Bor
Kraj: Plzeňský

Okres: Tachov

Správní obvod: Tachov

GPS souřadnice: 49.711595N, 12.775163E

Nadmořská výška: 472 m n. m.

První pís. zmínka: 1263 (759 let)

Počet obyvatel: 3 774

PSČ: 348 02

Adresa URL: www.mubor.cz

O obci
Město Bor leží 14 km jihovýchodně od Tachova, asi 20 km od hranic s Německem.

Historie obce
Původně hrazené a vodami rybníků opevněné městečko, ležící v jižní části dnešního
tachovského okresu. Borsko bylo soustavněji osídleno pravděpodobně již v průběhu 12. století, je možné
že v souvislosti s nedalekým a důležitým hradem Přimdou.

Ubytování a restaurace
Město Bor nabízí spousty možností v restauračních zařízeních a ubytování. Více naleznete na:
http://www.tachov-mesto.cz/turinf/ubytov.htm

Okolí a příroda
Město Bor, ke kterému patří osady Muckov, Vysočany, Lužná, Doly, Ostrov, Nová Hospoda, Bezděkov,
Damnov, Kurojedy, Málkovice, Holostřevy, Kosov, Borovany, Boječnice a Nový Dvůr, charakterizují i ráz
krajiny tohoto území. Bor náleží do území tachovské brázdy

Současnost obce
Sport v Boru je nedílnou součástí kulturního a společenského života města. Kde jinde se odreagovat od
každodenních starostí, zapomenout na všechny problémy, alespoň na chvíli opustit dnešní uspěchaný
svět a hlavně, kde jinde si odpočinout než u sportu.

Sportovní možnosti
Městem prochází turistické trasy a cyklotrasy. Sport v Boru je nedílnou součástí kulturního a
společenského života města. Kde jinde se odreagovat od každodenních starostí, zapomenout na všechny
problémy, alespoň na chvíli opustit dnešní uspěchaný svět a ...

Památky a zajímavosti
Kostel sv. MikulášeKostel byl založen současně s městem, prvně je zmiňován roku 1282. V r. 1526 byla
dostavěna mohutná hranolová věž. Starý kostel zbořen r. 1738 a na jeho místě byl vystavěn mezi lety 1739
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a 1750 chrám nový.

Doprava
Město Bor tvoří významný dopraví a železniční uzel, také leží v blízkosti dálnice D5. Ve městě se
křižují silnice II/195, II/200 a II/605.
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