
 
 

 Dvouměsíčník Města Boru          č. 5/2018      vychází 1. 10. 2018   
. 

PODZIMNÍ  ÚVODNÍK  
 

      Již dvacátý osmý ročník Borských loretánských 
slavností, Dny evropského dědictví v zámku, putová-
ní po borských památkách Křížem, krážem, Okresní 
výstava zahrádkářů v zámku a třetí ročník Slavností 
jablek a medu na nádvoří zámku – všechny tyto akce 
se uskutečnily v měsíci září, všechny byly hojně na-
vštívené a všechny splnily očekávání nás pořadatelů 
a snad i všech návštěvníků, hlavně Vás borských ob-
čanů. 
 

 
 

Dny evropského dědictví v borském zámku zpestřilo 
vystoupení zámeckých princezen Helenky, Nelinky,  

Kristýnky, Nicolky, Sophinky a Karolínky 

 
 

Akce Křížem, krážem Borem byla určena hlavně pro děti,  
kromě prohlídek památek si mohly vyzkoušet práci archeologů  

a ověřit své znalosti památek v okolí  
 

      Děkujeme všem za účast a spolupráci a budeme se 
opět těšit při dalších akcích, které proběhnou 
v podzimních i zimních měsících a pod taktovkou nových 
či staronových zastupitelů. 
      Reportáže z akcí Výstava zahrádkářů a Slavnosti 
jablek a medu přineseme v dalším vydání zpravodaje. 
 

Za organizátory Galina Marianna Kortanová  
kastelánka zámku Bor 

 

INFORMACE Z RADNICE  
 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 

Starosta města Bor podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e: 
1. volby do zastupitelstva města Bor se uskuteční ve 
dnech: v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin 

 

2. Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Základní 
škola Bor, Školní 440 pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: v ul. Borská, Přimdská, 
Školní, Luženská, U stadionu, Okružní, Luční, Ná-
břežní, Krátká, Ke Skalkám 

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Zámek Bor, 
Plzeňská 259 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: v ul. Pivovarská, náměstí Republi-
ky, Revoluční, Požární, 5. května, U brány, Nádražní, 
Ruská, Finská, Malé náměstí, Pražská, Na výsluní, 
Sokolská, Vítězná, Rybářská, Osvobozená, Plzeňská, 
Zahradní, U trati, Strážská, Příční, Sadová 

 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Městské 
kulturní středisko Bor, náměstí Republiky 575 pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Doly, Lužná, Vysočany, Muckov, Boječnice, Nový 
Dvůr, Kosov, Borovany, Skviřín, Čečkovice, Holostře-
vy, Hlupenov, Damnov, Bezděkov, Velká Ves, Ostrov, 
Lhota, Nová Hospoda, Kurojedy, Málkovice, Malovice. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky popří-
padě státní občanství státu, jeho občané jsou oprávněni 
volit na území ČR. 

 

4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Občan 
jiného členského státu Evropské unie, který je zapsán ve 
výpisu z dodatku stálého seznamu voličů, tudíž je opráv-
něn volit na území ČR, prokáže totožnost průkazem o 
povolení k pobytu občana EU nebo potvrzením o pře-
chodném pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

 

5. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého sezna-
mu voličů, a který prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do vý-
pisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu 
hlasování.   

 

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování neumožní. 



 

8. Volič může požádat ze zdravotních důvodů Městský 
úřad Bor a v den voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mi-
mo volební místnost do přenosné volební schránky, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku. 

V Boru dne 17. 9. 2018, Ing. Petr Myslivec, starosta města 

 
Z jednání Rady města  
 

13. zasedání 11. 7. 2018   
Rada města schválila vyhlášení dotazníkového šetření: 
Využití sportovní plochy na městském stadionu v Boru. 
Formuláře jsou k dispozici na www.mubor.cz a 
v podatelně MěÚ.  
Vedoucí MKS předložila program Loretánských slavností 2018. 
Tajemník MěÚ předložil zprávu o činnosti Městského 
úřadu Bor za II. pol. roku 2017 a I. pol. roku 2018.  
RM schválila zapojení jednotky SDH Bor v přednemoc-
niční neodkladné péči formou plánované první pomoci na 
vyžádání.  
RM schválila pořízení pískoviště a houpaček k sokolovně. 
RM schválila pořízení projektové dokumentace 
k územnímu řízení na akci KULTURNÍ DŮM BOR U 
TACHOVA (rekonstrukce budovy kina). 
Podzimní taneční kurz pro dospělé se bude konat ve vel-
kém sále zámku v listopadu a v prosinci 2018 pod 
vedením Taneční školy Dance manželů Cíchových. 
 

14. zasedání 15. 8. 2018  
Zprávu o zajištění a průběhu investičních akcí města v 
roce 2018 předložil starosta města.  
Vedoucí odboru správy majetku města předložil plán zim-
ní údržby místních komunikací.  
Bude provedena oprava elektrických zařízení v ulici Praž-
ské a oprava veřejného osvětlení v ulici Borské. 
Opravuje se kaple v Malovicích. 
Pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 
6. října 2018 byl pro umístění propagačních volebních 
poutačů (letáků) vymezen prostor vývěsních skříněk u 
městského kina v Boru.  
 

15. zasedání 5. 9. 2018  

Členové RM navštívili základní školu a mateřskou školu.    

V době prázdnin se pokračovalo v opravách učeben 2. 

stupně základní školy. V mateřské škole ve Školní ulici 

byla dokončena rekonstrukce interiérů. 

RM vyslovila souhlas s realizací projektu výzvy č. 63 OP 

VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vy-

kazování – Šablony II, název projektu: Rosteme a 

zlepšujeme se II. v Mateřské škole Bor. 

RM vyslovila souhlas s přijetím účelově určeného finanč-

ního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

projektu OBĚDY PRO DĚTI ve prospěch Základní školy 

Bor, pro školní rok 2018/2019.    

Od října 2018 do srpna 2019  bude probíhat stavba „Vě-

trné elektrárny Bor“, tj. stavba 2 větrných elektráren vč. 

příjezdových komunikací a manipulačních ploch v k.ú. 

Damnov.  

Starosta města jednal s ředitelem Správy železniční do-

pravní cesty, s.o. Oblastní ředitelství Plzeň ve věci úpravy 

nástupiště v železniční stanici Bor. 

RM schválila poskytnutí finančního příspěvku na vydání 

knihy regionálních pověstí: Pověsti kraje Přimdských 

Chodů. 

Bude podána žádost o dotaci na akci Oprava a odbahně-

ní rybníka Čečkovice do III. Výzvy MZe pro čerpání dotací 

z programu „Podpora opatření na drobných vodních to-

cích a malých vodních nádržích“. 

Bc. Jana Šperková 

místostarostka města 

… poděkování za aktivitu a spolupráci! 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
.                                              
      vítejte při čtení 5. vydání našeho městského zpravo-
daje. Každoročně opakující se a jednou 
z nejvýznamnějších akcí města jsou Loretánské slavnosti. 
Ty v letošním roce oslavily již 28 let od svého znovuob-
novení. Výraznou zajímavostí letošních oslav bylo 350 
leté výročí Lorety v Boru, kde proběhlo slavnostní odha-
lení pamětní desky panu vikáři Vladimíru Bornovi.    
      Velkou návštěvnost této akce lze jistě přisuzovat i 
pečlivě sestavenému programu, který oslovil všechny vě-
kové kategorie. Důležitou roli však hrálo počasí, které 
bylo během celého víkendu příjemné a z větší části slu-
nečné. Myslím si, že víkendové slavnosti, které probíhaly 
v areálu našeho zámku, loretě, borském náměstí a na ko-
lotočích se velmi vydařily a my se můžeme těšit na příští 
Loretánské slavnosti, které se budou konat v roce 2019.    

 

Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům MěÚ 
Bor, kteří se osobně podíleli na přípravě programu, 
umísťování stánků na náměstí a bezproblémovému 

průběhu celých slavností! 
 

Velké poděkování patří naší „technické četě“,  
která zajišťovala téměř 24 hodinový   průběžný 

úklid centra města! 
 

Poděkování patří i Klubu přátel historie, který 
provozuje muzeum staré techniky v podhradí zámku! 

Děkuji Vám všem, kteří jste Loretánské slavnosti 
zabezpečovali! 

 

      Nám, zastupitelům našeho města Bor, končí volební 
období 2014 – 2018. Domnívám se, že jsme společnými 
silami a i díky spolupráci s osadními výbory, spolky, or-
ganizacemi, ale i jednotlivci uplynulé čtyři roky poměrně 
úspěšně zvládli a naše město s přilehlými částmi, resp. 
přináležejícími osadami, tak získalo na své atraktivitě. 
Zastupiteli schvalované investiční akce nezadlužily pro 
další plánovaný rozvoj naše město a i nadále se tak mů-
že Bor a jeho spádové obce „těšit“ svému finančnímu 
zdraví.    

 
Rád bych touto cestou poděkoval zastupitelům,  
kteří se spolupodíleli na rozvoji našeho regionu, 

našeho města! 
 

Poděkování však patří i všem zaměstnancům MěÚ 
Bor, včetně tajemníka MěÚ, kteří nám, zastupitelům 
města, připravovali veškeré podklady, které byly pro 

rozhodování velmi důležité! 
 

Dovolte mi i poděkovat členům osadních výborů, 
spolkům, organizacím působících na území města, 

ale i všem jednotlivcům, kteří se aktivně svou účastí 
zapojovali do rozvoje kultury a sportu! 

 

Děkuji Vám všem za spolupráci! 
 

Ing. Petr Myslivec 
starosta města Bor 

 

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ  

 

     Rezervace vstupenek a veškeré informace o kul-
turních 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.  
 

 

http://www.mubor.cz/
http://www.mubor.cz/
http://www.zamekbor.cz/
http://www.mksbor.cz/


Městské kulturní středisko a kino 
 

26. 10. 2018 – 100 let republiky  
Koncert pěveckého sboru ZŠ a ZUŠ v Boru k výročí vzni-
ku Československa v sále kina v Boru – začátek v 17 
hodin. 
Po skončení koncertu promítání dokumentárního filmu 
T.G.M. Osvoboditel režisérky Věry Chytilové o životě a 
osudech filozofa, politika a prvního prezidenta Českoslo-
venské republiky.  
 

1. 11. 2018 – Lampiónový průvod zámeckým 
parkem a soutěž o nejkrásnější halloween-
skou dýni 
Start a cíl zámecký parket 
16:30 - 17:00 přinést vydlabané a nazdobené dýně  
17:00 -  Lampiónový průvod  
18:00 - 18:15  Hlasování o nejhezčí dýni 
18:30 - Vyhlášení a předání cen vítězům 
Podmínky soutěže: přinést na parket ozdobenou, nebo 
vydlabanou dýni a zapsat se u vstupu na parket (děti i 
dospělí). 
Na zámeckém parketu bude připraven oheň. Buřty či klo-
básy si každý účastník dle svého zvážení přinese svoje. 
Tyče na opékání budou k dispozici a k prodeji bude tra-
dičně svařák a pro děti čaj zdarma.  
Lampionový průvod povede parkem, připravte si vhodnou 
obuv a je dobré se také vybavit bezpečnostními prvky 
(vesta, pásky, baterky apod.)  
 

2. 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu  
Zpívání u vánočního stromu, vánoční trh na náměstí 
v Boru. 
 

18. 12. 2018 – Vánoční koncert Zuzana Stir-
ská & Fine Gospel Time v Boru 
Koncert se tentokrát bude konat v kostele sv. Mikuláše 
v Boru. Nenechte si ujít tento nezapomenutelný zážitek a 
vstupenky si zakupte včas v kanceláři MKS. Prodej vstu-
penek bude zahájen 1. 11.  
 
Informace – program MKS, kina 
Novinka: vstupenky do kina je možné platit platební kar-
tou v pokladně kina.   
Program kina naleznete na webových stránkách Měst-
ského kulturního střediska v Boru www.mksbor.cz. Zde je 
možné si on-line zakoupit vstupenky do kina i na kulturní 
akce pořádané MKS, nebo zarezervovat. Rezervaci lze 
provést také v pokladně kina, tel: 374 790 441. Na našich 
facebookových stránkách Kino Bor naleznete stále aktu-
ální informace o programu. Přehled kulturních akcí, 
včetně fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na face-
bookových 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. 
 

Knihovna 
 

Týden knihoven 1. - 7. října – 22. ročník 
- Registrace nových čtenářů zdarma 
- Bazar vyřazených knih 
- Soutěže pro děti i dospělé 
 

Celoroční soutěž „S knihovnou kolem světa“ bude pro-
bíhat od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019, v červnu proběhne 
vyhodnocení. Děti budou sbírat během roku žetony za 
soutěže, tajenky, kvízy i za přečtené knihy.  
 
 

Ve čtvrtek 4. 10.: Malování na chodník od 13 do 15,30 
hod., téma „Pohádkoví hrdinové“. 
 

V úterý 9. 10. 2018 od 13,30 do 17 hod. vyrábění pro děti 
Podzimní dekorace z přírodních materiálů, počet dětí 
omezen, 20,- Kč na materiál, rezervace tel. 739640461 
nebo 374790497. 
13. 11. 2018 Vyrábění pro děti – Mimoň – přijď si vyrobit 
svého mimoně, počet dětí omezen, 20,- Kč na materiál. 

 
Pozvánky do zámku 
 

31. 10. 2018 – Zájezd na muzikál Sestra v akci 
Zájezd je již obsazen. 
 

Listopad a prosinec – Taneční kurzy v zámku 
Kurzy jsou již obsazeny, z důvodu velkého zájmu budeme 
v kurzech pokračovat i v dalších letech.  
 

10. 11. 2018 – Noční oživené prohlídky aneb 
Podivuhodná noc na borském zámku 
Tradiční prohlídky zámku k ukončení turistické sezóny 
proběhnou v časech od 17, 18, 19, 20 a 21 hodin. 
Předprodej vstupenek bude zahájen 15. 10. 2018 
v pokladně zámku. 
 

5. 12. 2018 – Mikuláš a čerti na zámku  
Peklo v hradním sklepení a nebe s Mikulášem v kapli sv. 
Vavřince                    
 

9. 12. 2018 – Adventní koncert v kapli 
Komorní koncert v kapli sv. Vavřince, v hlavní roli se letos 
představí harfistka Katarina Ševčíková         
 

Připravujeme: 
10. 2. 2019 – Zájezd do divadla Broadway 
v Praze na muzikál Trhák 
Vstupenky za 800,- Kč (17. řada) nebo 900,- Kč (11. řa-
da) si můžete už nyní rezervovat a zakoupit v pokladně 
zámku. Rezervace i platba vstupenek je nutná do 15. 12. 
2018. Ke vstupence je možnost vystavit vánoční nebo na-
rozeninový poukaz. 
 

 
 

http://www.mksbor.cz/


CO SE U NÁS UDÁLO   
 

LORETÁNSKÉ SLAVNOSTI OHLÉDNUTÍ   
      Ve dnech 7. - 9. září 2018 se uskutečnil již 28. ročník 
obnovených Loretánských slavností za finanční podpory 
Města Bor a firmy Rotarex Praha, spol. s.r.o. Kromě cír-
kevního programu se konal po celý víkend kulturní 
program na náměstí. Slavnosti v pátek 7. září oficiálně 
zahájil starosta města, vystoupila kapela Banda Grande 
se svou bubenickou show a po celý večer hrála k tanci a 
poslechu kapela Pelíškové. Sobotní program startoval již 
od dopoledních hodin. Návštěvníci tak mohli shlédnout 
například výstavu historických motocyklů a aut na bor-
ském zámku, lunapark a trhy na náměstí. Hlavní program 
byl ale připraven u kina. Tam se během dopoledne a od-
poledne vystřídala dívčí hudební skupina Lollipopz, 
dechová kapela Úhlavanka, folková kapela Klíč a cimbá-
lová muzika Réva.  
 

 
 
 

 
 

      Večerní program začínal v 19 hodin a stovkám ná-
vštěvníků, nejenom z Tachovska, zahrála kapela Lucie 
revival, Navostro a Kabát revival. Všichni si koncerty na 
plno užili do pozdních nočních hodin. V neděli přijel po-
bavit děti dobře známý Michal Nesvadba z Kouzelné 
školky.  
 

 
 

      Fotografie ze slavností najdete na internetových 
stránkách www.mubor.cz nebo facebookových stránkách 
Městského kulturního střediska Bor. Aby bylo naše město 
opět čisté a upravené, se vždy zaslouží pracovní četa 

Městského úřadu v Boru. Jim a všem dalším, kteří po-
mohli kulturnímu středisku s organizací slavností, patří 
veliký dík. A samozřejmě vám, návštěvníkům a účinkují-
cím za skvělou atmosféru. A my se na vás těšíme opět za 
rok. 

Jitka Naušová, MKS Bor 
 

V Boru proběhl příměstský sportovní kemp 
      Spolek Kempy sportu z.s. pořádal ve dnech 9. 7. - 13. 
7. 2018 v Boru první ročník příměstského sportovního 
kempu pro žáky základních škol.  Přihlášeno bylo 32 dětí 
všech věkových skupin. 
      Pondělní ráno 9. 7. bylo pro všechny příchozí vstu-
pem do sice známého prostředí školy, ale s ohledem na 
program do zcela neznámých zákoutí různých sportů. 
Známé kolektivní i individuální sporty se protínaly s těmi 
novými a někdy i trochu složitějšími. 
      Prvotní vzájemné seznamování dětí a jejich "sporťá-
ků" na pět dní bylo příjemným začátkem a důležitým 
krokem k odbourání ostychu i nervozity. Prostředí tělo-
cvičny navodilo správnou atmosféru a k uklidnění 
"šeptajících" dětí stačila jen malá píšťalka na krku zkuše-
ných instruktorů Adél, Jany a Petra. Mužská sportovní 
autorita byla na místě velmi dobře patrná. Rozdáním 
"kempařských" trik a lahví na pití, začal opravdový spor-
tovní den. Dvě vzniklé skupiny se vyprofilovaly v 
nesmiřitelné sportovní protivníky s názvy "Jedničky" a 
"Rebelové".  Jana vedla Jedničky a Petr Rebely. Okamži-
tě tím vznikla velmi příjemná a zajímavá sportovní soutěž 
mezi týmy, které byly protivníky, ale zároveň kamarády. 
      Nešlo ovšem o soutěžení známé z mistrovství světa, 
nešlo o body ani o čas. Šlo o zdokonalení se ve sportech 
známých a naučení se, nebo alespoň seznámení se 
sporty novými. A naučit 32 dětí baseball, kinball nebo 
chodit mezi stromy na tzv. slackline, to bylo fakt těžké. A 
o jízdě na kolech v plném provozu se zmiňovat nemusí-
me. Pro mnohé to byla první zkušenost.  Ale zapálení pro 
hry i cyklistiku, bylo u všech neskutečné. A nejen u base-
ballu. I ostatní sporty (viz. stránky kempysportu.cz, kde 
tyto sporty také najdete), byly provozovány se zaujetím a 
chutí. K tomu oběma skupinám sloužila jak městská spor-
toviště, tak tělocvična základní školy, kterou nám velmi 
ochotně poskytl ředitel školy. A nejen tělocvičnu. O ža-
ludky vyhladovělých sportovců se velmi dobře staraly 
šikovné ruce kuchařek ze školní jídelny, kterým patří 
opravdu velké poděkování.   
      Dny následující se nesly ve stejném sportovním du-
chu a ranní příchody s úsměvem ve tváři byli jasným 
znamením, že "je" to prostě baví. A úsměvy spokojených 
rodičů to vždy jen potvrdily. A o vypravování zážitků v 
domácnostech opravdu nouze nebyla. 
      Akce se podařila a děkovné věty rodičů, maily i sms 
byly pro "sporťáky" velkou odměnou. Můžeme si jen přát, 
aby se příští rok sportovní kemp v Boru opakoval a všich-
ni účastníci prožili týden plný sportu, zábavy, porozumění. 
Týden významných i bezvýznamných výher a proher. Tý-
den přátelství a respektu. 
                                      Sporťák Petr, kempysportu.cz 
 

SBTH BOR INFORMUJE 
 

I my jdeme kupředu! 
      SBTH Bor je příspěvková organizace města zabývají-
cí se především správou bytů ve vlastnictví města Bor. 
       Nájemních bytů ve vlastnictví města Bor, o které se 
SBTH stará, je téměř 170 a nacházejí se převážně ve 
Vysočanech a částečně i v Boru. Našim úkolem je ve 
vztahu k nájemníkům zajišťovat služby a pořádek 
v domech i bytech včetně výběru nájemného a provádět 
rekonstrukce i inovace. Zajistit to, aby byty ani domy ne-



ztrácely svou hodnotu a aby se našim nájemníkům přija-
telně bydlelo. 
      Úspěšnou spoluprací se zaměstnanci městského 
úřadu se nám společně podařilo v letošním roce dosáh-
nout zlepšení v oblasti občanské vybavenosti. 
Samozřejmě musím ocenit i příkladnou snahu nájemníků 
z Vysočan, ať čísla popisného 53 nebo 66. V obou do-
mech se našli lidé, kterým záleží na svém okolí a podílí 
se s námi na jeho zlepšení.  
 

 
 

      Ve spolupráci s nájemníky bylo na volné ploše naista-
lováno nové posezení a připravuje se realizace dětského 
hřiště. Nutnou rekonstrukcí také prošly rozvody teplé vo-
dy a dlažba na společných prostorech. Sami nájemníci 
pak udržují okolí domu včetně nátěru kovových prvků. 
Nyní se u čp. 66 instalují u všech 4 sekcí přístřešky na 
popelnice. Ve všech téměř 170 bytech dochází 
k postupné obnově vybavení bytů, to znamená, 
k výměnám sporáků, sanitární keramiky, kuchyňských li-
nek apod. Během podzimu budou instalovány stojany na 
kola před nájemní domy i do koláren a u čp. 53 proběhne 
rekonstrukce vstupních schodů s nájezdem pro kočárky, 
inovace dveří a výmalba vstupní haly. Mnoho věcí se již 
podařilo realizovat v letošním roce, mnoho dalších nás 
čeká i v roce příštím jako např. instalace ochran proti 
hnízdění ptactva, doplnění zateplení atd.  
      Jsme rádi, že se nám v letošním roce daří zlepšit jak 
životní podmínky nájemníků při vzájemném soužití, tak je-
jich vztah k nájemním prostorům i v platební morálce. 
Věříme, že zlepšení těchto podmínek přiměje neohledu-
plné nájemníky, kteří jsou nyní lhostejní k potřebám 
druhých, ke změně jejich postoje.  
      Samozřejmě se SBTH Bor zabývá řadou dalších čin-
ností jako je například výroba a dodávka tepla i teplé 
vody, správa bytů Společenství vlastníků, vedení účetnic-
tví a tak dále. O novinkách v některé z našich dalších 
činností budu informovat v příštích číslech. 
      Děkuji všem nájemníkům a zaměstnancům městské-
ho úřadu, kteří nám pomáhají. I díky jejich přispění 
můžeme jít stále kupředu a vytvářet přijatelné a dostupné 
bydlení pro naše nájemníky. 
 

Bc. Milada Huláková, ředitelka SBTH Bor 
 

 

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH  
 
 

Benefiční zábava pod širým nebem 
      Dne 4. 8. 2018 se v Holostřevech u "Hasičárny" kona-
la benefiční zábava pod širým nebem, a cílem této akce 
bylo vydělat co nejvíce peněz, které jsme chtěli předat 
dvěma holostřevským slečnám Lindušce a Petrušce, kte-
ré se již ve svém věku musí vypořádat a bojovat s věcmi, 
se kterými by měl i dospělý co dělat, jako podporu a po-
děkování za jejich statečnost.  Při propagaci této akce, 
jsme oslovili i několik podnikatelů z Holostřev a okolí, zda 
by nechtěli akci finančně podpořit, a tak i díky jejich fi-
nanční pomoci měla akce opravdu nečekaný úspěch. 
Zahráli nám zde skupiny Aušus, Telefon rock a Tender 
Fury, a i tyto kapely se vzdaly honoráře, nebo hrály jen za 
"cestovné". Akce se zúčastnilo cca 150 rockových příz-
nivců, a tak, když jsme druhý den sečetli konečný 
zůstatek, sami jsme výsledné částce nemohli uvěřit, vy-
dělalo se 50.000,- Kč!!! A protože bylo peníze třeba 
předat, uspořádali jsme v úterý 12. 9.  malé posezení s 
pohoštěním, na které jsme pozvali obě slečny i s rodiči, 
sponzory, zástupce města a ty co se na pořádání akce 
nejvíce podíleli. Pro sponzory jsme měli připravené děko-
vací listy a pro slečny kytičku, sladkost a samozřejmě 
finanční hotovost.  

 
 

      A i touto cestou bych chtěl znovu velmi poděkovat 
všem, díky kterým se akce mohla konat, všem kteří fi-
nančně přispěli a slečnám do dalších měsíců popřát 
hodně síly a zdraví.           
                          Milan Čampula, osadní výbor Holostřevy 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY  
 

      Na MŠ ve Školní ulici probíhaly od měsíce května do 
konce srpna rozsáhlé stavební úpravy, které se týkaly 
chodeb, schodiště, jídelny, výdejny jídla, kanceláře a šat-
ny zaměstnanců s hygienickým zázemím. I poslední, třetí 
třída, se dočkala zbrusu nového kabátu. Našli se dobro-
volníci z řad zaměstnanců MŠ, kteří přiložili ruku k dílu a 
pomohli s úklidovými pracemi. Dne 3. září tak rodiče a je-
jich dítka mohla přivítat krásně upravená a novotou 
provoněná mateřská škola. 
      Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu řediteli 
ze ZŠ Bor, který nám poskytl na dva měsíce /květen-
červen/ azyl v prostorách družin ZŠ Bor. 
      V prázdninových měsících červenci a srpnu mohly 
přihlášené děti z obou budov MŠ Bor navštěvovat třídy 
mateřské školy v Borské ulici. V provozu zde byly tři třídy. 
I tato budova byla uzavřena na tři týdny od 30. července 
do 17. srpna 2018. 
      MŠ v Borské ulici se dočkala nové příjezdové cesty 
k hospodářskému pavilonu a také došlo k rekonstrukci 
vstupních venkovních schodů ke třem pavilonům.  
      V obou budovách MŠ je v šesti třídách zapsáno cel-
kem 130 dětí.  Pro děti, které do 31. 8. dovršily 5 let věku, 



platí povinná předškolní docházka. Děti tedy musejí na-
vštěvovat MŠ denně v dopoledních hodinách alespoň na 
4 hodiny /8:00 – 12:00/. 
      Léto sice skončilo, ale my doufáme, že i měsíc září 
bude plný slunečných dnů  a my si budeme moci užít za-
hrady i procházek do přírody. Těšíme se na společné 
setkání s rodiči při akci pouštění draků (termín bude 
upřesněn dle povětrnostních podmínek). 
      Barevný podzim a prosluněné babí léto přejí zaměst-
nanci obou budov MŠ Bor. 

  Milada Bočanová, ředitelka MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR  
 

Dobrý den všem rodičům a přátelům školy. 
     Školní lípě přibyl další letokruh a děti o rok zestárly. 
Přes všechny změny, jimiž se začátek letošního školního 
roku jen hemžil, se běh školního života uklidnil a vše běží, 
jako by žádné prázdniny nebyly. 
      I letošní červenec a srpen jsme pokračovali 
v rekonstrukci tříd. Opravili jsme sedm tříd na druhém 
stupni, vybavili je technikou. Dokončili jsme práce na al-
tánu a postavili sklad zahradního nářadí.  
      Ve školním roce 2018-19 nastoupilo do školy 56 prv-
ňáčků, které jsme rozdělili do tří tříd. Do tří tříd jsme 
rozdělili i třetí a čtvrtý ročník, neboť počet žáků v třídách 
těchto ročníků nesplňoval požadavky nové vyhlášky 
MŠMT. V návaznosti na tyto změny a stále se zvyšující 
nároky na pedagogickou činnosti přibyli i noví pedagogo-
vé.  
      I tento rok je škola zapojena do projektů, které přispí-
vají ke zkvalitnění výuky v ZŠ Bor. 
      Přeji všem dětem naší školy, aby se jim dařilo, rodi-
čům nulové starosti a všem přátelům školy pevné zdraví. 
Našim pedagogům, asistentům, vychovatelům a správ-
ním zaměstnancům přeji pevné nervy a pochopení pro 
žáky.  
                         Ředitel školy vašich dětí Daniel Koblen 

 

 

 

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ 
 

 

      Po letních prázdninách se senioři, ale nejen oni, zú-
častnili výletu do Teplé. Za příznivého, i když chvílemi 
chladnějšího počasí jsme dorazili ke klášteru v Teplé. 
Prohlédli jsme si vnitřní prostory, seznámili se s životem 
uvnitř kláštera a měli možnost projít se parkem i křížovou 
cestou. Po obědě jsme cestou zpět zajeli dle plánu do 
Mariánských Lázní. Tentokrát nám počasí dovolilo projít 
se parkem miniatur a prohlédnout si modely nejrůznějších 
zámků, hradů, rozhleden, prostě se během hodiny projít 
krásnými místy naší země. 
 

 
 

      Dle hovorů se výlet za poznáním vydařil a už na cestě 
zpět padl návrh na návštěvu Bečova nad Teplou. To ale 
až zase příští rok. 

Mgr. Jaroslava Jáchimová 
 

STP BOR A JEHO AKCE 
 

      Uběhlo půl roku a členové organizace Svazu tělesně 
postižených už navštívili a zúčastnili se několika akcí a 
výletů. V lednu strávili hezké hudební odpoledne ve Stříb-
ře, několik lidí v únoru využilo koupání ve Waidenu, kde 
se příjemně osvěžili v teplé vodě a zároveň nakoupili, co 
potřebovali. Také bylo velmi zajímavé a veselé vystoupe-
ní sexuologa pana Uzla v kině, to se pobavili určitě 
všichni. Duben byl měsíc pro některé členy relaxační 
v lázních. Byli s organizací ze Stříbra ve Františkových 
Lázních, kde si užili pobyt s masážemi, koupelemi a jiné 



procedury. Jako každý rok v květnu jezdí naši členové, 
ale i nečleni do termálních lázní na Slovensko do Velkého 
Meděru. Počasí přálo, takže spokojenost byla znát od 
všech, ubytování bylo skvělé, relaxoval každý podle své-
ho a ani výlet do Rakouska do čokoládovny jsme 
nevynechali. Na příští rok 2019 už máme obsazeno.  
      Počasí nám přálo i na Stříbrské slavnosti v červnu, 
kde se příjemně posedělo na náměstí při hudbě, kde za-
hrála Veselá Trojka a Pavel Dobeš. Zkoukli co mají 
hezkého u stánků, nakoupili, pojedli, ochutnali různé la-
hůdky a jelo se domů. Velká škoda, že tak málo lidí jelo 
na víkendový pobyt do Kutné Hory, stálo to za to. Počasí 
přálo a tak jsme navštívili chrám Svaté Barbory, zámek 
Žleby a Kačinu, Vlašský Dvůr. Viděli všichni zahradnictví 
„Starkl“ a „Hortis“ u Čáslavi. Při zpáteční cestě jsme se 
zastavili v Poděbradech, pokochat troškou lázeňské se-
zony s hudebním vystoupením na kolonádě.  
 

 
 

      Někteří členové byli na rekondičním pobytu 
v Poděbradech od okresní organizace z Tachova.  Ze 
všeho nejvíc, ale musím ocenit a pochválit čtyřdenní výlet 
do Prachatic s organizací z Plané pod vedením pana 
Ansla. Perfektně naplánované akce a ti, kdo jeli od nás 
z Boru, byli nadšeni. Navštívili jsme krokodýlí farmu 
v Protivíně, Stezku korunami stromů, plavbu po přehradě 
Lipno, zámek Rožmberk a jiné krásy Česka ... bylo toho 
hodně. Město Prachatice doporučuji všem, bylo to fa-
mózní, skvělé.  
Tak zase příště, adié ...                           Jiřina Lukáčová                                                     
           .      

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA 
MĚSTA BORU 

 

      V letošním roce si budeme připomínat 100. jubileum 

samostatnosti Československa. To už jsme si několikrát 

řekli, a tak určitě stojí za to, abychom si trochu zopakovali 

pár informací, které by měl znát každý občan naší vlasti. 

Možná, že to bude pro některé známá věc, ale opakování 

je matka moudrosti, tak se do toho pusťme. 

      Žijeme v České republice, která od roku 1993 žije svůj 

samostatný život jako republika oddělená z dřívějšího, 

téměř 75 let trvajícího společného Československa. 

Pravda, někdo by mohl namítat, že období Protektorátu 

Čechy a Morava a Slovenského štátu bychom mohli ode-

číst, ale zůstaňme u původního tři čtvrtě století trvajícího 

státu Čechů a Slováků. Nechci se tentokrát zabývat histo-

rií, na to by nám nestačily řádky zpravodaje, rád bych 

připomněl symboly naší země, jež tak často vídáme i vy-

užíváme. 

      Do roku 1993 jsme jich oficiálně měli pět: státní znak 

velký (střední), státní znak malý, státní vlajku, státní pe-

čeť a statní hymnu.  Po rozdělení k nim přibyly: státní 

trikolora a vlajka prezidenta České republiky. Již ve škole 

se každý žák dozvídá o našich symbolech a samozřejmě 

i jejich výkladu. Současný výklad si každý může najít i na 

internetových stránkách, a proto jej nebudu uvádět a no-

sit pomyslné dříví do lesa. Nicméně se vrátím do doby 

vzniku republiky a tehdejšího správného výkladu 

s vysvětlením. 

    
      Státní znak Československa byl ustanoven ústavou a 

zákonem o státních symbolech z března roku 1920 a 

představoval českého dvouocasého lva s korunou a ští-

tem se slovenským znakem na prsou. Střední státní znak 

pak byl složen z pěti zemských znaků: český lev, sloven-

ský dvoj kříž na trojvrší, moravská orlice, slezská orlice a 

znak Podkarpatské Rusi s medvědem. 

      Vlajka Československa byla složena s české bílo čer-

vené vložením modrého slovenského klínu a rovněž 

ustanovena výše zmíněným zákonem. Bílá barva je na 

vlajce nejdůležitější, a proto je položena nejvýše, vychází 

z erbovního znamení, v němž je stříbrný dvouocasý lev. 

Správně by měla být užitá stříbrná barva, ta je 

z praktického a vexikologického hlediska nahrazena bí-

lou. Červená barva opět odpovídá historicky barvě 

erbovního štítu již od poloviny 13. století. Původní červe-

nobílá vlajka užívaná jako symbol Čechů od revolučního 

roku 1848 byla státním symbolem i v počátcích nové re-

publiky od r. 1918 do března 1920. Protože stejné 

rozložení barev na státní vlajce mělo a doposud má Pol-

sko, byl po několika návrzích umístění modrého 

slovenského pruhu zvolen již zmíněný klín a státní vlajka 

doznala dnešní podoby. Po rozdělení v roce 1993 byla 

schválena i pro samostatnou Českou republiku.    
 

      Současný velký státní 

znak je složen ze tří zem-

ských znaků – Čech, Moravy 

a Slezska a čtvrtým, a sice 

shodným znakem je také dvo-

jocasý lev, který tu je znázorněn jako sjednocující znak 

celé České republiky a také pro grafickou heraldickou vy-

váženost. Malý znak je s malými úpravami původním 

královským erbem. 

      Mimo státní symboly naší vlasti se však právem 

k národním symbolům řadí lípa a její listové ratolesti. 

Myšlenka zařadit lípu k symbolům naší vlasti byla navr-

žena Františkem Palackým na Všeslovanském sjezdu 

v červnu 1848 a „slovanská lípa“ byla přijata jako symbo-

lický strom Slovanů. Se znakem lípy se můžeme 

například setkat na vyznamenáních a oceněních České 

republiky. Ratolest lípy je také zobrazena na státní pečeti 

a je také součástí symboliky na prezidentské standartě. 

Najdeme ji i na vojenských uniformách, na erbech měst a 

na bankovkách. 
 

Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ Bor 
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