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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******

Stalo se ……
 Kolaudace veřejného osvětlení a optické sítě v Nebílovském Borku proběhla na
začátku srpna s vydáním rozhodnutí k plnohodnotnému provozu. Projekt vznikl
za finanční podpory dotačního titulu Plzeňského kraje a krajské komunikační
infrastruktury CamelNET. Zájemci o připojení mohou kontaktovat pověřeného
správce sítě Radynet s.r.o. na emailu info@radynet.cz nebo na telefonu
800 753 753,

 akce „Prodloužení vodovodu Nebílovský Borek“ byla dokončena
zhotovitelem díla KAV Starý Plzenec, dílo bylo řádně předáno
k provozování. Nyní se mohou majitelé přilehlých nemovitostí napojit na vodovodní síť obce s podmínkou schválení projektové dokumentace na stavebním úřadu ve Štěnovicích,

 opravné práce vpusti dešťové kanalizace v Nebílovském Borku u nemovitosti č. p. 96 jsou
dokončeny,
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 proběhlo dokončení terénních úprav po rekonstrukci rybníku Chobota,

 v podzimních měsících proběhne převzetí kontejnerů pro
sběrná místa. Celý projekt je realizován v projektu Ministerstva životního prostředí a EU pod názvem „OBEC
ŠTĚNOVICKÝ BOREK – Sběrná místa a kontejnery“,
 statistika proočkovanosti obyvatel v naší obci proti nemoci COVID-19 k 3. 9. 2021 alespoň jednou dávkou.

Počet obyvatel 614/ očkovaní 50,81%
Věk 60+ let: celkem 136 obyvatel, očkovaní 83,1%, neočkovaní 23
Věk 50 – 59 let: celkem 69 obyvatel, očkovaní 65,2%, neočkovaní 24
Věk 30 – 49 let: celkem 200 obyvatel, očkovaní 55,5%, neočkovaní 89
Věk 16 – 29 let: celkem 64 obyvatel, očkovaní 53,1%, neočkovaní 30
Věk do 16 let: celkem 145 obyvatel, očkovaní 6,2%, neočkovaní 136
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Ohlédnutí za letními akcemi 2021
10. 7. 2021- PLANINY , KONCERT LIDOVÉ HUDBY
Stánek připraven, obsluha taktéž.
Tedˇ kapelo můžeš hrát.

A kapela hrála k libosti všech návštěvníků oblíbené melodie.

Obsluha fungovala skvěle. Nikoho nenechala o hladu a žízni.

Atmosféra byla vynikající i stánek se
nechal strhnout k tanci „Vzhůru k
výškám…….
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28. 8. 2021 - Rozloučení s prázdninami
Zahájení proběhlo kvůli dešťovým
přeháňkám s mírným zpožděním,
ale přece se sluníčko ukázalo.
V akci mažoretky z Kolosea Dance
Teamu.

Ukázku kynologického výcviku připravila paní Marešovská a paní Olga z Vězeňské služby
ČR v Plzni.

Hasiči a CIDER BOHEMIA připravili vynikající nápojové a jídelní lístky.

Zábava byla v plném proudu i přes
přetrvávající déšť do nočních hodin.
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Poděkování zastupitelstva obce:
Obecní zastupitelstvo děkuje firmám, hasičům a pomocníkům z řad občanů obce, kteří se podíleli na přípravách kulturně společenských akcí pořádaných obecním úřadem.
Zázemí se podařilo vytvořit ve spolupráci s firmami KAMITRANS, SPEDZADO, MK Autodoprava Štěnovice.
Zvláštní poděkování patří chlapcům s H.S.I.. Věříme, že i příští rok najdou správnou hladinku
a dají kompletní sérii trampských a folkových melodií.
Obecní zastupitelstvo informuje:
 Stočné za 3. čtvrtletí – obec provede vyúčtování stočného podle předložených hodnot
měření od KAV Starý Plzenec nebo paušál za dané období v průběhu měsíce října
 Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 400 Kč.
 Nabízíme možnost odběru štěpky
- poplatek na 1MTH/ traktoru ISEKI / na 1m3 štěpky činí 300 Kč nebo na 1 pytel (cca
0,08m3/ 20 kg) činí 35 Kč
- štěpkování nabízíme i přímo u zájemce v místě prořezu dřevin (čerstvého dřeva!!) bez
odvozu štěpkovaného materiálu – poplatek / 1MTH/traktor ISEKI činí 250 Kč
V případě zájmu o štěpkování či provedení vrtání kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
 Financování společenských a zájmových spolků v obci v roce 2022 z rozpočtu obce.
Písemné žádosti budou přijímány do 05. 11. 2021. Formulář je k dispozici na webových
stránkách obce nebo si jej můžete osobně vyzvednout na OÚ.
 Revize a čištění komínů pro nahlášené zájemce bude provádět firma
Tureček. Termín revize je 06. - 07. 10. 2021 pro obě části obce.
 Svoz nebezpečného a objemného odpadu „podzim 2021“
Ukládání nebezpečného odpadu bude možné pouze na sběrném místě v areálu SDH ve
Štěnovickém Borku a to ve dnech 11. 10. - 13. 10. vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od
16:00 do 18:00 hodin za přítomnosti pověřené osoby OÚ. Mimo uvedenou dobu bude
areál uzamčen!
Přijímány budou pouze uvedené druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
- lednice, sporáky, bojlery
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
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upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
brzdové a nemrznoucí kapaliny
zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
pneumatiky z osobních a nákladních automobilů v množství do 6 ks na číslo popisné

Ukládání objemného odpadu bude možné na sběrném místě v areálu SDH ve Štěnovickém Borku, a to ve dnech 11. 10.- 13. 10. vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 16:00 do
18:00 hodin za přítomnosti pověřené osoby OÚ. Mimo uvedenou dobu bude areál
uzamčen!
V Nebílovském Borku lze objemný odpad do přistaveného kontejneru na návsi od 08. 10.
– 14. 10. 2021.
 Kontejner na „zelený odpad“ v Nebílovském Borku – (u kontejnerů na tříděný odpad)
bude přistaven v době od 15. 10. 2021 do 12. 11. 2021. Do kontejneru může být odkládán
pouze bioodpad včetně větví do maximálního průměru 4cm. Jakýkoliv ostatní odpad je
nepřípustný. Při ukládání odpadu dbejte na důsledné plnění kontejneru. Kontejner ve Štěnovickém Borku bude k dispozici dle zavedeného režimu.
 Vítání občánků narozených od září 2020 je naplánováno na jaro 2022.

Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 15. 12. 2021:
16. 10. 2021 – Výlov rybníka
– zahájení v ranních hodinách, občerstvení na hrázi zajištěno, od 9:00 prodej ryb na hrázi, večer zábava v restauraci U Sousedů od 20:00 s bohatou tombolou, k poslechu a k tanci hraje EMPATIA

23. 10. 2021 – Drakiáda
– sraz účastníků v 14:00 na Hájku, občerstvení po skončení akce připraví hasiči v klubovně SDH
Změna termínu vyhrazena.
16. 11. 2021 – Lampiónový průvod
– v 16:00 hodin sraz na terase U Sousedů, společně si opečeme buřty a kolem 17:00 půjde průvod na
ohňostroj.

27. 11. 2021 – Představení knihy Kriminální případy a aféry z Plzně a okolí od roku 1377
– od 17:00 v restauraci U Sousedů, tentokrát si pro nás připravuje Mgr. Jiří Sankot povídání o kriminálních případech z našeho okolí např. o zavražděném hajném u Losiné narozeného v Nebílovském
Borku a jiné neméně zajímavé případy z nejbližšího okolí.

11. 12. 2021 – Mikulášská besídka s divadelním představením
– od 15:00 v restauraci U Sousedů

První nácvik - Zpívání pod vánočním stromečkem,
se koná 10. 10. 2021 od 16:00 hod v budově OÚ. Nácvik bude pod vedením paní Bradové a
paní Šindelářové. Dobrovolná pomoc, ze strany rodičů, je vítána.
Vydává Obecní úřad Štěnovický Borek.
Redakční rada: Zdeněk Albl DiS., Pavel Pech, Bc. Alena Valešová.
Evidováno pod číslem: MK ČR E 11015.
Příspěvky nejsou redakčně upravovány.
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Zpráva SDH Nebílovský Borek
Po nedobrovolné „covidové“ pauze jsme opět po roce schůzovali na Členské valné
hromadě konané dne 25. června v restauraci U Sousedů. Den po tragickém tornádu, které se
prohnalo na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Na vzniklou událost výbor SDH reagoval na
začátku července po vzniku transparentního účtu založeného OSH Břeclav návrhem na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000Kč. Tento dar byl později schválen na výborové schůzi a odeslán na účet vedený u FIO banky 302006618/2010. Celková vybraná částka ke dni
14. 09. 2021 činila 543.500 Kč. Dle
informací z OSH Břeclav bude vedení účtu ukončeno k 30. 09. 2021 a
poté budou finanční prostředky přerozděleny. Uvádí na webových stránkách náměstek starosty OSH Břeclav Jaromír Mikuška.
Více informací a aktuální stav účtu naleznete na webových stránkách OSH Břeclav.
Tradiční červencové „Zpívání na Planinách“ zvládl, společně s výpomocí mistra udírny
Jardy ze Střížovic, tým zkušených „stánkařů“ bravurně. Celá příprava na zajištění akce proběhla ve spolupráci hasičů obou našich sborů. Podobně, ale s menší účastí jsme se snažili
oplatit výpomoc při přípravě akce Rozloučení s prázdninami. Poslední „letní“ akcí byla
příprava a zajištění občerstvení v zázemí klubovny sboru pro dětské odpoledne pořádané
Sousedy.
Během deštivého léta proběhla ve spolupráci s firmou Stavmonta oprava jedné ze dvou hasičských stříkaček určených pro dlouhodobou či dálkovou dopravu vody. Závada na stroji byla nalezena
během nasazení při nouzovém čerpání srážkových vod z prostoru
lomu. Pro plné zprovoznění obou stříkaček PS12 byly zakoupeny
náhradní díly, které budou v nejbližší době vyměněny.
Na závěr příspěvku je naší milou povinností blahopřát naší milé
člence a veliteli k narození syna Mikuláše. Báro a Lukáši, přejeme Mikulášovi jen to nej, ať je to kluk bezvadnej.
Blahopřání výboru SDH patří také našemu dlouholetému členu, který oslavil 22. září životní jubileum. Věříme, že i nadále bude připravovat pro stánek na Planinách fantastické
nakládané okurky a papriky.
Výbor SDH
Zpráva SDH Štěnovický Borek
Vážení spoluobčané,
v průběhu letních měsíců naše dvě soutěžní družstva mužů a dorostenců nepravidelně zúčastňovala různých hasičských soutěží a především Západočeské hasičské ligy. V rámci této ligy
jsme se opět po dvou letech stali pořadateli. Konkrétně v neděli 25. července jsme na hřišti ve
Štěnovickém Borku uspořádali 6. kolo. Zázemí jsme již připravili den před soutěží, neboť ve
večerních hodinách v sobotu proběhl program pro účastníky.
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Největší nápor byl ve stánku s občerstvením, který byl v provozu bezmála 24 hodin od soboty
16.00 hodin do neděle 16.00 hodin. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev mužů a 10
družstev žen. Naši kluci, konkrétně muži se umístili celkově
na 13. místě s časem 19.22 s a dorostenci s časem 21.79 s na
pěkném 18. místě. Vítězem kategorie mužů se stalo družstvo
z Únětic, okr. Plzeň-jih s časem 17.43 s. V kategorii žen, kde
jsme nesoutěžili, se vítězem stala děvčata z Hlubyně, okr.
Příbram s časem 16.88 s. Na konci prázdnin jsme se podíleli
na organizaci a zajištění akce „Ukončení prázdnin“ opět na
hřišti. Akce se celkem vydařila, jen nám občas zapršelo.
Členové našeho sboru, konkrétně vedoucí mládeže Zdeněk Albl, Pavel Grebeň, Libor Kryč,
Jiří Polívka a Lucie Bradová se v termínu 11. - 12. září účastnili
v Letinech školení za účelem obnovy kvalifikace vedoucí mládeže. V současné době nemáme družstvo dětí, avšak v příštím roce
chceme opět zahájit svoji tradiční činnost s dětmi, kdy připravujeme nábor dětí od věku 6 let. Tak jako ostatní spolky dobrovolných hasičů, tak i náš sbor odeslal na pomoc po ničivém tornádu
na Moravu finanční dar a to ve výši 10.000,- Kč, konkrétně SDH
Moravská Nová Ves na obnovu poničené klubovny pro mladé hasiče a jejich vybavení. Velitel našeho sboru pan Jiří Polívka se na pozvání dne 18. 9. 2021 následně účastnil oslav SDH
Moravská Nová Ves, kde se osobně mohl seznámit, jak s naším finančním darem bylo naloženo a že prostředky nebyly vynaloženy
zbytečně. Dalším významným krokem v letošním roce je oslava 80.
výročí založení našeho sboru. Za tímto účelem připravujeme slavnostní schůzi, která se uskuteční v sobotu 2. října od 18.00 hodin
v místní restauraci. Po jejím ukončení bude následovat od 20.00
hodin pro veřejnost taneční zábava za doprovodu hudebního dua
Žákovec-Volínová. Zajištěno je rovněž občerstvení. Tímto zveme srdečně všechny své členy
a pozvané hosty na slavnostní chůzi a následně na taneční zábavu i ostatní spoluobčany.
V rámci oslav připravujeme vydání pamětního listu SDH Štěnovický Borek. Členové a hosté
obdrží rovněž pamětní předměty. Za tímto účelem proběhlo dne 1. září focení členů výboru
a členů zásahové jednotky.
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80. výročí založení SDH Štěnovický Borek 1941-2021
Slavnostní schůze sobota 2. října 2021 od 18.00 hodin
restaurace U Sousedů
Od 20.00 hodin posezení při hudbě Žákovec-Volínová

výbor SDH Štěnovický Borek

Členové JSDH obce Štěnovický Borek se v neděli 19. září ve 12.00 hodin připojili k uctění
památky tragicky zemřelých členů SDH Koryčany
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Rybáři
Rybářské závody (12. ročník) pro ženy a dívky se konaly 26. června. Závody nesou
název O pohár starosty obce. Po zaplacení startovného si ženy zabraly svá místa a připravily
si rybářské nádobíčko. Úderem 14 hodiny odtroubil pan Pouska začátek a v 17 hodin konec.
Zúčastnilo se 21 soutěžících. Celkem se ulovilo 43 ryb, převážně kaprů. Největší rybu, kapra
o délce 62 cm, chytila Bára, zároveň se stala i celkovou vítězkou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bára J.
Katka B.
Pavla Fr.
Jana A.
Jana N.
Milena A.
Věra Ř.
Ivanka Š.
Adéla A.
Anna B.

…………….. celková délka 196 cm, 6 ryb
…………….. celková délka 192 cm, 4 ryby
…………….. celková délka 176 cm, 4 ryby
.……………. celková délka 153cm, 3 ryby
.……………. celková délka 143cm, 3 ryby
…………….. celková délka 138cm, 3 ryby
…………….. celková délka 136cm, 3 ryby
…………….. celková délka 134cm, 3 ryby
…………….. celková délka 104cm, 2 ryby
…………….. celková délka 59cm, 2 ryby

Ostatní ulovily po 1 rybě. Všechny zúčastněné dámy obdržely pěknou cenu. Během
závodů bylo zajištěno občerstvení, za které děkuji chlapcům od stánku a všem organizátorům.
Již teď se můžeme těšit na příští 13. ročník.

Dále bych chtěl pozvat všechny občany na výlov rybníka „horního“ ve Štěnovickém
Borku, který se bude konat 16. října od 9 hodin. Po výlovu proběhne prodej ryb rovnou z kádí. V nabídce bude: kapr, amur, štika, sumec a tolstolobik. Občané si budou moci nechat rybu
usmrtit a vyvrhnout.
Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení s různými pochutinami a dobré pití. Následovat bude od 20 hodin „Dolovná“ v restauraci U Sousedů. O dobrou náladu se postará
duo Empatie. Rovněž bude zajištěna bohatá tombola.
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Co nejsrdečněji zveme všechny příznivce na výlov i na večerní zábavu.
Za Rybářský spolek Borky (zal. 1992)
Petr Hajšman
Borečtí sousedé, z.s.
V sobotu 4. 9. proběhla akce pro děti Pohádkový les. Děti se vydaly na trasu z návsi Nebílovského Borku, cestou potkávaly pohádkové bytosti a plnily úkoly. V cíli je čekal špekáček
včetně drobné ceny. Za podporu děkujeme SDH Nebílovský Borek, obci Štěnovický Borek,
Farmě Borek a Jindřichu Jelínkovi.

18.9. - Ukliďme Česko – letos jsme se opět připojili k celorepublikové akci „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Odvoz odpadu zajistila obec Štěnovický Borek.
3.10. Borecký bazar – V neděli 3.10. Vás srdečně zveme na „Borecký bazar“ do restaurace „U Sousedů“, který bude probíhat od 16 do 18 hodin. Příprava prodejců na
místě bude probíhat od 15 hodin. Prodávat můžete oblečení, knihy, nádobí či jakékoliv menší věci. Můžete tak poslat nepotřebné věci dál, nebo si přinést něco užitečného.
20. 10. – divadelní představení „Spal jsem s Marilyn" – ve středu 20. 10. ve 20
hod přivítáme v restauraci „ U Sousedů“ Studio Damůza s kabaretním představením
pro dospělé. Místo je nutné předem rezervovat (na čísle 605 455 162 nebo na emailu
borectisousede@gmail.com) a uhradit zálohu.
Vstupné činí 220 Kč, studenti a důchodci 150 Kč.
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30. 10. – Halloween. V sobotu 30. 10. proběhne v restauraci Halloweenská akce,
která má letos odpolední část pro děti a večerní část pro dospělé.
Od 14 – 16 hod tvoření pro děti s následnou diskotékou v maskách (16 – 17 hod).
Od 20 hod proběhne Halloweenský večírek pro dospělé.

Listopad
Gruzínský večer – na listopad chystá restaurace „U sousedů“ Gruzínský večer. Povídání o Gruzii a pravé gruzínské občerstvení. Více informací a rezervace
v restauraci.
LendArtová procházka – na listopad chystáme procházku, na které budete moci
objevovat výtvory z přírodních materiálů. Zájemci, kteří by se chtěli zapojit do tvoření,
se můžou přihlásit na tel.: 731 145 745.
Dětský klubík Borek – dětský klubík po covidové odmlce obnovil svoji činnost.
V červenci proběhlo letní soustředění v Aníně na téma námořníci. Výjezdu se zúčastnilo 12 dětí z obou Borků.
V současné době hledáme vhodné prostory, kde by se mohlo setkávání dětí a rodičů
odehrávat. Pokud byste měli vhodné prostory k pronájmu, budeme rádi, když se
ozvete (731 145 745)
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