém článku. Za manželku si vzal v roce 1862 dvaadvacetiletou Josefu, dceru
Franze Lichneckerta, mistra řeznického z č.p. 194.
V posledním roce jeho působení na radnici, dne 17.
února 1883 bylo i v Boru povoleno vybírat poplatek, tzv.
„pivní krejcar“, který znamenal, že z každého mázu piva
musel hostinský odevzdat do pokladny města jeden krejcar tehdejší vídeňské měny. Tato přímá daň byla účelově
určena na krytí školních výdajů ve městě.
Josef Lichtneckert, starší
1883 -1886
Josef Lichtneckert se na místo starosty města dostává 13. ledna 1883 ve věku 52 let také jako řeznický mistr
a především švagr předchozího starosty. V čele města
setrval pouze jedno volební období do 6. února 1886.
Narodil se 12. ledna 1831 v Boru na č.p. 194 v rodině
Franze Lichtneckerta, měšťanského mistra řeznického a
jeho ženy Alžběty, rozené Moserové. Ve dvaadvaceti si
vzal za manželku o rok starší Elisabetu Ritterovou rovněž
z měšťanského řeznického rodu. Zemřel v roce 1891 v 60
letech.
Zasloužil se o zvelebení obecních pozemků. Především se mu podařilo naplnit přání obyvatel a měšťanů
odstranit ze všech obecních pozemků skládky dobytčího
hnoje a smetí z domácností. V roce 1883 se začali dláždit
chodníky (náměstí mělo dlažbu již od roku 1840
z „kočičích hlav“) a od roku 1885 se započala budovat veřejná kanalizace. Byl zakladatelem kasina a jeho prvním
předsedou.
Josef Iber
1886 - 1893
Josef Iber vstoupil do starostovského křesla ještě jednou, a to po volbách 6. 2. 1886 a byl zvolen i
v následujících volbách. Dne 27. srpna 1893 umírá jako
starosta v Boru v 55 letech na rakovinu žaludku.
Po druhém nástupu do funkce nechal v červnu 1886
odsouhlasit v zastupitelstvu založení městské spořitelny.
Její činnost byla zahájena v roce 1888 v přízemí radnice.
Podporoval rozsáhlé dobytčí trhy v Boru na náměstí, které měli staletou tradici a daly základ řeznickému a
koželužskému řemeslu ve městě.
Franz Tragl
1893 - 1905
Franz Tragl nastupuje 3. září 1893 z místa radního do
starostovské funkce ve věku 47 let a setrvá v ní až do 28.
prosince 1905. Svou profesí byl obchodník a majitel domu na náměstí č.p. 100. Pro ráznost a oblibu mezi
obyvateli byl zvolen i v následujících dvou volbách 3. 7.
1895 a 27. 10. 1898. Dne 17. října 1898 byl jmenován
členem okresního výboru v Přimdě.
Narodil se 20. července 1846 do rodiny mistra caletníka (pekaře) Josefa Tragla na č.p. 107. V říjnu 1873 se
oženil s mladou vdovou Marií Lichtneckert. Zemřel ve věku 72 let dne 21. října 1918.
Za jeho působení byl v únoru 1894 zřízen dřevěný
domek při č.p. 119, který sloužil noční stráži pro odpočinek po obchůzce města. Jeho otec dal vystavět parní
mlýn a byl zakladatelem továrny na sirup. Bratr starosty
Richard Tragl přemístil továrnu do č.p. 268. V roce 1896
byla dokončena kamenná zeď kolem rozšířeného hřbitova a stavba márnice navržená knížecím stavitelem
Ludwigem Hilgenreinerem. V roce 1900 byl založen spolek „Knížecí úřednické kasino“. Ve školním roce
1902/1903 byl společným úsilím starosty a faráře G.
Glossauera založen tzv. „Polévkový ústav“, který se staral
o podávání teplých obědů pro děti obou škol, tedy školní
jídelna.

Největším přínosem pro město bylo prosazení výstavby železnice Svojšín – Bor, která byla slavnostně
uvedena do provozu 27. července 1903. Nechal také postavit Kuglerův kříž při polní cestě na Šibeniční vrch jako
druhé zastavení tzv. Prosebných pochodů, které se konaly čtyřikrát do roka a měly čtyři zastavení.
Josef Lichtneckert, jun.
1905 -1919
Josef Lichtneckert, jun. nastoupil do funkce starosty
po volbách 28. prosince 1905.
Narodil se 24. července 1860 do rodiny bývalého starosty a řeznického mistra Josefa Lichtneckerta. Oženil se
ve svých devětadvaceti letech jako mistr řeznický v Boru
na č.p. 119 se svoji sestřenicí Ludmilou Lichtneckert.
Zemřel 16. července 1919 ve věku 59 let po operaci
v nemocnici v Praze.
Po svém nástupu do funkce pokračoval ve zkrášlování města, a to příkazem ze dne 7. února 1906, že
udržování čistoty chodníků v šířce 1,5 metru je povinností
majitele domu. V následujícím roce vydalo zastupitelstvo
zákaz volného pobíhání hus, v lednu 1908 bylo zrušeno
obecní husí pastviště a zrušena odedávna zavedená
funkce pastýře husí. Založil v roce 1908 městský park a
nechal přejmenovat ulice ve městě. Zcela zvláštní nápad
a jeho uskutečnění bylo v únoru 1909 umístění skleněné
koule na vysokém stožáru na náměstí před kostelem.
Svítilo se v ní plynovou lampou o svítivosti 1000 svíček.
Ta osvítila téměř celé náměstí světlem jako ve dne, bohužel nemáme zprávu o tom, jak dlouho toto veřejné
osvětlení fungovalo. Následující rok starosta města prosadil výstavbu silnice na Lužnou s přispěním okresního
úřadu a státní subvenci na patníky a označení. V roce
1908 z prostředků měšťana Franze Schultese a se souhlasem zastupitelstva bylo započato s budováním nového
chudobince v Zámecké ulici č.p. 328, který byl v létě 1909
slavnostně otevřen. Téhož roku byla vystavena i nová
hasičská zbrojnice v Norimberské ulici. V roce 1910 byla
dostavěna a zprovozněna železniční trať Domažlice –
Tachov. V únoru 1911 nechal upravit v nové márnici izolační místnost pro případ umístění nemocných cholerou.
V srpnu 1912 byla slavnostně vysvěcena městská elektrárna v bývalém Traglově parním mlýně a nový městský
vodovod, které mohli sloužit všem obyvatelům města. Za
jeho obětavost a neutuchající činnost pro město mu bylo
uděleno v červenci 1919 čestné občanství, to už ale ležel
v Praze
v nemocnici.
Když
mu
ocenění
vezli
s poděkováním do Prahy, přijeli pozdě, 16. července nad
ránem totiž zemřel.
V dnešním příspěvku jsme ukončili povídání o
starostech sloužících městu v období, kterému se
často říkalo „za císaře pána“. Posunuli jsme se
ve znalostech o našem městě trochu dál. Při posledním bádání ve skrytých archivních šanonech jsem
narazil na pozoruhodnou osobnost, Johanna Belloute
de Watters, šlechtice a generála rakouské armády. Co
však měl společného s naším městem, to se dozvíme
v příštím vydání zpravodaje.
.

Pro zpravodaj města Bor připravil Miroslav Cvrk
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P L AC E N Á I N Z E R C E

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej:
Bor - vlak. nádraží
8. března 2017 - 14.20 hod.
13. března 2017 - 10.20 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky. Informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

