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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
***
Aktuality
➢ Ke dni 28. 2. 2018 bylo dokončeno prodloužení vodovodu a kanalizace k pozemkům za
KD Polanka.
➢ Na začátku roku prošla rekonstrukcí většina obecních „polních“ cest, které byly v neuspokojivém stavu. Zejména cesty ve směru na Štěnovice, Nebílovy a k chatové oblasti ve
Štěnovickém Borku pod rybníky. Do konce března bude ještě dokončena cesta na Štěnovice, kde bude navezený podkladový materiál zhutněn a přesypán jemnějším materiálem.
Následně bude materiál na všech upravovaných cestách zpevněn válcem.
➢ V KD Polanka byla provedena rekonstrukce topení v okruhu výčep, toalety a výměna
podlahové krytiny ve výčepu. Koberec byl z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek nahrazen vinylovou podlahou.
➢ V době konání poutě dne 6. 5. 2018 bude od 6:00 do 15:00 provedena úplná uzavírka komunikace III/18329 – v úseku od křižovatky na Chválenice po náves v Nebílovském Borku.
➢ Obec v průběhu měsíce června za účelem zvýšení podílu zeleně podá žádost na vysázení
stromořadí podél některé z obecních „polních“ cest u dotačního titulu NADACE ČEZ –
STROMY 2018. Přivítáme náměty občanů na druh zeleně i konkrétní místo výsadby.
➢ Dne 19. 4. 2018 bude předáno staveniště dodavatelské firmě PRO–SYSTÉM vodohospodářské služby s.r.o. Praha za účelem rozšíření čistírny odpadních vod v obci, která by měla trvat do konce letošního roku. Vzhledem k těmto skutečnostem může dojít k omezení
jejího provozu a přerušení dodávek pitné vody. O těchto výpadcích budou občané včas informováni. Celkové náklady na rozšíření ČOV dosáhnou 8.926.019,- Kč.
➢ Obec podala v letošním roce 3 žádosti o dotace z programů Plzeňského kraje. Jedná se o
dotace na:
-

výměnu AT stanice a elektrického rozvaděče v budově úpravny pitné vody z důvodu
nevyhovujícího stavu.
vybavení požární jednotky JSDHO obce novými ochrannými prostředky
dofinancování rozšíření čistírny odpadních vod v obci.
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Z borecké historie
Víte, že ……
Pamětní kniha obce byla pořízena v roce 1924 na základě zákona č. 211 Sb. o pamětních knihách obecních ze dne 9. června 1921. Knihu dodal podnik Česká obec z Hořovic za cenu
90,36 Kč.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 1924 bylo rozhodnuto požádat učitelský sbor
obecní školy ve Chválenicích o vedení této knihy. Na témže zasedání byla zvolena letopisecká komise ve složení Václav Tolar č. 42, Josef Kesl č. 39, Václav Karlík č. 10 a Václav Kuchynka č. 36 v čele se starostou Františkem Kvíderou č. 26.
Prvním zapisovatelem byl pan Benedikt Brejcha narozen 18. března 1900 ve Střížovicích,
který byl od školního roku 1920/1921 zastupující učitel ve čtyřtřídní obecní škole Chválenice.

***
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE 2018
Po zániku firmy Odpady Bohemia převzala od 1. 1. 2018 svozy komunálního a tříděného
odpadu firma MARIUS PEDERSEN a.s.. Dispečink: tel. 493 647 175; mob. 606 083 352

Základní informace pro správné třídění odpadu:

Sklo
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit
sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen
jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude
se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
ANO

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do
bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená, pokovená skla, varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika. Vratné zálohované
sklo vracejte zpět do obchodu.

Plast
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony.
Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité
sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek můžete do těchto kontejnerů vyhazovat i odpady označené číslem 7.
ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujeme v menších kusech.
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Ne

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny,
které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

ANO

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku!
NE

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na
sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Jak třídit ostatní odpad?? - Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají
v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo
k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní
vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na
obecním úřadě.

Kovy
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen
druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze, někde formou vyhlášených svozů „železná neděle"
nebo také pomocí sběrných dvorů či přistavených kontejnerů na určených místech.
Do sběrných surovin bychom neměli nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr
všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky. Na vrakovištích převezmou auto a vystaví doklad o ekologické likvidaci.

Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku,
drobný stavební odpad atd. Uvedené odpady můžete odvézt na sběrný dvůr nebo využít mobilního
sběru v obci. V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství –
provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.
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Nebezpečný odpad
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a
životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří
do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy,
léky a domácí chemikálie
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru. Když si nevíte
rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

Vysloužilá elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa
zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro.Více informací získáte na následujících odkazech:
Elektroodpady: www.asekol.cz, www.elektrowin.cz,
Osvětlovací zařízení: www.ekolamp.cz
Baterie: www.ecobat.cz

Bioodpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Některé obce a města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený sběr. Bioodpady je možné jako jediné
legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách

V obci jsou zajištěny svozy odpadů:
Komunální odpad
celoročně, svozovou firmou v pátek 1x za 14 dní /lichý týden/

Sklo, papír plast
Celoročně, do rozmístěných kontejnerů v obcích Štěnovický a Nebílovský Borek, sklo a plast 1x za 14
dní, papír 1x za měsíc

Kovy
Celoročně, do velkoobjemového kontejneru umístěného v areálu hasičské zbrojnice ve Štěnovickém
Borku a u spodního vjezdu do areálu kamenolomu v Nebílovském Borku

Bioodpad
V období od dubna do listopadu do velkoobjemového kontejneru umístěného za KD Polanka ve Štěnovickém Borku

Nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad
2x ročně ve stanovený termín v areálu hasičské zbrojnice ve Štěnovickém Borku
Rovněž lze ukládat odpady za poplatek do sběrného dvora ve Štěnovicích. Objekt se nachází na adrese Štěnovice, Skladová ulice /za bývalým pivovarem/.
Provozní doba: pondělí
14.00-17.00 hod
úterý 9.00 – 12.00 hod
14.00-17.00 hod
středa 9.00 – 12.00 hod
14.00-17.00 hod
čtvrtek
zavřeno
pátek 9.00 – 12.00 hod
14.00-17.00 hod
sobota
zavřeno
neděle 9.00 – 12.00 hod
14.00-17.00 hod
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***
Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 31. 5. 2018:
29. 03. 2018 – velikonoční tvoření v restauraci „U Sousedů“ v KD Polanka od 16:00
/zdobení vajec různými technikami, pletení pomlázky, výroba velikonočních
dekorací/ Vstupné 30,-Kč (na nákup materiálu). Přineste si vyfouknutá nebo vařená
vajíčka (bílá i hnědá).
07. 04. 2018 – vítání občánků v KD Polanka od 15:00

14. 04. 2018 – zahájení rybářské sezóny od 7:00 na návsi ve Štěnovickém Borku
a od 20:00 bude posezení při hudbě v místním kulturním zařízení.

12. 05. 2018 – zájezd na výstavu Hobby 2018 do Českých Budějovic
(poplatek činí 100Kč na osobu), přihlášení zájemců na OÚ do 25. 4. 2018

Odjezd je plánován na 6:50 z návsi ve Štěnovickém Borku a v 7:00 z návsi v Nebílovském Borku
Vstupné: plné ………………………………………………….. 100 Kč (80Kč v předprodeji)
zlevněné (studenti, důchodci nad 70let, ZTP) ……….. 60 Kč (50Kč v předprodeji)

19. 05. 2018 – hasičské závody 5. okrsku Štěnovice v klasické soutěži od 15:00 na louce na Planinách

19. 05. 2018 – taneční zábava ke Dni matek, zahraje kapela Sekvence,
začátek od 20:00 v místním kulturním zařízení. Zveme srdečně všechny „naše“ ženy.

26. 05. 2018 – soutěž mladých hasičů O boreckého kapra na hřišti ve Štěnovickém Borku
začátek od 14:00
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Redakční rada: Zdeněk Albl DiS., Pavel Pech, Bc. Alena Valešová.
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Rybáři:
Rybáři zahájili sezónu 2018, je to již 27 sezóna, valnou hromadou, na které zhodnotili uplynulou sezónu. Na valnou hromadu přišlo 32 členů a pozvaní hosté. Proběhla známá losovačka o pěkné
ceny.
Někteří rybáři byli oceněni. Na závěr bylo podáváno občerstvení.
Měsíc leden byl z hlediska počasí teplý a tak jsme nemuseli sekat ledy, v únoru při mrazech se
už sekat ani nemuselo.
Chtěl bych také pozvat rybáře na brigádu k rybníku ve Štěnovickém Borku, která se koná 7.
dubna 2018 od 8:30.
V měsíci březnu nebo začátkem dubna dokoupíme ryby (kapra) a dosadíme do spodního rybníka. Přibližně se jedná o 130 kusů. Na fotkách, které přikládám, jsou naši členové ze zahájení lovných sezón za několik let.
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Dovolte mi, abych Vás pozval na Planinskou pouť k našemu stánku s občerstvením, kde máme již letitou tradici.
Na závěr zvu co nejsrdečněji, všechny rybáře a občany na zahájení lovné sezóny, které se koná
14. dubna 2018 od 7:00 hod. Proběhne soutěž o největšího kapra v dětské i dospělé kategorii. Občerstvení bude zajištěno. Večer téhož dne se koná rybářská zábava v místní restauraci. Hrát nám bude k
poslechu a k tanci kapela – duo Mimoza. Rovněž bude zajištěna bohatá tombola. Přijďte se pobavit.
Co nejsrdečněji zvou Rybáři Borky.
Za rybáře Petr Hajšman

HASIČI INFORMUJÍ
Zpráva SDH Nebílovský Borek
Loni jsme hodnotili maškarní plesy pro děti a dospělé jako plesy s rekordní návštěvností, kterou asi už nejde překonat. Opak je pravdou. Opět jsme prolomili hranici návštěvnosti a viděli jsme, že
kreativita lidí nezná hranic.
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Masky dětí byly také skvělé…..

Moderátorky Pavla a Bára dokázaly po celé odpoledne bavit 57 dětí a díky sponzorům si všichni odnesli krásné ceny.
Sponzoři maškarních plesů 2018: Obecní úřad, Scanwest Plzeň, Kamitrans Plzeň, restaurace U Sousedů, Stavební práce Plzeň, LFMT Solution, Rigips – Petr Vladyka, Autwec – Libuše Alblová, Autodoprava Libor Šindelář, Farma Borek Jindřicha Terče, Martin Nový, Truhlářství Libor Šindelář, Daniel Formánek, manželé Grebeňovi, Jarda Fremr, Jan Krňoul, manželé Sládkovi, manželé Žemličkovi
a ozvučení dětského maškarního plesu připravil Jarda Kajer.
Údržba techniky SDH:
V únoru připravil O. Krestýn osobní automobil Chrysler Voyager na STK a díky jeho úsilí
byla technická kontrola úspěšná. Dále probíhá repase jedné z našich motorových stříkaček PS12.
Celou akci si vzal na svá bedra Jarda Fremr.
Okrskové závody opět v Borku:
Na schůzi 5. okrsku Štěnovice bylo dohodnuto, že budeme pořádat okrskové závody v klasické soutěži v termínu 19. 05. 2018 od 15:00.
Doporučení našeho preventisty:
V současné době se na trhu prosazují výrobky umožňující indikaci kouře, plynu a oxidu uhelnatého.
Jejich instalaci zvládne podle návodu i zručný laik. Jako příklad uvádíme charakteristiku jednoho typu hlásiče kouře doporučeného pro obytné domy a byty.
Hlásič kouře a požáru pomáhá předcházet vzniku požáru. Jakmile se kouř dostane dovnitř přístroje,
spustí se akustický signál o síle 85dB. Pozor!! Přístroj neregistruje plyny. Zaregistrováním kouře přístrojem budete včas varováni, často i dříve, než vůbec vzniknou plameny.
Doporučení: v místnostech nad 80m2 nebo na chodbách delších než 10m se doporučuje užít více hlásičů.
Pokud Vás informace zaujala a chcete více informací, kontaktujte nás. Kontakty na SDH jsou
k dispozici na OÚ.

Ročník: 18
Číslo: 1/2018

Vyšlo: 16. 03. 2018

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
Nový rok zahájil náš sbor výroční valnou hromadou, která se konala v sobotu 20. ledna 2018 v restauračním zařízení Polanka. Tradičně jsme zhodnotili uplynulý rok a stanovili
nové
cíle
do následujícího ročníku. Schůze se účastnili i zástupci obce a ostatních sborů a spolků. Zároveň se naši zástupci aktivně účastnili i výročních schůzí okolních sborů v rámci našeho okrsku.
Zimní měsíce věnujeme hlavně odpočinku a přípravě na následující soutěžní sezonu.
Proběhly opravy soutěžní techniky a zároveň jsme doplnili i potřebné vybavení. V neposlední
řadě jsme se účastnili různých školení i dalších schůzí.
Družstva dětí se prvně sešla v neděli 4. března v hasičské zbrojnici, kde proběhl trénink
na první jarní závody. Ty se uskuteční v sobotu 24. března 2018 v Oplotě. V následující tabulce můžete zhlédnout přehled plánovaných soutěží pro rok 2018.
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datum

akce

kategorie
děti

7.7.
8.7.
14.7.
28.7.
29.7.

děti

kategorie

22.4.

BŘEZEN
Oplot
liga MH
DUBEN
okrsk. kolo
Nezvěstice
PS
Chlum
liga MH
KVĚTEN
Želčany
liga MH
Žákava
liga MH
okresní
Přeštice
kolo PS
Klasická
Neb.Borek
soutěž
Štěn .Borek
liga MH
- Kapr
Úherce
ZČHL
Buková
ZČHL
ČERVEN
PLAMEN okresní
Nepomuk
kolo
Horní HraZČHL
diště
Štichovice
ZČHL
Dnešice
liga MH

akce

24.3.

místo
konání

datum

PLÁN AKCÍ 2018

ČERVENEC
Nevřeň
Bučí
Novosedly
Chrást
Chrást
SRPEN
Mokrouše
Štěnovický Borek
Nepomuk
ZÁŘÍ
Žákava
Plzeň – Slovany
Plzeň – Slovany
Losiná
Nezvěstice
ŘÍJEN

Ročník: 18
Číslo: 1/2018

Vyšlo: 16. 03. 2018

Příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou
pomlázku Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek

