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ÚV O DN Í S L O VO
Naše město a GDPR
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection
Regulation, dále jen „GDPR“).
Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů
fyzických osob. Dosud platná pravidla stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nově
v celé EU nahradilo výše uvedené nařízení, jehož hlavním důvodem přijetí byl již téměř nezvladatelně rychlý
rozvoj informačních technologií a jejich využívání a stále
častější zneužívání osobních dat.
Tímto
nařízením
se
musí
řídit
správci
a zpracovatelé osobních údajů ve všech zemích EU
a ve všech odvětvích včetně veřejné správy.
Mezi obecné osobní údaje řadíme: jméno a příjmení,
pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale dnes
dle GDPR již také IP adresu, fotografii nebo audiovizuální záznam. Obecné nařízení věnuje speciální
pozornost zpracování citlivých osobních údajů, jimiž jsou
údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání,
členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální
orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do této kategorie jsou zahrnuty zvláště
genetické, biometrické údaje a zejména veškeré osobní údaje dětí.
Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob a údaje
získané v rámci činností pro osobní potřebu,
a uživatel je nebude s nikým sdílet – např. soukromý adresář.
Město Bor (dále jen „město, městský úřad“) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů
města a dalších subjektů údajů v rámci samostatné
a přenesené působnosti. Osobní údaje lze přitom zpracovávat, pokud existuje alespoň jeden z těchto důvodů:
• subjekt údajů (občan) udělil souhlas pro jeden či více
konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
která je úřadu uložena příslušným zákonem,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých
zájmů subjektu údajů (občana),
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce (město, úřad)
Většina osobních údajů občanů je tedy úřadem zpracovávána na základě povinností, uložených mu
zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních
údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost
získat souhlas subjektů údajů.
Pokud město zpracovává osobní údaje na základě
souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na

případná rizika, vyplývající ze zpracování, a také na pravidla, záruky a práva, která podle GDPR mají. Pokud
subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním údajů, musí
být dobrovolný a je oprávněn jej kdykoliv odvolat.
Město společně s městským úřadem se již od listopadu loňského roku připravovaly na toto nařízení EU a
uplatňování nových nároků se promítlo i do rozpočtu
města. Důkladný audit, implementace úkolů a nutnost
jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů byly
nejdůležitějšími úkoly vnitřní organizace úřadu. Běžných
občanů se nařízení GDPR nijak zásadně nedotkne. Změní se především formuláře a častěji budou vyžadovány
souhlasy se zpracováním osobních údajů.
Nařízení EU se dotýká také všech příspěvkových organizací města tj. polikliniky, základní školy, mateřské školy a
střediska bytového a tepelného hospodaření („byťáku“),
členů ZM a RM.
Pověřencem města Bor pro ochranu osobních
údajů byl jmenován radou města JUDr. Rostislav Netrval, tel. 602 471 342, e-mail: netrval@netrval.cz.
Případné dotazy zodpoví tajemník MěÚ, Mgr. Miroslav Cvrk, tel. 725 950 067, e-mail: tajemnik@mubor.cz
Mgr. Miroslav Cvrk
tajemník MěÚ Bor

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
4. zasedání dne 14. 3. 2018
Vedoucí OSMI předložil přehled nájemních a pachtovních
smluv, včetně přehledu o příjmech za rok 2017.
RM schválila pronájem jedné místnosti v čp. 30 v hasičárně v Holostřevech pro TJ Sokol Holostřevy.
Výtěžek ze vstupného ze setkání seniorů k MDŽ byl rozdělen mezi mateřskou školu a pěvecký sbor ZŠ.
Připravuje se projektová dokumentace vegetačních úprav
nové části hřbitova v Boru.
Ve Vítězné ulici v Boru budou umístěny nové přístřešky
pro odpadové nádoby.
RM schválila účetní závěrku za rok 2017 a vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2017 ZŠ Bor.
POVED s.r.o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy, zaslal upravené jízdní řády, které budou platné od r. 2020.
Na internetových stránkách města byla instalována nová
interaktivní aplikace mapa závad.
Byla zahájena realizace projektu: Revitalizace zeleně na
návsi v Čečkovicích.
Připravuje se dokumentace pro územní řízení k projektu:
Cyklostezka z Boru k průmyslové zóně Nová hospoda při
silnici II/200 – úsek č. 2 a 3.
RM schválila využít produkt Kulturní pozvánky od ZAK
TV, s.r.o., Plzeň a to 4x tip na kulturní akce: Hudební léto
Borska, Zámecké slavnosti, Loretánské slavnosti, Slavnosti jablek.
RM projednala žádosti o finanční příspěvky pro rok 2018:
Osadních výborů na společenské akce a organizací a
spolků na společenské akce, materiální zabezpečení
apod.

5. zasedání dne 28. 3. 2018
Informaci k plnění rozpočtu města k datu 28. 2. 2018
předložila vedoucí finančního odboru.
Oprava veřejného osvětlení bude provedena ve Školní
ulici, v části od školy směrem ke křižovatce Doly/Lužná.
Bude provedena rekonstrukce komunikace ve Vítězné a v
Borské ulici v Boru, rekonstrukce chodníku a parkoviště.
Starostové DSO BORSKO zaslali hejtmanovi Plzeňského
kraje, řediteli Krajské správy PČR Plzeň a vedoucímu
územního odboru Krajského ředitelství policie ČR dopis,
který se týká požadavků na zajištění bezpečnosti
v mikroregionu Borsko, především v okolí průmyslových zón.
RM projednala návrhy osadních výborů a OSMI na opravy, údržbu a investice v místních částech v roce 2018.
6. zasedání dne 11. 4. 2018
Zprávu o hospodaření a o činnosti Polikliniky přednesla
ředitelka polikliniky.
RM schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek za
rok 2017 příspěvkové organizace Poliklinika Bor.
Zprávu o hospodaření a o činnosti SBTH Bor přednesla
ředitelka SBTH.
RM schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek za
rok 2017 příspěvkové organizace SBTH Bor.
RM schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek za
rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Bor.
Zprávu o provedení inventarizace k datu 31. 12. 2017
předložila vedoucí finančního odboru.
RM schválila provedení úpravy části pozemku 1210/1 ve
Vysočanech, v blízkosti čp. 53 tak, aby mohl být využíván
pro pronájem na zahrádky.
Zprávu o činnosti DSO Borsko podal starosta města. Informoval o jednání se zástupci Krajského ředitelství
Policie ČR v Plzni, kde bylo dojednáno posílení počtu policistů v oblasti průmyslových zón.
Starosta informoval o činnosti Regionálního sdružení obcí
a měst Euregio Egrensis.
Stavební úpravy v interiéru objektu MŠ ve Školní ul. budou
provedeny v období od května do srpna. Provoz mateřské
školy je do konce školního roku zajištěn v prostorách v ZŠ.
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu
změny č. 3 územního plánu Bor proběhlo 12. 4. 2018.
7. zasedání dne 25. 4. 2018
RM stanovila prodejní cenu krycí leštěné kamenné desky
pro kolumbární schránku ve výši 1400,- Kč.
8. zasedání dne 9. 5. 2018
V k.ú. Ostrov u Tachova bude CTPark Bor budovat nový
vodojem.
Připravuje se publikace Minulost a současnost města Boru a okolí.
Bude provedena oprava veřejného osvětlení ve Vítězné
ulici v Boru.
V souladu s nařízením EU, Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů - GDPR (General Data Protection Regulation) byla
provedena analýza, datový audit, vyhodnocení s návrhem
implementace opatření GDPR a byla zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 GDPR.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

Poděkování
Město Bor se dlouhodobě zabývá protipovodňovou
ochranou svého území. Jedním z projektů protipovodňových opatření města je vybudování bezpečnostního
přelivu v prostoru pravostranného průlehu situovaného
v blízkosti hráze rybníka Horní Skviřín.
Účelem této stavby je snížení rizika zatopení zástavby rodinných domů a bytovek v Boru na levém břehu
Výrovského potoka v prostoru kolem lávky nad železničním mostem. Jedná se o 10 objektů + ČOV. Celkové
náklady na stavbu byly cca 2.200 tis CZK.
Realizace těchto opatření byly vybudovány v letošním
roce z finančních prostředkům firmy CTP Invest, spol.
s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01
Humpolec, která tuto stavbu díky Smlouvě o spolupráci
s městem Bor celou zrealizovala.

Vybudovaný bezpečnostní přeliv u hráze rybníka Horní Skviřín.

Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat
vedení CTP Invest, spol. s r.o. za pozitivní přístup
a významnou finanční pomoc, díky které bylo možné
realizovat část protipovodňových opatření města Bor.
Na konci každého školního roku město Bor na návrh
ředitelů školských zařízení na našem území, oceňuje jednotlivé žáky a studenty za příkladnou reprezentaci školy a
tím i samotného města Bor, za výsledky a účast ve vědomostních, sportovních a kulturně společenských
soutěžích.
Z tohoto důvodu má město Bor zřízen peněžní fond
dětí a mládeže, jehož zdroji jsou finanční prostředky
města Bor a finanční dary získané od podnikatelských
subjektů.
V letošním roce 2018 významně tento fond finančně
podpořily firmy:
LOXXESS Bor s.r.o.
se sídlem Nová Hospoda 20, 348 02 Bor
darem ve výši 127.700,- CZK
Gotcha - spielfeld s.r.o.
se sídlem Vysočany 63, 348 02 Bor
darem ve výši 20.000,- CZK

UPOZORNĚNÍ: Uzavření pokladny MěÚ Bor
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.

pokladna uzavřena
pokladna uzavřena
pokladna uzavřena
státní svátek - den věrozvěstů C+M
státní svátek - den upálení Jana Husa

Člen vedení společnosti LOXXESS Bor s.r.o. Lars Gutermuth
a starosta města Petr Myslivec

Přijměte jménem města Bor poděkování
za Vaše finanční dary, které budou využity
na podporu volného času a společenského života
našich dětí a mládeže.
Velmi si vážíme Vaší podpory a spolupráce!
Ing. Petr Myslivec
starosta města Bor

K OMP O ST Á R N A V B O RU
Kompostárna Bor je umístěna v areálu čistírny odpadních vod Bor.

tezku. Nadnárodní cyklostezka se postupně začala rozrůstat a do projektu se zapojila Francie. Panevropská
cyklostezka byla oficiálně otevřena 12. dubna 2008.
Slavnostní vysazení památného stromu, našeho národního symbolu, kterým je strom lípa na Borském
náměstí v Pleysteinu, symbolizuje také prohloubení partnerské spolupráce našich měst, která v letošním roce
oslaví 15. výročí od uzavření Partnerské smlouvy stvrzené podpisy starostů F. Podlipského a H. Walbrunna
v listopadu 2003. Tím bylo oficiálně zahájeno naše společné partnerství.

PROVOZNÍ DOBA: DUBEN - ŘÍJEN
ÚTERÝ: 13:00 - 16:00
PÁTEK: 15:00 - 17:30
SOBOTA: 10:00 – 12:00 (pouze první v měsíci)
V den státního svátku je kompostárna uzavřena.
BRO(biologicky rozložitelný odpad) MOHOU
UKLÁDAT:
1. fyzické osoby s trvalým pobytem ve správním území
města Boru
2. fyzické osoby vlastnící stavbu k individuální rekreaci ve
správním území města Boru
Příjem BRO:
1. Posekaná tráva, vyhrabaná tráva (tráva nesmí být suchá)
2. Zbytky rostlin, květiny včetně kořenových balů, listí
3. Ořezané části stromů (větve), piliny, hobliny, kůra
4. Posekané křoviny
Ukládaný BRO musí být zbaven odpadu, který nesplňuje kritéria BRO a jednotlivé komodity musí být
ukládané odděleně. Do zařízení se nepřijímá odpad
živočišného původu, přebytky ze zahrad, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, seno, sláma.
PROVOZOVATEL: Město Bor, tel. 374 756 134

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Lípa přátelství je vysazena
na Borském náměstí v Pleysteinu
Dne 5. 5. 2018 se uskutečnila v Pleysteinu akce pod
názvem „Europalinde 2018“. V naší partnerské obci na
Borském náměstí byla vysazena lípa.
Toto partnerské setkání se uskutečnilo na počest projektu Panevropské cyklostezky, spojující Českou
republiku, Německo a Francii. Trasa vede z Prahy přes
Plzeň, Eslarn, Norimberk, Heidelberg, Štrasburk, Nancy,
Chálons-en-Champagne do Paříže a je 1 570 km dlouhá.
Předchůdcem této trasy byla středověká obchodní
cesta „Zlatá cesta“, která je dnes rovněž využívána především z Prahy do Norimberku. Celý projekt byl zahájen
v roce 2001, kdy byla zrušena železniční trať mezi německými městy Neustadt an der Waldnaab a Eslarnem,
který se nachází u hranic s Českou republikou. Okres
Neustadt a Plzeňský kraj získal ve společném projektu
prostředky Evropské unie na přestavbu tratě na cyklos-

Společná fotografie zástupců obce Pleystein, města Bor a realizátora Panevropské cyklostezky

Takto významné jubileum by však neexistovalo bez
aktivního nasazení zástupců našich obcí. Za to jim patří
poděkování.
Za město Bor se této významné akce zúčastnil zastupitel F. Podlipský s manželkou a vnučkou, tajemník M.
Cvrk s manželkou, farář M. Martiš s doprovodem a já
s mou paní.
Děkuji Vám všem za reprezentaci našeho města
při prohlubování našeho společného partnerství
s obcí Pleystein.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

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., od listopadu do března
v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Městské kulturní středisko a kino
3. 6. 2018 – Královna Kapeska
Zájezd do divadla Hybernia na muzikál Královna Kapeska
a plavba lodí po Vltavě.

21. 6. 2018 – Pohádková cesta
Cesta povede zámeckým parkem, kde budou pohádkové
postavy a děti budou plnit úkoly. Start v 15:00 hodin na
zámeckém parketě, kde bude i cíl. Na závěr opékání
špekáčků.

Program na podiu: hudební skupina Bohemian Bards,
taneční skupina Mericia, skupiny historického šermu Korbel, Balestra, Balteus a šerm s ukázkami na koních
Kvintána, kejklíř Vojta Vrtek, fakírská show a chůdaři In
Flamenus, noční ohňová show Hellfire.
Program na spodním nádvoří: pohádka pro děti, karikatury, rytířský turnaj pro děti, žonglérské dílny, kolotoč pro
děti, střelnice a mnoho jiného.

16. 6. 2018 – Jízda Saši Kolowrata
18. ročník populární mezinárodní jízdy historických vozidel, se startem na Přimdě za poznáním krajiny po obou
stranách hranice bude mít zastávku také v Boru na náměstí. Plánovaný čas je v době od 13:40 – 15:20 hodin,
kdy bude možnost si všechna vozidla prohlédnout.
Městské kino v přehledu
Program kina a akcí naleznete na webových stránkách
Městského kulturního střediska v Boru www.mksbor.cz.
Zde je možné si on-line zakoupit vstupenky do kina i na
kulturní akce pořádané MKS, nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také v pokladně kina, tel: 374790441. Na
našich
facebookových
stránkách
kina
www.facebook.com/KinoBor/ 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.

Akce knihovny
Pasování prvňáčků na čtenáře, Soutěže na zahradě pro
první stupeň ZŠ
12. 6. 2018 Vyrábění pro děti - Korálkování (od 14:00
do 17:00 hod), s sebou nůžky a 20,- Kč na materiál
22. 6. 2018 - 23. 6. 2018 - Holčičí spaní v knihovně
(soutěže v parku, disko, taneční soutěž, bobřík odvahy).
Přihlášky k vyzvednutí v knihovně.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Ve dnech od 2. 7. do 20. 7. 2018 bude knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánky do zámku
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. Vstup na slavnosti je zdarma.

11. - 12. 8. 2018 – Prázdninový zájezd
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.

Výstava obrazů v zámku potrvá do 30. 6. 2018
Dne 20. 5. byla v zámku zahájena výstava obrazů Sdružení nezávislých výtvarníků Čech a Moravy. Výstava je
prodejní a návštěvníci ji mohou shlédnout v rámci prohlídkového okruhu zámku nebo po domluvě v zámecké
pokladně také samostatně. Vystavujícími jsou Libor
Jellúš, Jarmila Maršálová, Soňa Hubáčková, Lenka Martonová a Jaroslav Opava.

12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU
„HUDEBNÍ LÉTO BORSKA 2018“
BYL ZAHÁJEN
12. ročník mezinárodního festivalu duchovní hudby „Hudební léto Borska 2018“ byl zahájen 13. května
v chrámu sv. Mikuláše v Boru Kühnovo smíšeným
sborem a komorním orchestrem ENSEBLE 18+ pražské konzervatoře pod vedením významného dirigenta
Marka Vorlíčka.

Účinkujícími sólisty z Národního divadla byli Yukio
Kinjo (soprán), Sylva Čmugrová (alt), Václav Lemberk
(tenor) a Aleš Hendrych (bas).
Chrámem v Boru zazněla Mše C dur pro sóla, sbor a
orchestr, op. 86 (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) od významného skladatele první
vídeňské školy klasicistní hudby Ludwiga van Beethovena.
Tuto tradiční akci borského regionu navštívilo mnoho
příznivců nejen z našeho města a blízkého okolí, ale i ze
vzdálených měst českého a příhraničního německého regionu. Kostel byl posluchači duchovní hudby zcela
zaplněn. Vzácnými hosty byli biskup Plzeňské diecéze
Mons. Tomáš Holub, emeritní biskup plzeňský Mons.
František Radkovský a generální vikář Plzeňské diecéze
Mons. Krzysztof Dedek, kteří přijeli zahajovací koncert
podpořit svou účastí.
Pořadatelem 12. ročníku mezinárodního festivalu je
spolek Borská Loreta a naše město Bor, partnerské město Pleystein, Mikroregion BORSKO, biskupství Plzeňské
a Římskokatolická farnost Bor, Česko-německý fond budoucnosti, Plzeňský kraj a další organizace, které se na
pořádání festivalu spolupodílejí.
Díky velikému zájmu posluchačů byl letošní ročník
rozšířen o další místa, kde zazní duchovní hudba. Počet
koncertů pro rok 2018 vzrostl na úctyhodných 15!

všechny hosty, kterým zpívala své písně i tradiční francouzské šansony, vyprávěla příběhy ze života a
vzpomínala na své přátele a kolegy z hudební a divadelní
branže. Po koncertě se s příznivci fotila a podepisovala
fotografie.

Zájezd do sklípku

Přijměte pozvání na další koncerty, které se budou
konat v nadcházejícím období v borském regionu!
Ing. Petr Myslivec
starosta města Bor

CO SE U NÁS UDÁLO

Zámecká sezóna byla zahájena koncertem
Chantal Poullain ve Velkém sále
V Borském zámku byla v neděli 1. dubna zahájena
XVI. turistická sezóna. Kromě tradičních prohlídek připravila Správa zámku koncert známé česko-francouzské
herečky a zpěvačky Chantal Poullain. Ta do Boru přijela
s kapelou Chansons ve složení Štěpán Markovič (saxofon), Ondřej Kabrna (klavír), Jan Kořínek (kontrabas).
Koncert byl velmi krásný, Chantal Poullain si získala

Tradiční dubnový zájezd do sklípku do Velkých Bílovic zavedl účastníky ještě na dvě krásná místa, do
skanzenu lidových staveb v Kouřimi a na zámek Kačina,
který patří mezi nejvýznamnější empírové stavby
v Čechách.

Slet čarodějnic
V předvečer prvního máje se konala na zámeckém
parketu v Boru akce s názvem „Slet čarodějnic“. Městské
kulturní středisko připravilo pro návštěvníky zábavný program. Nechyběl ani oheň a opékání buřtů a všichni se
dobře bavili. K velké návštěvnosti přispělo také pěkné
počasí a lákadlem byla známá kapela Maťáci. Tančilo se
do pozdních nočních hodin, a jak nám sdělila většina návštěvníků, posezení na parketě jim chybí a rádi by si
podobné venkovní akce zopakovali.

Nejstatečnějším rytířem se stal Kryštof Novák a nejkrásnější princeznou Nelinka Malíková.

Akce v knihovně: Noc s Andersenem, překvapení pro maminky, děti z MŠ v knihovně

Ples pro rytíře a princezny v zámeckém sále
Správa zámku pořádala pro děti i jejich rodiče Ples
pro rytíře a princezny, který se uskutečnil v zámeckém
sále. Program začal úvodním vyprávěním o Veselém království, ve které se zámek proměnil, a pohádkou o
udatném kováři, který získal srdce princezny Elišky.
Scénku i pohádkový program připravila taneční skupina
Mericia a šermíři ze skupiny Korbel. Dále byly pro děti
připravené soutěže o sladké ceny, tanečky, losování
vstupenek o mnoho krásných cen a také vyhodnocení
nejhezčí princezny a nejstatečnějšího rytíře zámeckého
plesu.

K letošnímu 18. ročníku Noci s Andersenem se připojila i naše knihovna. Sešli jsme se 23. 3. 2018 okolo 18.
hodiny a zabydleli se na svých místech. Připravili jsme
občerstvení a pití. Pak měly děti hodinku volna, než začaly soutěže letos zaměřené na knihu Povídání o pejskovi a
kočičce, kterou napsal Karel Čapek. Kapitáni družstev
zvolili názvy „Chytrý pátci“ a „Davidovo satánci“. Druhé
jmenované družstvo zvítězilo o pouhých 5 bodů (43 celkem). Mezi nejzábavnější soutěž patřila ochutnávka jídel
a mumie (obalit spoluhráče co nejlépe toaletním papírem,
aby připomínal mumii). Následovala diskotéka a volná
zábava, hráli jsme různé hry, některé děti četly knížku, jiné sledovaly film. Zalehli jsme v půl jedné. Ráno po úklidu
jsme hráli hry a okolo deváté hodiny se děti rozešly domů. Musím pochválit děti, byly moc hodné, a rodiče za
přípravu občerstvení. Těším se na další spaní.
Při dubnovém vyrábění si děti vyzkoušely práci
s tavnou pistolí. Připravily dárek pro maminky ke blížícímu se Dni matek. Pomocí pistole na malé plechovky
nalepily silnější nastříhané proutky, pomocí kterých vznikl
přírodní květník, do něj usadily kytičku v květníku. Ještě
vyrobily srdíčkové přání z kartónu, do kterého napsaly
věnování a dárečky byly na světě.

Do dubnového vyrábění se zapojily a dárek pro maminku
vyrobily také Kamilka a Nikolka Majorovi

Knihovnu navštívily děti z obou mateřských školek.
Prohlížely knihy a časopisy, hádaly pohádkové postavy
podle obrázků a povídali jsme hlavně o zvířátkách. Děti
nejvíce zaujal krátký film o našem borském čápovi, který
hnízdí na sloupu (speciálně pro čápa vyrobeném) u bývalé pekárny (nyní střechy Homolka). Čáp se jmenuje Kamil
a jeho paní čápová Kamila. Film je o jejich životě v Boru.
Kdo by se chtěl na čápa podívat, už je od začátku dubna
na svém hnízdě.

SOUTĚŽ MISTR THEODORIK
V letošním roce proběhl už 14. ročník výtvarné soutěže Mistr Theodorik, téma bylo Návrat do první republiky.
Vítězné obrázky je možné si prohlédnout v pokladně našeho zámku do 10. 6. 2018.
Vyhodnocení 1. kategorie
1. Tom Pokorný, 9 let, DDM Stříbro
2. Sophia Anna Martišková, 8 let, ZŠ Bor
3. Karlička Kužmová, DDM Stříbro

3. kategorie
1. Michaela Stachová, 13 let, ZUŠ Tachov MPV Bor
Barbora Horáková, 14 let, ZŠ Stráž
2. Kateřina Phamová, 14 let, ZŠ Přimda
Nina Kováčiková, 13 let, ZŠ Přimda
3. Marek Jarošík, 9. tř., ZŠ Bor, Linda Hrušková, 12 let,
ZŠ Stráž a Lucie Bubnová, 14 let, ZŠ Přimda

Společné práce:
ZŠ Mánesova Stříbro – přípravná třída a ZŠ Bor 1. A.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
.
.

Vyhodnocení 2. kategorie
1. Myroslav Chykirov, 11 let, Nová škola Domažlice
2. Magdalena Kubalová, 10 let, Nová škola Domažlice
Simona Novosadová, 10 let, Nová škola Domažlice
Kristýna Bublíková, 11. let, ZŠ Zárečná Tachov
3. Andrea Benáčková a Natálie Havašová, 6. tř., ZŠ Bor
Petra Cinková, 11 let, ZŠ Mánesova Stříbro
Zuzana Husníková, 11 let, Nová škola Domažlice

Kvetou kaštany, hloh a co nevidět černý
bez….
…focení tříd, školní výlety, okresní soutěže, poslední
známky … končí další školní rok. Žáci pátých, sedmých a
devátých ročníků již znají výsledky přijímacích zkoušek.
Loučíme se se čtyřmi žáky, kteří budou pokračovat
v základním vzdělání na gymnáziích a 29. června předáme slavnostně v borském zámku poslední vysvědčení
našim dvaceti sedmi deváťákům. Pro tyto žáky se jeden
životní kruh uzavře a pro padesát prvňáčků se 3. září nový životní kruh otevře. Ve školním roce 2018/2019 bude
borská škola vzdělávat přes 430 žáků. Po dlouhé době
budou zas paralelní 2. až 9. třídy, první třídy plánujeme
tři. Tito prvňáci budou pokračovat ve třech třídách i
v druhém ročníku a teprve ve třetí třídě je spojíme do
dvou tříd. Chceme vytvořit lepší podmínky k pedagogické
práci u nejmenších dětí.
Více žáků znamená více učitelů. Učitelský sbor posílí
nová paní učitelka angličtiny, češtiny a dvě paní učitelky
1. stupně. Oslovíme i nové asistenty pedagoga, které potřebujeme k integraci.
A jaký ten školní rok 2017/2018 byl? Byl rozhodně
hodně náročný pro pedagogické pracovníky. Všem učitelům, asistentům i vychovatelům touto cestou děkuji, za to
jak specifika tohoto školního roku zvládli. „DĚKUJI“. Mé
„DĚKUJI“
patří
samozřejmě
i
pracovníkům
v administrativě, úklidu a kuchyni. A jedno speciální
„DĚKUJI“ patří kantorům v důchodovém věku, kteří vydatně škole pomáhají, ať již v průběhu celého školního
roku, nebo v dobách velké nemocnosti.
V tomto roce ukončíme projekt „Šablony I“ za cca
1 000 000 Kč a projekt „Paměťové instituce“, v kterém
jsme získali 240 000 Kč na vzdělávací zájezdy. Díky projektu „Podpora výuky plavání“ jsme ušetřili 28 000 Kč za

dopravu do tachovského bazénu a 63 000 Kč jsme získali
na výuku žáků cizinců. Netrpělivě čekáme na rozhodnutí
přidělování dotací na úpravu zahrady a modernizaci učeben. Přihlásili jsme se do projektu „Šablony II“, který
odstartujeme hned v září.
Až odejdou děti na prázdniny a učitelé na dovolenou,
ve škole rozhodně ticho a klid nenastane. Třídy druhého
stupně se dočkají rekonstrukce. Takže i příští deváťáci
konečně zažijí nové třídy.
Děkoval jsem všem zaměstnancům školy a musím
poděkovat i dětem, které v letošním roce naší školu reprezentovaly v okresních a krajských soutěžích. Nejlépe
si vedli starší žáci, kteří přivezli z krajského kola
v basketbalu stříbrný pohár! Výborně si vedli i mladší žáci, kteří v okresním kole v basketbalu vybojovali druhé
místo a mladší žákyně, které získaly třetí místo v okresní
soutěži ve vybíjené. Ale pozor! Soutěže stále pokračují a
tak dětem držte palce.
Nakonec pochvalu zaslouží všichni žáci, kteří se aktivně zapojili do činností školy i ti, kteří celý rok pracovali,
jak nejlépe dovedli, poctivě do školy chodili a chovali se
slušně!
Přeji všem dospělým krásné klidné léto a dětem hodně dobrodružných zážitků. Třeba na příměstském táboře
;-).
Ředitel školy vašich dětí

ÚSPĚCHY STŘEDNÍ ŠKOLY BOR
SŠ BOR vyhrála Regionální kolo soutěže
odborných dovedností žáků učebního oboru
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Ve Střední škole, Bor, Plzeňská 231, dne 6. dubna
2018 proběhlo Regionální kolo soutěže odborných dovedností žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář
zemědělských strojů.
Do soutěže se zapojilo 16 soutěžících z 8 středních
škol, kde se výše uvedený obor Opravář zemědělských
strojů vyučuje:
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 – hostitelská škola
Střední škola Horažďovice
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Střední škola Kralovice
Střední a základní škola Oselce
Střední odborná škola a SOU Sušice
Střední odborná škola a SOU Horšovský Týn
SOU Blatná.
Soutěžilo se na těchto pěti odborných pracovištích: Ruční zpracování kovů - zámečnická dovednost –
výroba krabičky. Kovárna – zhotovení kotevního kroužku.
Dílna montážních prací I. – vynětí a seřízení vstřikovače.
Dílna montážních prací II. – nastavení polohy ozubených
kol kuželového soukolí pomocí vymezovacích podložek.
Odborná učebna autoškoly - zde se soutěžící podrobili
teoretickému testu pro řidičské oprávnění skupiny C a
rozpoznávání jednotlivých součástí motorových vozidel,
zemědělských strojů a pomůcek pro jejich opravu.
I když soutěž trvala dlouhých 8 hodin, byli soutěžící
spokojeni s její organizací i náročností. Pro pedagogický
doprovod žáků byl připraven zajímavý program - návštěva parku miniatur v nedalekých Mariánských Lázních.
Výsledky soutěže a umístnění:
1. Kapitán Roman – SŠ Bor, 456 bodů
2. Fleischman Ondřej - SOŠ a SOU Sušice, 433 bodů
3. Míča Jan – SOŠ a SOU Horšovský Týn, 432 bodů
4. Filip Ondřej – SŠ Kralovice, 422 bodů
5. Radek Hinterholzinger - SŠ Bor, 418 bodů
Ostatní soutěžící pak měli již větší bodový odstup od této
pětice.

Soutěž robotiky středních a spolupracujících
základních škol Plzeňského kraje 2018
Letos se konal první ročník této soutěže a zúčastnilo
se ho celkem 18 týmů v kategorii středních škol a 15 týmů v kategorii základních škol.
Soutěž i vyhlášení výsledků se odehrálo v prostorách
Techmania Science Center v Plzni a úkolem žáků bylo
v rámci čtyřčlenného týmu sestavit ze stavebnice robota,
který bude pomocí senzorů schopen absolvovat předem
neznámou trať. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž
žáci středních škol soutěžili za své školy a týmy žáků ze
základních škol soutěžily pod hlavičkou střední školy,
kam dochází na technické kroužky.
Závody robotů probíhaly na 4 drahách najednou. Dvě
dráhy byly určeny pro týmy SŠ a dvě pro týmy ZŠ. Závod
byl rozdělen na 2 části - na kvalifikační kolo, kterého se
zúčastní všechny týmy a finálové kolo, do kterého postoupilo 6 nejlepších týmů ze ZŠ a 6 nejlepších týmů ze
SŠ. Každý tým měl k dispozici 8 minut, za kterých musel
zajet co nejrychlejší kolo.
Ceny vítězům předal hejtman Plzeňského kraje Bc.
Josef Bernard a náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Bartošová. Jsme velice pyšní, že jsme jako školní tým Střední
školy Bor, získali cenu Techmania Science Center.
Soutěž robotiky je realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji”, reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 a ve spolupráci se
Západočeskou
univerzitou
v Plzni,
Czechinvest
a Techmania Science Center.

Děkuji Základní škole v Boru za skvělou spolupráci –
zejména žákům: Danielu Bejdákovi, Petrovi Myšákovi,
Erikovi Švihlovi a Matyáši Tejčkovi.
Blahopřeji zúčastněným žákům SŠ Bor za vynikající
úspěch: Hoang The Duongovi (Davidovi) – 2. OZS, Josefu Knápkovi – 2. OZS, Pavlovi Poláčkovi – 1. AK a Davidu
Štěpánkovi – 1. AK.
Poděkování patří i vyučujícímu, který žáky na soutěž
připravoval: Ing. Vladimíru Vávrovi.
Zdeňka Valečková
ředitelka SŠ Bor

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Pozvánky do Damnova
Dne 2. června 2018 se bude, jako každoročně, konat
Dětský den v Damnově. Začátek je ve 14hod. Program
bude opět nabitý, nebude chybět občerstvení a jistě ani
dobrá nálada. Jste všichni srdečně zváni!
Druhá pozvánka je na 7. července 2018, kdy se opět
koná v Damnově Fotbalový turnaj. Účast přislíbilo 6 mužstev, začátek klání je v 9 hodin. Doufáme, že přijdete

fandit v hojném počtu. Dobré jídlo a pití bude, jako vždy,
zajištěno.
Po vyhlášení výsledků (cca v 17 hodin) bude volná
zábava s možností připravit se na večerní tanec při hudbě. K poslechu i tanci bude hrát DM Band, začátek v 19h.
Za hezkého počasí se zábava bude konat pod širým nebem, v opačném případě v sále Damnovské hospůdky.
Jste všichni srdečně zváni
OV Damnov

Jaro v Dolech
První letošní akcí bylo provedení velikonoční výzdoby
v kapli ve dnech 24. 3. až 8. 4. K výzdobě byly použity
exponáty s velikonoční tématikou.

Další akcí bylo 7. 4. uspořádání brigády na provedení
jarního úklidu na návsi. Na programu bylo shrabání listí a
drobných větviček po pokácených topolech. Protože ten
den byl příliš silný vítr, který shrabanou hromadu rozfoukal, tak jsme ji zapálili a následně popel uklidili. Brigády
se zúčastnilo pouze 7 občanů.
V podvečer 30. 4. jsme se sešli na návsi k postavení
májky. Pro letošní rok jsme přivezli nový strom, který
jsme následně ostrouhali, ozdobili věnec a špičku, aby
májka při zvedání byla kompletní. Vlastní stavění májky
se provádělo stejně jako v předchozích letech ve stojanu
pomocí čtyřkolky. Následovalo posezení u ohně a opékání buřtů. Když se začalo stmívat, přinesla místní děvčata
k ohni
nazdobenou
čarodějnici,
která
skončila
v plamenech.
Karel Bluma, předseda OV Doly

Festival Holostok slaví 18 let. Přidejte se!
Hudebně-divadelní festival Holostok se stal stálicí západočeské festivalové scény. Letos navíc během víkendu
od 22. do 24. června oslaví svou pomyslnou plnoletost. A
oslava to bude velkolepá: deset hudebních vystoupení, tři
divadelní soubory a bohatý doprovodný program – nově
doplněný třeba o projekci českého dokumentu a diskuzi
s jeho režisérkou.
První festivalový den začne už tradičně v areálu barokní fary v půl osmé večer originálním zahájením
organizátorů, na které plynule naváže vystoupení plzeňské kapely Zoidberg Quintet pohybující se na pomezí
jazzu, latiny a funky. Těšit se můžete také na zadumanou
šestici stojící na soutoku několika hudebních stylů
s názvem Na Rozcestí. Pátek pak završí se svými československými texty „sourozenecké duo a zpěvačka k tomu“
tvořící kapelu Neřvi mi do ucha.
Sobota nabídne dalších sedm kapel, které návštěvníky provedou nejrůznějšími hudebními styly i kraji. Den
začne s divadelním uskupením TEArTR RAJDO. To
s sebou do Holostřev veze koncert rytmů, hlasů a čtyř ba-

lad z Kytice Jaromíra Erbena. Pokračovat bude program
složený z hudebních vystoupení kapel, jako jsou třeba
Foggy Dude s nádechem irské hudby, písničkáři Cermaque či Hynek Kočí, okouzlující a odzbrojující
Avokaduo, divocí a energičtí Tygroo, rockoví Lomikar nebo temní Pris.
To všechno protká ještě dvojitá dávka divadelních zážitků v podání souborů Dobrej Matroš z Plané, který
přiveze představení Svět v mojí hlavě, a Tyan s inscenací
O Dolfíčkovi a Vlastě. Druhý festivalový den se můžete
těšit také na promítání dokumentu Hranice práce a následnou debatu s režisérkou Apolenou Rychlíkovou.

Nebude chybět ani tradiční táborákový oheň, který se
rozhoří, jakmile dozní poslední kapela. Hudební nástroje
proto berte s sebou! V neděli pak festival završí pro
všechny otevřená bohoslužba „plus“ v místním kostele
svatého Mikuláše.
Více informací o festivalu najdete na www.holostok.cz
nebo na Facebooku.
Dominika Píhová, organizátorka festivalu
Foto: Michael Kohút
.

KLUB VÝTVARNÍKŮ BORSK A
Trienále 2018
Trienále neprofesionální výtvarné tvorby je soutěž,
kterou vyhlašuje každý třetí rok Muzeum Českého lesa
v Tachově a pravidelně se jí zúčastňují také členové Klubu výtvarníků Borska. Výtvarníci mohou soutěžit
v kategoriích kresba, malba nebo grafika. Od roku 2012
se soutěží o originální skleněnou plaketu s portrétem
Franze Rumplera, který patřil mezi významné malíře 19.
století a v Tachově se narodil.
Do letošního čtvrtého ročníku poslalo své práce osm
členů našeho klubu a čtyři z nich byli odbornou porotou
oceněni. Výsledky byly vyhlášeny 10. dubna 2018 na
vernisáži výstavy vítězných prací. V kategorii kresba získali Cenu Franze Rumplera Miroslav Beneš za obraz
s názvem „Milovaná žena“ a Jan Rybecký za pastel „Malovické borovice“. V kategorii malba převzal Cenu Franze
Rumplera Pavel Rybecký za olejomalbu „Věštba“. Čestné uznání poroty dostal Jaroslav Juran za realistickou
olejomalbu „Rybník za Borem“.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme!
Pavla Kabíčková
předsedkyně Klubu výtvarníků Borska

Česko-německá výstava ve Wernberg-Köblitz
V květnu 2010 uzavřelo město Bor ve WernbergKöblitz smlouvu o partnerství obou měst. V červnu pak
byla dohoda slavnostně podepsána zástupci těchto měst
také na zámku v Boru.
V loňském roce byla zahájena jednání o společné výstavě výtvarníků obou měst. Měla se konat v dubnu 2017
ve Wernberg-Köblitzu, ale hostitelé nestačili včas opravit

výstavní prostor, tak byla akce odložena na letošní rok.
Po dvou schůzkách organizačního výboru bylo dohodnuto, že vernisáž se uskuteční v pátek 27. dubna v 19
hodin. Toho dne vyjel od radnice z Boru autobus, který
odvážel výtvarníky, jejich díla a zájemce z řad našich občanů. Ve výstavní síni už byli členové Klubu výtvarníků
Borska očekáváni výtvarníky z Wernberg-Köblitzu.
Ve vzájemné spolupráci pak byla česko-německá
výstava instalována.

Borské přišel pozdravit starosta Konrád Kiener. Při
procházce městem jim pak vyprávěl o historii a současnosti města. Tak se Borští např. dozvěděli, že WernbergKöblitz je v Horním Falcku. Obec vznikla na křižovatce
obchodních cest Norimberk-Praha a Řezno-Cheb. Městský znak má od roku 1560. Do třicetileté války městečko
vzrůstalo. Válkou však bylo úplně zničeno. Při požáru
v červnu 1687 shořely veškeré dokumenty, týkající se
vzniku obce. Současný Wernberg-Köblitz vznikl v letech
1972-78 připojením dalších obcí. Má cca 6 tisíc obyvatel.
V katastru obce je několik průmyslových zón. Po schodech pak všichni vystoupali k hradu, který byl ve 12.
století založen rodem Leuchtenbergů. Ve 20. století byl
rekonstruován a slouží jako hotel. Borští si prohlédli také
hradní kapli sv. Jiří z 15. století a pokochali se vyhlídkou
do kraje. Viděli třeba řeku Naab, která prý je rájem rybářů
a jejímž údolím vede jedna z cyklostezek. Přítomné pak
starosta Kiener zavedl do jedné z restaurací a vydatně je
pohostil.
V 18,30 hod. se výtvarníci obou měst a pozvaní
hosté sešli ve výstavní síni na vernisáži výstavy.
Všechny zde přivítala Christa Appl. Na citeru zahrál Jan
Zahrádka. Starosta Boru Petr Myslivec promluvil o spolupráci obou měst a pozval Bavorské výtvarníky do Boru,
kde by se příští rok měla konat podobná výstava na zámku. Vystavující členy Klubu výtvarníků Borska představila
přítomným jejich předsedkyně Pavla Kabíčková. Závěrem krátce pohovořil současný starosta WernbergKöblitzu Konrád Kiener, poděkoval všem, kteří se na
přípravách česko-německé výstavy podíleli, a nezapomněl zdůraznit, že na úspěšném provedení akce má
podíl také bývalý starosta Georg Butz, který začal českoněmeckou výstavu plánovat. Po dalším hudebním vystoupení byla výstava zahájena. Návštěvníci si prohlíželi
vystavená díla, hovořili s přítomnými umělci, vyjadřovali
přání dalších úspěchů a do kroniky psali slova díků.
Pavla Kabíčková, zastupitelka města

PŘÍBĚH
MALOVICKÝCH BOROVIC
Jsou příběhy, které můžete vyprávět až po uplynutí delší doby, protože teprve získáním puncu stáří,
získají své kouzlo. Mnohdy působí na posluchače jako pohádky, ba přímo pohlazení pro duši. Pro

člověka, který navíc místo příběhu zná, jsou to vzpomínky na osoby blízké, které měl rád. Chodíte-li na
toto místo ještě po letech, stane se, že se Vám derou
do očí slzy, při vzpomínce že právě stojíte na místě,
kde tak rádi pobývali i Vaši drazí. Jedno takové místo
znám. Aniž jsem věděla, že je spjato s předky mého
muže, oblíbila jsem si ho. Kdykoliv jsem navštívila les
v Malovicích, táhlo mě to sem a já nevěděla proč. Až
jednou jsem se zmínila mé tchýni a ona začala vyprávět drobné příběhy, které se k tomuto místu vázaly. A
já pochopila, proč mě sem má cesta vždy vede a že to
není jen tak, na toho místo dojít a cítit v duši vnitřní
klid a bezpečí.
PŘÍBĚH MALOVICKÝCH BOROVIC
Tak a je to zase tady. Do lesů kolem Malovic přišel
čas blaženosti, čas jara a lesy už zase medově voní. Začínají za mou chalupou, jsou dlouhé, nekonečné a temné.
Nejsou jednotvárné, moje duše, když do nich vstoupím,
okřívá. Těžko je se držet doma a pominout tuhle krásu.
Projdu vsí kolem starých mnohde staletých stavení a
vstupuji do něj. Les, který už voní jarem a nastávajícím,
snad požehnaným rokem. Moje kroky směřují ke starým
malovickým borovicím. Tady je místo, které mám ráda a
vím, že se sem vrací i jiní obyvatelé naší malé vesničky,
protože tohle místo má své kouzlo.
Slunce se zvedá výš a výš na obloze a jeho paprsky
uvolňují z dřeva borovic omamnou vůni. Je po dešti, na
zemi přede mnou v kaluži, jako v zrcadle se prohlíží krásný motýl. Je to motýl batolec duhový. Je to chráněný
duhový drahokam naší přírody. Vím, že má rád vodu a
někdy i místa nevábně vonící, tady tlejí ve vodě kůra a
další zbytky lesa. Dopadem slunce, se jeho křídla mění
z duhově modré na hnědou a na kobaltově modrou. Je
ostražitý, stačí pohyb a popoletí. Drahokam malovického
lesa si sedá na jednu z borovic a nechá se hřát slunečními paprsky, pak odlétá. Je třeba chránit místa, kde jsou
tihle motýli. Usedám do trávy, opřu se o kmen borovice a
vzpomínám na příběhy, které se k místu váží. V dobách
dávných tudy vedla cesta, chodívali tudy pravidelně obyvatelé vesnice do sousedních vesnic a zde měli zastávku
k chvilce odpočinku.
Tatínek mé tchýně byl hajný. Znal v lese každý strom
a každou cestičku kudy chodila zvěř. Brával Hilde, jako
malou holčičku s sebou, ukazoval jí nory lišek a jezevců
v kamenných stráních. Čekali spolu na dobu, kdy stará
liška měla liščata, aby jedno z nich dostala malá Hilde do
péče a následně se o něj dlouhé roky starala. A jak šel
čas a Hilde rostla, tatínek ji dělal doprovod na mnohé
vesnické tancovačky. Tady v tichu mohutných borovic
většinou odpočívali při cestě tam i zpět do okolních vesnic. Při přestávkách na cestě, právě zde otec vyprávěl
malebné příběhy, které z dnešního pohledu můžeme
vnímat jako pohádku. Zde pod sosnami se odehrával
v dávné minulosti příběh dvou zamilovaných – šlechtice a
dívky neurozeného rodu. Zde se měli tajně setkávat a na
místě jejich schůzek prý vyrostly tyto borovice, jako symbol lásky, která měla vydržet navždy. Jestli tomu tak bylo,
to se už asi nedovíme, ale jisté je, že symboly by měly
zůstat uchovány. Snad právě proto na důkaz té velké lásky a prý krásy děvčete, má tohle místo své kouzlo.
Čas pokročil a z Hilde se stala žena. Našla si manžela a narodil se syn. Příběhy, které jí vyprávěl tatínek pod
malovickými borovicemi, začala i ona vyprávět svému synovi, mnohdy jako pohádku. I on šel po stopách svých
předků a u těchto vonících velikánů našel místo odpočinku při svých houbařských toulkách.
Já přišla z kraje, kde hluboké lesy nejsou. Už při
svých prvních návštěvách v Malovicích jsem věděla, že
právě les za chalupou, kde slunce zapadá do svých peřin

za horizontem pole a tmavého lesa, bude moje láska. I po
třiceti letech v létě navečer, čekám jako kdysi až slunce
ukončí svou pouť tím, že osvítí špice smrkových velikánů
poslední září toho dne. A pak nastane ticho. Ticho pro
rozjímání a vybavení si vzpomínek. Když nechci, aby
slunce ještě úplně odešlo, chodím do lesa. Zastavím se u
malovických borovic a naslouchám, jak jde les spát. Od
západu sem mezi borovicemi projdou poslední paprsky
slunce. A pak se vše začne nořit do sladkého usínání.
Tady v lese to nikdy není stejné. Každé roční období
s sebou nese změnu. Jaro je plné štěbetání, hlasitého
cvrlikání a přerodu barev z tmavých na světlé tóny. Léto
tu je voňavé s vlhkými rány a modrými podrosty borůvčí.
Podzimem se nese jelení troubení do dalekého kraje.
Mnohdy má člověk až strach vstoupit do lesa, aby nerušil
námluvy parohatých krasavců. A zima? Zima, je zde tichá, ještě stále daleko od lidí – díky za to.
Čas plyne. Mé dcery znají příběhy těchto míst. Znají
příběhy, které se váží k chalupám ve zdejší vsi, příběhy
které se vyprávěly a ještě vypráví, co se kdy stalo v širém
okolí. Znají i místo, kam chodíval jejich otec tak rád. Jsem
ráda, že než odešel, předal místopisné příběhy dál. Tím
totiž zajistil, že dál v nás žijí a že k těmto místům budeme
přistupovat s úctou a budeme se snažit, aby byla dále
zachována a předávána dalším generacím.

ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE
I S POLICEJNÍM MASKOTEM
Policisté dohlíželi u přechodů pro chodce na jejich bezpečnost zejména v blízkosti základních škol.
Minulý týden probíhala již tradiční celorepubliková
preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Cílem tohoto projektu, na kterém participují Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra a BESIP, je preventivní působení na chodce a zároveň celkové posílení zásad
bezpečného přecházení vozovky. V průběhu minulého
týdne tak mohli lidé i na Tachovsku, na předem vytipovaných místech v blízkosti frekventovaných přechodů, vidět
v ranních a odpoledních hodinách policejní hlídky, které
dohlížely na dodržování zásad správného přecházení pozemních komunikací.

Moje poděkování.
Předávat svým dětem příběhy, které díky času
získají mnohdy pohádkový podtext, je třeba. Dítě si je
totiž lépe zapamatuje a pak má k místu větší citovou
vazbu. Pokud je místo doloženo i obrazem, jako
v našem případě, je to místo unikátní.
Tímto děkuji panu Rybeckému autorovi obrazu
Malovické borovice, za zachování tohoto místa v obraze pro další generace.
Hana Štollová, autorka

V pátek se hlídka dopravních policistů nacházela
v Boru u místní základní školy. Kromě zástupců BESIPu
a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra na správné
přecházení vozovky dohlížel i policejní maskot, který na
sebe poutal velkou pozornost, a to nejen ze strany dětí.
Některé z nich si s maskotem vyzkoušely bezpečně přejít
vozovku, v jejíž blízkosti se základní i mateřská škola nacházejí. V rámci této preventivní akce děti obdržely od
policistů, zástupců BESIPu i pojišťovny drobné dárky.
V tomto týdnu se na borské základní škole uskuteční navazující besedy, při kterých si budou děti druhých tříd
povídat s policisty o zásadách bezpečného chování
v silničním provozu.
por. Bc. Dagmar Jiroušková
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Malovické borovice Jana Rybeckého, který byl oceněn na Trienále v Muzeu Českého lesa v Tachově
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N a bí z í m e br i gá d u v M l ý nc i
Celoroční údržba zahrady rekreačního objektu v Mlýnci - Přimda (sekání trávy,
prořezání stromů, úklid zahrady) a další
drobné práce podle dohody. Možno i nárazově - na jaře a na podzim.
Výplata hotově na ruku nebo převodem na bankovní
účet. Přivýdělek vhodný pro aktivní důchodce, nezaměstnané, studenty nebo pro každého, kdo má čas a
chuť na zahradnické a sadové práce.
V případě zájmu nás kontaktujte nebo budeme rádi, když
na tento inzerát upozorníte jiného vhodného zájemce.
Těšíme se na setkání s Vámi, zavolejte nám nebo zašlete
SMS na číslo 601 392 635 a my se ozveme Vám.
Skálovi

