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Obecní úřad
 V říjnu letošního roku byla dokončena investiční akce v renovaci místního rozhlasu.
Bylo dokoupeno 26 ks reproduktorů a 10 ks bezdrátových hlásičů za celkovou částku
144.216,- Kč. Další rozšíření zóny pokrytí bude dle potřeby. Doufáme, že se teď všichni dobře slyšíme.
 Obecní úřad informuje občany, že vstoupily v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky obce: vyhláška č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a
č. 2/2012 o veřejném pořádku, opatření k zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti
s pohybem psů na veřejném prostranství. I přes to, že byly vyhlášky vyvěšeny na úřední desce obce, ne každý měl možnost vyhlášky přečíst. Proto v přílohách k tomuto vydání zpravodaje přikládáme jejich úplné znění. Žádáme občany o striktní dodržování
těchto vyhlášek.
 Informujeme občany, že je možné zakoupit letecké fotosnímky naší obce ve formátu
A3 v ceně 300,- Kč/ks.
 Obecní úřad Štěnovický Borek zve místní děti a jejich rodiče na tradiční mikulášskou
besídku, která se uskuteční dne 08. 12. 2012 od 16:30 hodin v prostorách kulturního
zařízení Polanka. Akce je určena především pro děti s trvalým pobytem ve Štěnovickém Borku a Nebílovském Borku. Dětem s trvalým pobytem na území jiné obce mohou příbuzní zajistit vlastní balíček. Jinak vstup trvalým pobytem není podmíněný.
 Od 1. prosince bude kontejner na železný šrot, umístěný v areálu lomu v Nebílovském
Borku, opět sloužit pro ukládání kovového odpadu. Prosíme od tohoto termínu neukládat do kontejneru biologický odpad.
 Upozorňujeme občany, že začátkem roku 2013 dojde k mírnému zdražení vodného a
stočného o cca 6%. Platby za vodné a stočné budou probíhat čtvrtletně.
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Děti pilně nacvičují koledy i nějaké to překvapení. Přijďte se s nimi těšit na Ježíška.
Vánoce v naší obci začínají

v neděli 23. prosince v 17 hodin
u obecního úřadu
Pro zahřátí bude opět servírováno svařené víno a čaj.

* * *
Veřejná omluva
Já, Ladislav Vícha, se chci touto cestou omluvit za to, že v roce 2001 jsem při popisu jednotlivých usedlostí u č.p. 66 ve Štěnovickém Borku použil označení používané některými spoluobčany a následně uvedené v obecním zpravodaji č. 1/2012 „u Bobese“.
Tímto doporučuji, aby záznam v Boreckém zpravodaji č. 1/2012 u č.p. 66 byl považován za
neplatný a nově platilo „č.p. 66 – nově postavený rodinný domek. Obsazení: Miloslav Štěpánovský r.n. 1951, Hana Štěpánovská roz. Magátová, r.n. 1956, Miloš Štěpánovský, r.n. 1980,
Michal Štěpánovský, r.n. 1986.

Vydává Obecní úřad Štěnovický Borek. Redakční rada: Jiří Vojta, Bc. Alena Valešová.
Evidováno pod číslem: MK ČR E 11015.
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Rybáři
léto - podzim

* * *
V měsíci srpnu jsme pořádali již 3. ročník rybářských závodů pro ženy O pohár starosty obce
na rybníce „Nový“ ve Štěnovickém Borku u vodníka Česlíka. Závodu se zúčastnilo 29 rybářek a mnoho příznivců petrova cechu. Ryby docela braly a lidé se dobře bavili. Počasí přálo,
až bylo docela horko, ale to vůbec nevadilo, protože bylo zajištěno občerstvení, které dobře
fungovalo. Na OÚ jsme měli připravené ceny pro všechny soutěžící a
putovní pohár pro vítězku. Zvítězila již podruhé pí. Monika Kaslová
z Nebílovského Borku, které předal pohár starosta obce Jiří Vojta. Na
2. místě se umístila pí. Císařová a na 3. místě – pí. Lenka Alblová.
Na závěr jsme všem poděkovali za účast a dobrou atmosféru a slíbili
jsme si, že se za rok zase sejdeme. Poděkovali jsme všem sponzorům,
obecnímu úřadu, hasičům, rybářům, pořadatelům. Večer jsme pořádali
zábavu na Polance. K tanci a poslechu hrála hudba „Pája“. Dále byla
zajištěna bohatá tombola za přispění mnoha sponzorů, kterým tímto
děkuji. Přišel velmi slušný počet lidi a myslím, že se dobře bavili.
Další naší velkou akcí byl výlov rybníka „Nový“ ve Štěnovickém
Borku u vodníka Česlíka, který se konal 13. října v dopoledních hodinách. Po ranních přípravách a upouštění rybníka proběhl samotný výlov. Na výlov přišlo mnoho rybářů a přihlížejících. Každý z rybářů,
kdo se přičinil, byl mu odměnou kapřík, kterého si sám vybral. Ulovilo
se celkem 395 kaprů, 18 amurů, 10 sumců, 8 štik, 10 tolstolobiků a 2
candáti. Ryby se hned na hrázi prodávaly a lidi si mohli vybrat podle
svého, akorát letos byli kapři trošku menší než jindy. 250 kaprů se
vrátilo zpět do rybníka, aby ještě jeden rok narostli. Někteří putovali
do spodního rybníka. Prodalo se 115 ryb. U rybníka bylo zajištěno
tradiční občerstvení s různými pochutinami a nápoji. Každý, kdo přišel a u stánku se občerstvil, dostal lístek s číslem a okolo poledne se losovalo o soudky s pivem.
Večer se konala tradiční dolovná na Polance. O dobrou náladu se postarala opět hudba „Pája“.
Večer proběhla soutěž v piti piva o „Botedeon Bečku“. Soutěž je týmová. Tým se skládá ze 3
členů a každý musí vypít malé pivo na čas. Zúčastnilo se mnoho týmů, některé i 3krát. První
cenu – soudek 12° piva – vyhrál tým Břicháčů ve složení: Láďa Sutner, Josef Plocar a Zdeněk
Vonásek; 2. místo vyhráli loňští vítězové: Kryč Libor, Albl Zdeněk ml., a Josef Brada – obdrželi karton piv; na 3. místě Bobr tým – bratři Smolkové – obdrželi také karton piv.
Po této soutěži proběhla bohatá tombola za přispění mnoha sponzorů, tímto jim také moc děkujem.
Myslím, že naše akce a zábavy lidi pobaví, a o to nám jde.
Na závěr října a začátkem listopadu jsme nakupovali ryby a trochu utráceli. Od ČRS Štěnovice a od klatovských rybářů. 6. listopadu jsme vyrazili na výlov největšího klatovského rybníka Kovčín. Ráno jsme vše nachystali, naložili kádě a za pomoci Jardy Kajera a jeho náklaďáku vyrazili na Kovčín. Tam jsme naložili ryby na auto a po zaplacení vyrazili zpět. Zakoupili
jsme 100 kaprů v průměru 2,5 kg, 25 amurů, 16 štik a 4 tolstolobiky. Zaplatili jsme 21500 Kč.
Ryby od štěnovických rybářů nás stály 2340 Kč. Ryby jsme nasadili do spodního rybníka ve
Štěnovickém Borku. Další ryby (zhruba za 20.000,- Kč) zakoupíme až na jaře a nasadíme do
spodního rybníka na chytání. Horní už máme dosazený naplno. Na uzavření letošního roku
mi ještě jednou dovolte poděkovat všem sponzorům: obecnímu úřadu, hasičům, všem rybářům a lidem, kteří nás podporují. Za rybáře přeji všem (i rybám) klidnou zimu, hodně štěstí a
zdraví, veselé vánoce a šťastný nový rok a mnoho úlovků v roce 2013. Petrův zdar.
za rybáře Petr Hajšman
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Hasiči informují
Zpráva SDH Štěnovický Borek
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho sboru za třetí čtvrtletí letošního roku. Jak jistě víte, začátkem
letních prázdnin jsme se již po několikáté zúčastnili Mistrovství České republiky dorostu, které se konalo ve
dnech 6. až 8. července v Sokolově. Na tomto MČR nás reprezentovali v kategorii dorostenců Jan Albl a Jan
Kryč. V kategorii dorostenek pak Monika Marešová. Všichni tři závodníci se neztratili a umístili se mezi prvními. Albl Jan obsadil 11. místo, Jan Kryč 7. místo a Monika Marešová 4. místo z celkových 42 závodníků v každé
kategorii. Dne 21. července jsme pořádali 8. kolo Západočeské hasičské ligy v požárním sportu mužů a žen,
kterého se zúčastnilo celkem 31 družstev mužů a 13 družstev žen z celého Plzeňského kraje. Tato soutěž se nám
vydařila a měla velký ohlas mezi závodníky a rozhodčími. Naše domácí družstva obsadila muži 20. místo a ženy
6. místo. V termínu od 23. 7. do 29. 7. uskutečnil náš sbor tradiční letní tábor pro mladé hasiče, který se konal
v kempu „Nový Rybník“ u Nepomuka. Celkově se jej zúčastnilo 21 mladých hasičů a 11 vedoucích. Tábor se
nám vydařil, přálo nám i počasí. Děti hrály různé celotáborové soutěže a zdokonalovaly svoje hasičské znalosti.
Na konci tábora byly všichni děti oceněny dárky. V měsíci srpnu jsme se zúčastnili fotbalového turnaje, který
pořádal místní SK. Na tomto turnaji družstvo mužů obsadilo velmi pěkné 3. místo. Na konci prázdnin jsme se
zúčastnili nočních soutěží v Žákavé a Štěnovicích. Na začátku září se pak družstvo žen účastnilo Okresního kola
Klasické soutěže, kde obhájilo již poněkolikáté vítězství. V polovině září jsme v hasičské zbrojnici uspořádali
pro mladé hasiče a rodiče opékání prasátka se soutěžemi pro děti i dospělé. Všichni byli na závěr oceněni. Akce
se vydařila a věříme, že ji v příštím roce opět uspořádáme. V měsíci říjnu družstva mladých hasičů zahájila nový
ročník soutěže hry Plamen. Vše bylo zahájeno závodem požárnické všestrannosti ve Stodě, kde se mladším žákům velmi dařilo a obsadili krásné 3. místo; nejmladší hasiči v této kategorii obsadili rovněž pěkné a to 8. místo
z celkových 17družstev. Tím jsme si zajistili velmi dobrou pozici pro jarní soutěže. Dne 20. října se dále mladí
hasiči účastnili soutěže v Blovicích, kde obsadili 9. a 13. místo z celkového počtu 17 družstev. Muži a ženy
ukončili následně sportovní sezónu našeho sboru na soutěži „Poslední káď“, která se uskutečnila v Plzni dne 3.
listopadu. Po skončení této soutěže jsme sezónu zapili v místní restauraci. Dne 18. listopadu jsme pak provedli
brigádu na hasičské zbrojnici a na hřišti, kdy jsme zazimovali hasičskou techniku, zkontrolovali funkčnost požárního vozidla AVIA a PPS, uklidili překážky a celkově uklidili prostory hasičské zbrojnice. Nyní se pomalu
začneme připravovat na Výroční
valnou hromadu, která se bude
konat 26. ledna 2013 od 19.00
hodin v místní restauraci. Před
koncem letošního roku ještě zakončí svoji sezónu mladí hasiči a
to Vánoční besídkou, která se
uskuteční v sobotu 15. prosince
návštěvou bazénu v Rokycanech a
následným pohoštěním v místní
restauraci.
Závěrem mi dovolte z důvodu
blížícího se konce roku všem
našim členům poděkovat za dobré
výsledky, dobře odvedenou práci
a popřát všem občanům našich
obcí hodně štěstí a zdraví do
Nového roku a prožití šťastných
Vánočních svátků.
Děkuji za pozornost.
Zdeněk ALBL
jednatel SDH
Zpráva SDH Nebílovský Borek
Po prázdninách jsme se připravili
na okresní kolo v klasické soutěži, které se konalo
8. 9. 2012 v Sedlišti u Nepomuka. Pořadatelem byl
okrsek Čížkov. První pokus naší štafety nedoprovázely žádné chyby spojené s provedením disciplíny,
ale „zradila“ nás digitální časomíra. Jarda Fremr byl
tak rychlý, že snímač časomíry podskočil. Časomíra
se nezastavila a měli jsme neplatný pokus.
V druhém pokusu nám rozhodčí udělili trestné
body. Škoda. Požární útok provedený v rámci možností nám nakonec přinesl celkové třetí místo. Což
je po nezdařeném začátku velmi dobré umístění.
Hned za týden, v neděli 16. 9. 2012, jsme byli na
soutěži v Hradišti. SDH Hradiště oslavovalo 110 let
založení sboru. V areálu hradišťské plovárny byla
připravena netradiční soutěž pro hasičská družstva.
Z počátku všem domácím družstvům dělalo problémy sání vody z řeky. My to zvládli na výbornou.
Bohužel v druhých pokusech nám to domácí vrátili

a posunuli se před nás. V konkurenci domácích družstev jsme
obsadili druhé místo. Letos zůstala pro nás první
místa nedostupná. Šanci napravit bilanci druhých a
třetích míst budeme mít až příští rok.
Začátkem listopadu jsme provedli zazimování
techniky a úklid nářadí ve zbrojnici. V rámci štěnovického okrsku byl 10. 11. 2012 pořádán velitelský
den. Konal se v Robčicích a byl zaměřen na komunikaci hasičů při zásahu. Školitelem byl Michal Ulč
ze Štěnovic, který pracuje jako operační důstojník u
HZS Plzeň-Slovany.
Do konce roku se ještě společně sejdeme 15. 12.
2012 od 20:00 na členské valné hromadě
v restauraci Na Polance, kde chceme organizačně
zajistit výroční valnou hromadu.
Výbor SDH Nebílovský Borek
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KRONIKA OBCE
Před lety byla v našem časopise zveřejněna báseň opěvující naši obec, tentokrát je to slohová
práce tragicky zemřelé Aničky Kuchynkové, kterou zveřejňujeme se souhlasem rodiny Kuchynkovi – babička Aničky (rozená Šroubová)
pochází z rodinného domu čp.24
v Nebílovském Borku. V dnešní uspěchané a nervózní době plné negativního smýšlení takovéto vyznání zahřeje. Marie Kovaříková – kronikářka obce

Místo, na které se ráda vracím
Jedno z takových míst je naše chalupa v Nebílovském Borku nedaleko Plzně. Když sem jedeme, je to trochu takové dobrodružství. Chalupa je střední velikosti. Stodola je sice větší než
jedna obytná místnost s kuchyní a sprchovým koutem dohromady, ale vše potřebné tu je a
nám tedy nic nechybí. Za babiččiných dětských let to tu vypadalo úplně jinak, než je tomu
teď. Místo zeleného plotu tudy tekl poklidný potůček a chovali tu krávy, slepice, husy a prase,
o které se babička musela se strachem starat. Asi bych se taky bála. Chalupě je teď více jak
100 let. Dneska tu rostou jabloně, rybíz, angrešt a další rostliny. Nechybí tu ani záhonek
s jahodami či skleník s dědovými výbornými okurkami. Nejraději sem jezdím v létě. Všude
kolem je tráva a po ránuje vždy od ranní rosy. Neodolám a brouzdám se trávou, dokud ji sluníčko zase nevysuší. Když se potřebuji odreagovat, čtu si pod stíny stromů na mém oblíbeném
lehátku. Pokud je venku velké horko, v chalupě je příjemný chládek pro zchlazení. Ve stodole
je spíše zima, ale hlavně spousta věcí. Nechybí nám slunečníky, lehátka, židle, pracovní nástroje, gril na mé velmi oblíbené rodinné grilování a dřevo, které slouží hlavně v zimě do kamen. Vedle chalupy je malý a velmi příjemný lesík, pod kterým je ještě malé jezírko. Obydlují ho žáby, které se jaksi pokoušíme chytat, ale většinou je to bez výsledků. Úlovky jsme už
ale také měli. Tento lesík s jezírkem patří našemu sousedovi panu Hajšmanovi. Je to velmi
milý a příjemný pán. Je to dobrý kamarád babičky a dědy a tak nás rád navštěvuje. Dostáváme od něj hodně dobrý med, který pracovitě vyrábí jeho pilné včelky,a když je třeba, tak nám
dá i vajíčka, která v krámě dost často docházejí. Jako malí jsme se s bratrem a sestrou pana
Hajšmana báli, a proto jsme se do lesíka i k jeho jezírku dostávali v plném utajení. Jakmile
otevřel dveře domu, okamžitě jsme běželi z lesíka pryč, aby na nás náhodou nepřišel. Brali
jsme ho s velkým respektem, který samozřejmě máme doteď, ale už také víme, jaký pan Hajšman doopravdy je, a už se ho nebojíme. V lesíku mám oblíbený jeden vysoký a snadno zdolatelný jehličnatý strom. Dá se na něj snadno vylézt a dobře se na něm posedává. Tady v této
vesničce je velmi příjemný klid. Auta tu moc nejezdí. Maximálně tu sem tam projede nějaký
traktor s obilím, ale jinak nás tu nic neruší. Hodně dobře se tu jezdí na kole a s rodinou někdy
pořádáme celodenní výlety. Všude kolem jsou velké lesy, květinové i obilné pole a potůčky.
Do lesa chodíme na houby, což mě ohromně baví. Pokaždé jdeme celá rodina, ale v lese se
hnedka rozdělíme maximálně po dvou, protože je jasné, že každý chce mít co nejvíce nalezených hub a se sourozenci to je i taková menší soutěž. Zažili jsme tady plno úžasných věcí.
Vždycky když prší, vybavím si svůj největší slejvák v životě.
Bylo hrozné horko a se sourozenci jsme se šli vykoupat do zdejšího lomu. Snažili jsme se
zahnat to únavné horko. Po nějaké té době se trochu zatáhlo a do vody dopadlo něco málo
kapek. Říkali jsme si, že to brzy přejde a tak jsme ve vodě byli dál. Jenže v tom se voda začala bouřit a to už byl signál k ústupu. Jakmile jsme vylezli z vody, voda šla s námi. V dešti
jsme doběhli na chalupu, jenom jsme hodili ručníky na postel a na nic víc nečekali. Nadšeně
jsme vyběhli ven do šíleného slejváku. Na silnici a podél domů se valily řeky vody. Silnice
byla teplá od prahnoucího slunce a tak jsme na ní běhali bosí. Bylo to úžasné. Nikde ani živáčka a my jsme mohli poskakovat a pokřikovat, jak jsme jenom chtěli. Trvalo to docela
dlouho, a když už jsme měli dost, vrátili jsme se domů. Jakmile nás taťka uviděl, rozhodl se a
šel se taky osprchovat. Mamka nám mezitím připravila teplé pečivo a už jsme jenom čekali,
než déšť přestane. Když konečně přestal, na zahradě byly obrovské kaluže a samozřejmě bláto. Ale za tu srandu a ten osvěžující a čistý vzduch to rozhodně stálo. Kdykoliv sem přijedu,
kdykoliv prší, vzpomenu si na tuhle a spoustu krásných vzpomínek. Určitě sem nikdy nepřestanu jezdit. Ve zdech této chaloupky je podepsaná část mého dětství,í a pokaždé tu nalézám
radost, plno zážitků a klid.

