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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
***
Aktuality:
➢ Výběrové řízení na dopojení vrtu HV 02 vyhrála firma Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, hodnota investice je 220. 000 Kč bez DPH. Termín zahájení stavby je stanoven na
5. červen 2017 a termín dokončení na 20. říjen 2017.
➢ OÚ stále nabízí možnost zasílání upozornění na Váš email při aktualizaci webových stránek obce, zájemci se mohou přihlásit osobně nebo elektronicky na
info@stenovickyborek.cz
➢ Zájemci o očkování psů proti vzteklině a ostatním psím nemocem se mohou přihlásit telefonicky, emailem nebo osobně na OÚ do 15. 8. 2017. Termín očkování bude vyvěšen na
úřední desce a vyhlášen obecním rozhlasem. Očkování provede MVDr. Jíška ze Štěnovic.
➢ Informace k odchytu volně pobíhajících psů pro rok 2017. Poplatky spojené s odchytem:
8,- Kč za ujetý km, 100,- Kč za odchyt, 550,- Kč jednorázový poplatek, 90,- Kč za každý
den ustájení, ceny jsou bez DPH, poplatky hradí majitel při vyzvednutí psa, další informace na www.utulekpropsy.unas.cz
Pověřené osoby na přivolání odchytové služby jsou: starosta, místostarosta obce a pracovnice OÚ.
➢ Od 10. 5. 2017 byly spuštěny „nové“ webové stránky obce.
➢ OÚ hledá spolupracovníka-nadšence pro nácvik vánočního vystoupení dětí. Rádi podpoříme Vaše náměty a nápady.
➢ Hledáme členy do volební komise z řad studentů, nezaměstnaných, žen nebo mužů na mateřských dovolených pro podzimní parlamentní volby konané ve dnech 20. - 21. 10. 2017,
podmínkou je státní občanství ČR a věk nad 18 let. Zájemci se mohou přihlásit do 31. 8.
2017.
➢ Stále přetrvává problém s odkládáním odpadu mimo určené kontejnery na separovaný odpad. Znečištěné veřejné prostranství není dobrou vizitkou pro naši obec, zvláště když je
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kontejner poloprázdný a odpad je odložen vedle (polystyrény, noviny, kelímky,….). Pak
stačí nepřízeň počasí a vítr vykoná své. Některé „kousky“ se pak nachází v křoviskách, na
polích, v potoce apod.
➢ Žádáme spoluobčany, aby zejména v období letních měsíců měli na paměti, že zásoby
pitné vody nejsou bezedné. Pro „nadměrnou“ spotřebu vody při doplňování bazénů využijte služby okolních hasičských sborů ve Štěnovicích a v Losiné, kontakty dostanete na
OÚ.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně s ohledem na současné období bezdeští
upozorňuje občany, že bez povolení vodoprávního úřadu není možné odebírat vodu z toku
pomocí technického zařízení.
➢ Obec nadále nabízí podnikajícím subjektům v obci uzavření smlouvy na odstraňování
tříděného odpadu. Veškeré informace k podmínkám na uzavření smlouvy budou podány
na OÚ, na vyžádání mohou být zaslány emailem.
➢ Výsledky ankety: hlasování o obecním znaku a vlajce a následné schválení vítězného
návrhu.
Počet hlasovacích lístků: 412
Počet odevzdaných lístků: 168
Počet hlasujících na webových stránkách: 18
Počet hlasujících na email: 3
Celkem: 189
Počet hlasů návrh č. 1: 43
Počet hlasů návrh č. 2: 46
Počet hlasů návrh č. 3: 100
Vítězný návrh v anketě je návrh č. 3.
Schválený znak a vlajka obce na zastupitelstvu obce 23. 6. 2017 je návrh č.3.
➢ 12. 8. 2017 projede naší obcí jízda Veteran Clubu s vozidly v období 1948-1985 aneb
v čem jsme jezdili za socialismu. Přesný čas průjezdu obcí není stanoven. Počet účastníků
je plánován v počtu kolem 100 vozů. Veteran Club by uvítal zřídit v obci občerstvovací
stanici (nealko pivo, nanuky apod.) v rámci dobrovolné podpory účastníků. Kdo by měl o
akci zájem ze strany podnikajících subjektů, budou mu předány na OÚ kontakty na organizátory.
➢ Obecní úřad vyzývá podnikající subjekty, které využívají obecní pozemky pro svoji podnikatelskou činnost, aby uzavřely s obcí dohodu o pronájmu této plochy. Pokud tak neučiní do 31.7. 2017, bude požadováno odstranění vozů, materiálu apod. z této plochy.
➢ Od 28. 6. 2017 je vyhlášeno výběrové řízení na pronájem místního kulturního zařízení od
1. 10. 2017 (dle domluvy je možné předat kulturní zařízení v termínu před 1. 10.
2017) včetně bytové jednotky 2+KK. Kritéria jsou uvedena na webových stránkách, na
úřední desce, případně mohou být sdělena osobně v úředních hodinách na OÚ. Přihlášky
k výběrovému řízení je nutné podat na OÚ nejpozději k 16. 8. 2017 do 18:00.
➢ Žádáme rodiče dětí - předškoláků, jejichž děti nebyly přijaty do předškolního vzdělávání v
mateřských školách na rok 2017/2018, aby se obrátili na obecní úřad
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Poděkování zastupitelstva obce:
➢ Ing. Voráčkovi a Ing. Fremrovi za zhotovení fotografií naší obce pro webové stránky.
➢ Veliteli zásahové jednotky a jejím členům za rychlý a bezchybný přesun na určené místo
při společném námětovém cvičení sborů okrsku Štěnovice s HZS Plzeňského kraje.

Zásahová jednotka obce po ukončení cvičení 25. 3. 2017: zleva L. Kryč,
F. Fremr, P. Grebeň, J. Terč ml., M. Polívka, J. Fremr

Velitel zásahové jednotky obce J. Polívka (poslední vpravo) při závěrečném nástupu
po ukončení námětového cvičení 25. 3. 2017

➢ členům SDH Nebílovský Borek za asistenci při odstraňování suchých větví na Planinách
směřujících nad komunikaci III/18329
➢ mladým hasičům a realizačnímu týmu za vzornou reprezentaci naší obce na krajském kole
soutěže Plamen v Tachově
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Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 31. 8. 2017:
15. 07. 2017 – Koncert lidové hudby na Planinách
od 16:00 hodin zahraje k poslechu Myslivecká kapela Atlas. Občerstvení zajistí hasiči z Nebílovského Borku.
Kyvadlovou dopravu zajistí hasiči ze Štěnovického Borku z návsi ve Štěnovickém Borku přes
náves Nebílovského Borku a zpět. Věříme, že ulehčíme cestu do místa konání akce a zpět starším spoluobčanům.
Rozpis odjezdů vozu VW Caravelle, počet osob 7:
Odjezdy z návsi Š. Borek: 15:15 hodin, 15:30 hodin a 15:45 hodin
Odjezdy z Planin: 20:00 hodin, 20:30 hodin a 21:00 hodin

22. 07. 2017 – Rybářské závody pro ženy - O pohár starosty obce
od 13:30 hodin na rybníku ve Štěnovickém Borku

29. 07. 2017 – Západočeská hasičská liga mužů a žen
od 12:00 hodin na hřišti ve Štěnovickém Borku, přijďte se podívat na hasičské klání v požárním sportu a podpořit naše soutěžní družstva
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ZPRÁVA SDH NEBÍLOVSKÝ BOREK
V týmu zásahové jednotky obce se zúčastnili o posledním březnovém víkendu, Jaroslav a Filip Fremrovi společného námětového cvičení s HZS Slovany a sbory 7. štěnovického
okrsku. Úkolem pro jednotku bylo zajistit zásobování vodou hasičských cisteren nasazené
v prostoru fiktivního lesního požáru nad obcí směrem na Černice.
První letošní brigádnické hodiny ve spolupráci s obcí jsme odpracovali na Planinách
při odstraňování nebezpečných větví převážně směřujících nad komunikaci. Prořez byl prováděn vysokozdvižnou technikou v rámci součinnosti jednotky HZS Slovany a členů zásahové
jednotky obce.
Okrskové závody v Čižicích byly pro nás smolné. Technika nás zradila v nepravou
chvíli během požárního útoku a kvůli tomu se nezúročil perfektní čas po štafetě. Škoda, ale
opět další zkušenost před dalšími závody
Nyní připravujeme společně s OÚ organizační zabezpečení Zpívání pod
lipami a do poloviny července připravíme trasu dvoudenního zájezdu v termínu
9. 9. - 10. 9. 2017. Budeme se těšit na setkání s Vámi na těchto plánovaných akcích.

Závěrem chceme blahopřát mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody k životnímu jubileu
veliteli Lukášovi Jánskému a Ladislavu Kovaříkovi.
Výbor SDH N. Borek

Připraveni provést požární útok

Starosta sboru během převzetí cen
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
Ani v jarních měsících náš sbor nezahálel. V sobotu 25. března se naše výjezdová jednotka
účastnila velitelského dne spojeného s prověřovacím cvičením. Výjezd byl vyhlášen do Štěnovického
Borku. Sbory štěnovického okrsku měly za úkol dálkovou dopravu vody. Začátkem dubna proběhla
hasičská brigáda, zaměřená na přípravu hřiště a úklid venkovního areálu hasičské zbrojnice.
Dále jsme se aktivně účastnili všech plánovaných soutěží. Výsledky všech našich soutěžních
družstev si můžete prohlédnout v následující tabulce, která je umístěna pod článkem.
Za zmínku určitě stojí vítězství mužů v okresním kole požárního sportu v Přešticích, kteří si tak zajistili
postup do krajského kola.
Náš sbor pořádal i tradiční dětské závody
„O Boreckého kapra“, které se konaly
27.5. na hřišti ve Š.B.. Soutěže se účastnilo bezmála 40 družstev dětí. V této obrovské konkurenci se naše mládežnická
družstva neztratila. Mladší žáci celou
soutěž vyhráli a starší žáci obsadili
krásné 7. místo. Počasí nám přálo a závody se opravdu povedly. Tímto děkujeme všem sponzorům i dalším lidem,
kteří jakkoli pomohli s přípravou a průběhem závodů.
Děti se dále zúčastnily okresního kola HRY PLAMEN, které se konalo 3.6.-4.6. v Nepomuku.
I na těchto závodech sklidili naši žáci velký úspěch. Mladší žáci svoji kategorii vyhráli a zajistili si
postup do krajského kola. Starší žáci obsadili krásné medailové 3. místo.
V průběžném bodování ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih zaujímají mladší žáci 1.místo
a starší 3.místo. Poslední rozhodující závody se konají 25.6.2017 v Dnešicích, kde se rozhodne
o konečném pořadí ligy.
Krajské kolo HRY PLAMEN se konalo 10.-11.6. v Tachově. V Tachově děti soutěžily i v nových disciplínách, a proto jsme pro ně uspořádali týdenní soustředění. Tréninky probíhaly od úterka
do pátku - každé dopoledne i odpoledne.
A vyplatilo se. Děti se na krajském kole neztratily a přivezly si krásné druhé místo.
První místo jim uteklo jen o vlásek.
Za zmínku stojí rovněž i individuální výkony jednotlivců v běhu na 60m s překážkami, kdy naši zástupci z řad dětí obsadili
následující místa:
Mladší chlapci:
Matěj Albl
2.místo
David Halušitz
5.místo
Pavel Grebeň
10.místo
Mladší dívky:
Štěpánka Kvíderová

6.místo

starší žáci v Nepomuku
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Náš sbor děkuje všem trenérům i soutěžícím za
vynikající výkon.
Muži a ženy odstartovali závody
v Úněticích novou sezonu hlavní soutěže Západočeské hasičské ligy. Liga je tvořena 14-ti
závody a za sebou máme už 4 kola. Deváté
kolo
ZČHL
se
koná
ve Štěnovickém Borku 29. července
od 12:00h. Tímto srdečně zveme všechny občany, aby přišli podpořit naše družstva. Připravené bude dobré jídlo i pití ☺.

mladší žáci v Tachově
V nejbližší době nás čekají závody: muži, ženy děti -

datum

18.3.

místo konání

Oplot

akce

24.6. od 10:00h Krajské kolo - muži
24.6. od 15:00h Kanec Štěnovice - ženy
25.6. od 10:00h Dnešice

kat.

výsledky

BŘEZEN
liga MH
děti mladší: 3.místo x starší: 7.místo
DUBEN

23.4.

Nezvěstice

29.4.

Chlum

okrsk. kolo PS M,Ž
liga MH

muži: 2.místo

děti mladší: 1.místo x starší: 1.místo

KVĚTEN
6.5.

Čižice

okrsek klasika

muži: 2.místo

7.5.

Želčany

liga MH

děti mladší: 2.místo x starší: 6.místo

13.5.

Žákava

liga MH

děti mladší: 4.místo x starší: 5.místo

20.5.

Přeštice

27.5.

Štěn .Borek - Kapr

liga MH

děti mladší: 1.místo x starší: 7.místo

27.5.

Únětice

ZČHL

M,Ž ženy: 6.místo x muži: 13.místo

28.5.

Úherce

ZČHL

M,Ž ženy: 6.místo x muži: 20.místo

okresní kolo PS M,Ž muži: 1.místo x ženy: 3.místo

ČERVEN
3.6.-4.6. PLAMEN - Nepomuk

okresní kolo

děti mladší: 1.místo x starší 3.místo

10.-11.6.

PLAMEN - Tachov

krajské kolo

děti

10.6.

Horní Hradiště

ZČHL

M,Ž ženy: 12.místo x muži: 18.místo

11.6.

Štichovice

ZČHL

M,Ž

mladší: 2.místo
ženy: 7.místo
Výbor SDH
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RYBÁŘI

Na úvod příspěvku mi dovolte, abych Vás seznámil s výsledky rybářských závodů při zahájení
letošní sezóny dne 22. dubna 2017.
V dospělé kategorii zvítězil Václav Toms s kaprem o délce 56cm, na druhém místě se umístil
Míra Huspeka s kaprem o stejné délce. Protože měli ryby o stejné délce, měl rozhodnout los. Ten neproběhl, jelikož se Míra Huspeka prvního místa vzdal (..že už vyhrál po třetí…), tak přenechal prvenství panu Tomsovi. Na třetím až pátém místě se umístili s kaprem 51cm Zdeněk Vonásek, Radek Albl
a Libor Kryč. V dětské kategorii zvítězil Šimon Lintimer s kaprem 51cm, 2. místo Guralová Martina
(50cm), 3. místo Šrámek Jiří (49cm), 4. místo Alblová Adéla, 5.- 6. místo Sládek Matěj a Šrámek Jan
(oba 46cm), 7.-8. místo Albl Martin a Vonásek Vojtěch (44cm) a na 9. místě Albl Matěj, který měl na
udici velkého kapra, ale bohužel se mu u břehu vysmekl a uplaval. Všichni jmenovaní obdrželi pěkné
ceny a celkový vítěz pan Toms dostal putovní pohár. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení.
Počasí nic moc, také chvíli pršelo. Večer proběhla v restauraci zábava a o dobrou náladu se postarala
paní Berková. Byla zajištěna bohatá tombola za přispění několika sponzorů, kterým zároveň děkujeme. Hlavními cenami byly: 40kg sele, které vyhrál Radek Matas a celý divočák, kterého vyhrál pan
Sládek. Zábava se povedla, přestože přišlo méně lidí.

Dále Vás seznámím s dalšími lovenými rybami z našich výprav do Norska. První rybou je platýs velký.
Tato ryba se živí převážně korýši a měkkýši. Žije na
mělkých písčitých vodách. Obvyklá délka je okolo 4050cm, ale může dorůst až do 90cm. Tato moje ryba
měřila 49cm. Má skvělé maso a vynikající je uzený.
Vyskytuje se v Bílém, Baltském a Severním moři,
v Lamanšském průlivu, v evropské části Atlantiku od
kanálu po jižní Portugalsko.
Platýs velký

Druhou rybou chycenou v Norsku je štikozubec zvaný „hejk“
nebo „mořská štika“. Běžné úlovky se pohybují okolo 1 metru.
Tato ryba, ulovená Pidou Fremrem, měřila 107cm. Skoro už
trofejní velikost. Je to ta ryba na fotografii, kde jsem já a
šťastný rybář Pida. Štikozubec se živí sledi, šproty, makrelou a
hlavonožci. Žije v hloubce 100-1000 metrů u dna. V noci vyráží na lov. Má velmi dobré bílé maso a v Norsku se jich odloví až 200 tun ročně. Příště Vás seznámím s další lovenou rybou z našich výprav do Norska.
Na závěr mi dovolte, abych pozval všechny ženy na rybářské
závody O pohár starosty obce, které se konají 22. července
2017 ve Štěnovickém Borku. Prezence je od 13:30 do 14:00.
Ceny a občerstvení zajištěno. Pozvánky budou rozeslány.
Za rybáře Petr Hajšman
Petrův zdar
Štikozubec obecný

