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BORECKÝ

Aktuality
➢ Obec bude hospodařit v roce 2018 se schodkovým rozpočtem. Příjmy: 15.717.000Kč. Výdaje: 16.370.000Kč z toho investiční výdaje činí 11.970.000Kč.
➢ Připravované investiční akce z dotačních programů Plzeňského kraje v roce 2018:
- dofinancování rozšíření ČOV
- oprava kulturního zařízení Polanka
- věcné vybavení JSDHO
- víceúčelové hřiště
➢ Připravované projekty pro případné dotační tituly v rámci jednotlivých ministerstev
ČR:
-

rybník Chobota Štěnovický Borek
chodníky 2. a 3. etapa v úseku restaurace Polanka - Nebílovský Borek čp. 4
park v Nebílovském Borku „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, DT č. 2 Podpora zapojení generací do komunitního života v obci“

➢ Plánovaná investiční akce s dotací od Ministerstva životního prostředí
- Rozšíření ČOV - zahájení březen 2018
➢ Firma Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. zahájila 27. listopadu práce na prodloužení kanalizace a vodovodního řadu na parcely za KD Polanka. Dokončení je plánováno
na leden 2018.
➢ Od 31.12. 2018 bude opětovně v provozu restaurace KD Polanka. Zahájení provozu bude
od 19.00 hodin silvestrovskou zábavou za doprovodu živé hudby. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina O.B.R. Rezervace míst na tel. č. 737 261 333
➢ Hledáme spolupracovníky na přípravu oslav 640 let obce, které plánujeme uskutečnit

v červencovém termínu 2019 (Zpívání pod lipami – 13. 7. 2019, oslavy 110 let založení
Sboru dobrovolných hasičů v Nebílovském Borku, uctění památky padlých ve světových
válkách, setkání rodáků, výstava historických fotografií, ………)
➢ Chcete-li se podělit o své zážitky z cest, zkušenosti, zájmy, fotografie apod.? Pošlete nám
svůj příspěvek do Boreckého zpravodaje.
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***
Bezpečnost na silnici:

Dodržujte chůzi vlevo, používejte reflexní prvky i v obci.
Zvýšíte svoji bezpečnost na silnici!!!

***
Poděkování zastupitelstva obce:
➢ Sborům dobrovolných hasičů a Rybářům Borky za vzornou reprezentaci obce a odvedenou

brigádnickou činnost.

Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek přeje všem občanům
pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů v roce 2018
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Neprodejné
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RYBÁŘI

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás na úvod seznámil s výlovem chovného
rybníka ve Štěnovickém Borku, který se konal 15. října 2017. Slovilo se celkem 230 kaprů, 11
štik, 8 tolstolobiků, 20 amurů a 3 sumci. Po výlovu, přímo na hrázi, prodávali rybáři zájemcům vylovené šupináče. Neprodané ryby byly vráceny zpět do rybníka.
Večer se konala místním pohostinství tradiční „Dolovná“. Zábava se velice vydařila,
přišlo asi 85 lidí. Byla zajištěna bohatá tombola za přispění mnoha sponzorů, kterým tímto děkuji. Paní hospodská otevřela hospodu na naši akci a myslím, že vše proběhlo v naprostém
pořádku. Za to jí také děkujeme. O dobrou náladu se postarala hudba Sortiment (2xkytara a
bicí).
V listopadu jsme nakoupili ryby od Klatovského rybářství a přivezli do Borku. Nasazeny byly do obou rybníků v počtu 186 kaprů, 44 amurů, 22 štik, 10 tolstolobiků a 50 línů o
celkové hmotnosti 650kg za cenu 45 000Kč.
V minulých článcích jsem vás seznámil s Norskem, o našich výpravách za rybami a
některými druhy ryb, které se nejčastěji v Norsku loví. Další výpravu do Norska plánujeme
v příštím roce na konec srpna v počtu 8 lidí. Cesta dlouhá 2 200km povede přes Německo,
Dánsko, Švédsko až do cílového místa na Bakkan Wahl. Po návratu se s vámi podělím o zážitky a výsledky z naší výpravy včetně fotografií.
Nyní přikládám pár snímků našich rybářů od našeho boreckého rybníčku.
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Na závěr letošního roku mi dovolte,
abych vám poděkoval, popřál šťastné
prožití vánočních svátků, dávejte pozor
na kostičky z kapra a v roce 2018
hodně zdraví a štěstí.
Srdečně vás zdraví
Petr Hajšman
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Hasiči informují
Zpráva SDH Nebílovský Borek
Ohlédnutí za rokem 2017 začínáme v letošním březnu, kdy jsme uspořádali další ročník oblíbených maškarních plesů pro dospělé a děti. Díky podpoře sponzorů a obecního úřadu
je zajištěna vysoká úroveň. Odměnou je pro nás nadstandardní počet plesajících. V příštím
ročníku v roce 2018 budeme chtít minimálně nastavenou úroveň udržet, případně ještě vylepšit.
Na začátku května proběhla příprava na soutěžní část hasičského roku. Jak jsme „neslavně“ dopadli, jistě víte. Poslední místo je výzvou pro nastávající rok pokusit se navázat na
vítězné roky v okrskových soutěžích v klasických disciplínách a probojovat se do podzimní
části zakončené okresními závody plánovaných na 8. září 2018. Místo konání – hřiště Blovice/Nepomuk.
Úspěšně hodnotíme přípravu a zabezpečení kulturní akce „Zpívání pod lipami“, stejně
tak „novou“ akci na ukončení prázdnin, která jak se zdá získala na své popularitě a připravujeme její rozšíření pro více zájemců nejen z řad členů SDH. Podzimní drakiáda se díky počasí
a větru povedla, bohužel lampiónový průvod byl na blátě, snad ohňostroj a malé občerstvení
bylo zadostiučiněním za promočené oblečení a mokré boty.
V roce 2017 jsme odpracovali pro obec 125,5 hodin z toho 19 brigádnických na
údržbu veřejného prostranství a 106,5 hodin na zajištění koncertu na Planinách. Na zajištění
kulturních akcí pořádaných naším sborem jsme odpracovali 38 hodin.
Přejeme všem krásné, spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018.
Výbor SDH N. Borek
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
Na podzim se náš sbor věnoval především závodnické činnosti dětských družstev.
V říjnu odstartovala podzimní část hry Plamen 2017/2018. V nové sezoně máme nasazena
2 družstva starších žáků, a to z důvodu nízkého počtu dětí mladších 10 let.
Závod požární všestrannosti se letos konal 7.10. ve Vrčeni. Tento závod se dětem moc
nevydařil. Naši závodníci se umístili na 7., 11. a 25.místě z celkového počtu 31 startovacích
hlídek. Pro jarní část soutěže máme tedy ztížené výchozí pozice. I když nutno podotknout,
že naši žáci soutěží proti daleko starším závodníkům.
Posledním závodem tohoto roku byla pro děti ligová soutěž v Blovicích, která se uskutečnila 14.října. Naše družstva se umístila na 14. a 18.místě. V sobotu 11.listopadu proběhlo v
Plzni, KD Šeříkovka, slavnostní vyhlášení uplynulého ročníku ligy MH. Naše družstva obsadila
1.místo v mladší kategorii a 4.místo ve starší kategorii. V letošním roce již dětem sezóna skončila. Všechny závodníky musíme za jejich snahu moc pochválit.

mladší a starší žáci na slavnostním vyhlášení ligy
MH
Galavečer Západočeské hasičské ligy proběhl 21.října a slavnostně zakončil celou soutěž ZČHL. Byly zde vyhlášeny celkové výsledky uplynulého ročníku ZČHL 2017
a předány finanční odměny nejlepším týmům.
Družstvo žen obsadilo celkové 10. místo a muži
27.místo. Ženy se dále zúčastnily i posledních závodů letošního roku. V Nezvěsticích získaly
1.místo a v Chlumčanech obsadily krásné 2.místo
z celkových 15.týmů.
Na konci listopadu proběhla schůze žadatelů ZČHL. Na tomto shromáždění se rozhodovalo, které sbory budou moci organizovat soutěž
ZČHL 2018. Náš sbor zde svoji soutěž obhájil a
12.srpna 2018 se tak můžeme všichni znovu těšit
na prestižní hasičské závody ve Štěnovickém
Borku.
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Dále uspořádáme i v příštím roce tradiční dětskou soutěž O Boreckého kapra, která proběhne 26. května. ☺
Dne 18.listopadu se naši členi výjezdové jednotky zúčastnili podzimního
okrskového velitelského dne konaného ve Štěnovicích. Tématem bylo proškolení
všech jednotek v základech radiokomunikace. Dále jsme v listopadu uspořádali
brigádu za účelem zazimování techniky, údržby vozidel, úklidu hasičárny a
hřiště. Nyní nás čeká příprava na Výroční valnou hromadu sboru, která se uskuteční 20.ledna 2018 od 19.00 hodin v místní restauraci. Tímto srdečně zveme všechny své
členy
i přátele.
Závěrem nám dovolte, abychom všem členům, jejich rodinám a současně i všem občanům našich obcí popřáli příjemné prožití Vánočních svátků
a do Nového roku 2018 mnoho štěstí a zdraví.
Výbor SDH

OBECNÍ ÚŘAD ŠTĚNOVICKÝ BOREK
ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
BESÍDKU
23. PROSINCE 2017 OD 17:00 HOD
U VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OBECNÍM
ÚŘADEM
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2018
leden
13. 1. – Výroční valná hromada SDH Nebílovský Borek
20. 1. – Výroční valná hromada SDH Štěnovický Borek

únor
10. 2. – Výroční schůze Rybáři Borky
28. 2. – Splatnost místních poplatků

březen
3. 3. – Maškarní ples pro dospělé (BerBand)
10. 3. – Maškarní ples pro děti

duben
7. 4. – Vítání občánků
14. 4. – Zahájení rybářské sezóny v Borku

květen
6. 5. – pouť na Planinách
12. 5. – zájezd na výstavu Hobby v Českých Budějovicích
19. 5. – taneční zábava ke Dni matek (Sekvence)
26. 5. – Borecký kapr – dětská soutěž

červenec
14. 7. – Zpívání pod lipami na Planinách (Myslivecká kapela Atlas)

srpen
12. 8. – Západočeská hasičská liga mužů a žen

září
1. 9. – Rozloučení s prázdninami
21. 9. – Veřejné zasedání OÚ

říjen
13. 10. – Výlov
20. 10. – Drakiáda
28. 10. – Posvícení

listopad
17. 11. – Lampiónový průvod

prosinec
08. 12. – Mikulášská besídka s divadelním představením O Sněhurce
23. 12. – Vánoční besídka u stromku

