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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******
Bohužel i po roce žijeme v době „covidové“, která omezuje náš
tradiční společenský život v obci. Nadále apelujeme na dodržování
pravidel bránících šíření viru. Sledujte aktuální dění v Plzeňském
kraji včetně možnosti očkování. Informace naleznete v tomto vydání zpravodaje na straně 5.
Všem postiženým nemocí přejeme brzké uzdravení a rychlé nabrání fyzických
sil a vrácení do běžného života.
Stalo se ……
➢ Byla zahájena příprava realizace akcí v roce 2021 „Rekonstrukce veřejného osvětlení Nebílovský Borek“, Projektové a inženýrské služby na objekt zázemí a šaten sportovního areálu
Štěnovický Borek“ a „Změna č. 2 územního plánu obce Štěnovický Borek“ na základě
Zprávy o uplatňování územního plánu Štěnovický Borek za období 2016-2020,
➢ dle předloženého výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Obec Štěnovický Borek –
Sběrná místa a kontejnery“ byly učiněny další kroky k pořízení nádob a kontejnerů v souladu
stanovených pravidel dotace ze státního rozpočtu,
➢ dle požadavku obce na zhotovení pasportu dopravního značení obce předložil, projektant
zhotovitele Značky Plzeň, návrh nového značení ke schválení na Magistrát města Plzně
a Policii ČR,
➢ kontejner na bioodpad byl přistaven na tradičním místě u restaurace U Sousedů.
Za bioodpad se považuje: tráva, štěpka, listí, hlína z květináčů, kávová sedlina, čajové
sáčky, zbytky plodů ovoce a zeleniny, křoviny, drobné větvě do průměru 4cm
Do kontejneru nepatří: zbytky jídel, silné větve, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy, znečištěné piliny.
Pokud dojde ke kontaminaci bioodpadu s jiným odpadem, bude po původci požadovaná finanční úhrada za roztřídění a zneškodnění nežádoucího odpadu.

1

Ročník: 21
Číslo: 1/2021

Vyšlo: 26. 03. 2021

Obecní zastupitelstvo informuje:
➢ Stočné za 1. čtvrletí – obec provede vyučtování stočného podle předložených hodnot měření od KAV Starý Plzenec nebo paušál za dané období v průběhu měsíce dubna
➢ Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 300 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 bez odvozu štěpkovaného materiálu – poplatek / 1MTH/traktor ISEKI činí 250 Kč
➢ Nabízíme možnost provádění prací - vrtání děr pro osazení stromků či plotů
- vrtání o průměru 15 cm nebo 30 cm nabízíme za poplatek / 1MTH/traktor ISEKI
činí 250 Kč
V případě zájmu o štěpkování či provedení vrtání kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
➢ Připravujeme sběr objemného a nebezpečného odpadu v termínu 4-5/2021 v zavedeném režimu systému odběru .
Obecní zastupitelstvo upozorňuje:
➢ na nedodržování zákazu stání a trvalého parkování vozidel na chodníku lemujícího hlavní
silnici III/18329, na veřejných prostranstvích a přilehlých travnatých ploch ve vlastnictví
obce, na kterých bude v nadcházejím období prováděna sezónní údržba zeleně, majitel vozidla, poškozuje nejen věřejnou zeleň, ale v mnohých případech zásadně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu či rozhledové možnosti ostatních řidičů, cyklistů apod.
➢ na nezaplacené poplatky za komunální odpad ze strany občanů s trvalým bydlištěm v obci
➢ na neodevzdané smlouvy o odvádění splaškových vod
➢ na přetrvávající problém v nesprávném třídění odpadu a jeho ukládání mimo kontejnery,
kde už na tento jev začal reagovat odběratel tříděného odpadu zavedením recyklačního
poplatku na třídění plastů, zároveň jsme byli upozorněni na skutečnost, že plastový odpad
je v naší obci více odpadem komunální-směsným než separovaný!!! Pokud chcete více informací, podívejte se do Boreckého zpravodaje 1/2018, který byl věnován tříděným komoditám nebo můžete shlédnout reportáž ČT v pořadu Polopatě ze dne 14. 03. 2021
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
Dle doporučení OSH Plzeň-jih a aktuálních vládních opatření proti šíření Covid 19 nám
nebylo umožněno konat Výroční valnou hromadu plánovanou na 16. leden. Zpráva o činnosti
za rok 2020 byla podána elektronicky na webovém portálu OSH Plzeň-jih. Příspěvky za členy
byly v termínu zaplaceny. Tímto máme splněné úřední kroky k naší činnosti v roce 2021.
V současné době pokračují práce na dokončení zámkové dlažby před zbrojnicí a úpravy kanálu
na odvod povrchových vod z pozemní komunikace.
Jak bude vypadat činnost v roce 2021? Věříme, že ještě letos dostaneme možnost vše
osobně naplánovat. Držme si palce.
Výbor SDH
Zpráva SDH Štěnovický Borek
Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme z důvodu pandemie a vládních opatření neuskutečnili tradiční VVH sboru. Veškeré potřebné dokumenty byly v řádném termínu odeslány
včetně uhrazení členských příspěvků. V rámci činnosti JSDHO obce členové sboru v letošním
roce zasahovali u dvou nahlášených událostí a to 13. března u pádu stromu přes místní komunikaci do chatové oblasti ve Štěnovickém Borku a dále 20. března v nočních hodinách u požáru
dřevěné chatky v Nebílovském Borku nad zatopeným lomem směrem k hájovně. Tradiční
sportovní činnost sboru v současné době stagnuje. Ze strany obce probíhá v areálu hasičské
zbrojnice úprava prostoru vjezdu pod přístřešek a kolem stožáru na sušení hadic. Věříme, že
v co nejkratší době se vrátíme do starých kolejí a budeme moci zahájit svoji činnost.
Výbor SDH
Rybáři
V letošním roce jsme bohužel 30. rybářskou nezahájili Valnou hromadou z důvodu pandemie. Přesto věřím, že si to naše 30. výročí vynahradíme příští rok.
Letošní zima se dosti přibližovala dobrému průměru jak v podobě srážek, tak i v podobě
mrazů a věřím, že i naše ryby dobře přezimovaly.
V měsící únoru a začátkem března jsme prodávali povolenky pro rybolov. Prodej proběhl na obecním úřadě z důvodu uzavření restaurace a vše bylo v souladu s pravidly vládních
nařízení. Prodalo se celkem 36 povolenek pro dospělé členy a 13 dětských povolenek.
Nyní se už rybáři mohou těšit na zahájení 30. rybářské sezóny, která začíná 17. dubna
od 7:00. Opět proběhne soutěž o největšího kapra v dětské i v dospělé kategorii. Jsou připraveny pěkné ceny, které máme už od loňského roku. Věřím, že si přijdete zachytat.
Dále jsme 5. března nakoupili kapry „K4“ od rybářů z Klatov. Celkem 150 kusů o průměrné váze 2,5 kg. Do spodního rybníka jsme dosadili 140 kaprů a zbytek byl vypuštěn do
horního rybníka. Kolik ryb je nasazeno pro chytání, má každý rybář napsané v rybářském řádu.
Závěrem přeji rybářům bohaté úlovky a všem občanům, aby se drželi.
Za rybáře Petr Hajšman
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Nabídka služeb – inzerce

ikové kácení a ořezy
stromů
Kom plexní
péče o
stromy a zeleň to je Kdmajer
Příjemné prožití velikonočních svátků
a bohatou pomlázku Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek
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https://www.plzensky-kraj.cz/ockovani-proti-covid-19

INFOLINKA K OČKOVÁNÍ
377 062 377

INFOLINKY PRO SENIORY NA POMOC
S REGISTRACÍ
Plzeňský kraj
374 721 689

Seznam očkovacích center v Plzni:
•
•
•

EUC Klinika, s. r. o.
Fakultní nemocnice Plzeň
Mulačova nemocnice s. r. o.

•
•
•
•

Poliklinika Agel Plzeň
Privamed, a. s.
Velkokapacitní očkovací centrum Plzeňského kraje, Vejprnická 56, Plzeň
Zdravotní ústav Plzeň
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Sčítání 2021: tradičně na jaře, zcela nově online
Sčítání začne o půlnoci z 26. na 27. března. Koná se každých deset let, od roku 1991 vždy na jaře.
Stanovený termín odpovídá evropským právním normám a umožní získat mezinárodně srovnatelné údaje. Letošní cenzus bude poprvé primárně online, sběr listinných formulářů od zbývajících domácností proběhne za přísných hygienických opatření.
Celý průběh cenzu plně odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. „Český statistický
úřad upravil podobu sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla přijata zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání proběhlo v řádném termínu, a to
především bezkontaktně a bezpečně. Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.
Sečíst se lze od 27. března jednoduše online, bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí
domova. Elektronický formulář můžete vyplnit nejen za sebe, ale i za celou domácnost nebo
za své blízké.
Kdo se nesečte online, musí od 17. dubna vyplnit listinný formulář. „I tento způsob odpovídá
přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze zazvoní
a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při doručování doporučených
poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude
vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test na koronavirus“, uvedl Ondřej
Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České pošty, která má tuto fázi sčítání na starosti.
Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce pak vhodíte do kterékoliv poštovní schránky
nebo odevzdáte na určených kontaktních místech. Čas budete mít do 11. května. Sčítací
komisaři začali postupně vyrážet do terénu už ve středu 10. března a ověřují skutečný stav
sčítacích obvodů. To znamená, že bez kontaktu s obyvateli zkontrolují např. existenci a
polohu sčítaných budov a správnost adres nebo způsob využití budov.
Sčítání jako jediné šetření umožňuje plně zachytit, jak se mění život české společnosti.
Bez těchto dat by nebylo možné komplexně analyzovat, jaké dopady mají krizová protiepidemická opatření na ekonomický či demografický stav. „Sčítání je nenahraditelným zdrojem
údajů o domácnostech. Hlavně data o počtu osob podle věku a lokalit jsou potřeba víc než kdy
jindy. Bez nich bychom nedisponovali například potřebnými detaily o rozmístění seniorů a dostupnosti zdravotnických zařízení. V podmínkách lockdownu se taky ukazuje důležitost statistik
o dojíždění do zaměstnání mezi obcemi a okresy,“ shrnuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.
Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro budoucnost. Díky nim bude
možné se při analýze ekonomických i sociálních dopadů pandemie opřít o spolehlivá a objektivní data. Těžit budeme také z výjimečné dlouhé časové řady výsledků sčítání, které jsou k dispozici v 10letých intervalech. Jejich pravidelnost byla narušena pouze jednou, během druhé
světové války.
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Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a
publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost,
Nestrannost, Objektivita, Přesnost a spolehlivost, Všem stejné informace ve stejný čas, Ochrana
důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří
tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

Ostatní informace ke sčítání lidu naleznete na úřední desce obce nebo na www.scitani.cz
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Pro nejmenší
Vymaluj zvířátka podle předlohy a přečti si jak se chovat u zvířátek v lese. Umíš
nakreslit jiná lesní zvířátka? Nakresli a pošli nám obrázek přes email
(info@ stenovickyborek.cz)nebo ho osobně předej. Rádi zveřejníme v dalším čísle
Boreckého zpravodaje.
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