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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******
Boj s koronavirem v Borku
- látkové roušky jsou k dispozici během otevírací doby
v prodejně potravin COOP ZKD a v úředních hodinách
na OÚ. Roušky jsou pravidelně doplňovány.
- apelujeme na všechny občany, aby dodržovali nařízení
vlády ČR, zejména nošení roušky, šátku či šály zakrývající ústa a nos. Chráníme tím sebe i ostatní a přispíváme ke zmírnění šíření nákazy. Nebuďme lhostejní vůči spoluobčanům, zejména seniorům.
Byla zřízena služba obce na pomoc spoluobčanům se zajištěním nákupu nezbytně nutných prostředků /potravin, léků, hygieny/. Pomoc směřuje na občany starších 70 let, osob se
sníženou zdravotní způsobilostí, případně osob v nařízené karanténě, o které se nemá kdo jiný
postarat. Pomoc je zajišťována členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Pro zajištění
pomoci volejte: 724 186 927, 724 162 522.
Opatření OÚ po dobu nouzového stavu
Za účelem zajištění nepřetržité činnosti OÚ jsme přistoupili k rozdělení přítomnosti pracovníků obce. Vstup osob do budovy OÚ je možný jen s rouškou či šálou zakrývající ústa a nos.
Úřední hodiny s omezením:
Pondělí: 18.00 – 20.00 hodin
- přítomnost úřednice OÚ za účelem vyřízení platebního styku, ověřování listin atd.
Středa: 18.00 – 20.00 hodin
- přítomnost starosty či místostarosty za účelem vyřízení žádostí, dotazů veřejnosti
Současně apelujeme na občany, aby v co nejvyšší možné míře využívali k řešení svých potřeb
s OÚ telefonické či elektronické komunikace a bezhotovostních plateb.
Zdeněk Albl DiS., starosta - tel. 724 186 927, starosta@stenovickyborek.cz
Bc. Alena Valešová, referent OÚ, účetní – tel. 724 162 522, info@stenovickyborek.cz
Pavel Pech, místostarosta, tel. 723 825 427
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Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 727546389/0800
Datová schránka: j64atxi
Stalo se ……
 Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání zastupitelstva dne 29. 1. 2020 usnesením
1/4/2020 změnu územního plánu č. 1. Toto opatření obecné povahy bylo vydáno
v souladu s §54 odst. 2 stavebního zákona. Úplné znění změny územního plánu č. 1 naleznete na webových stránkách obce https://www.stenovickyborek.cz/uredni-deska-1/verejnavyhlaska-zmena-c-1-uzemniho-planu-stenovicky-borek.html nebo na internetové adrese
https://podkladystav.plzen.eu pod záložkou ÚP Štěnovický Borek. Dále je k dispozici na
Magistrátu města Plzně, odbor stavebně právní a v kanceláři OÚ Štěnovický Borek.
 Zpráva o uplatňování územního plánu Štěnovický Borek za období 2016-2020 podle §55
odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů byla předložena Magistrátem města Plzně, odbor stavebně právní ke schválení zastupitelstvu obce, a to ji schválilo na zasedání dne 6. 3. 2020.
 Schválené dotační programy pro rok 2020
a) Výstavba metropolitních sítí – optická síť v Nebílovském Borku
b) Oprava komunikace v Nebílovském Borku - z dotačního titulu PSOV – Projekty obcí
c) Dodatečný kamerový systém na hřiště a k vodohospodářské infrastruktuře – Podpora
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020
d) Pořízení věcného vybavení JSDHO
 Od 29. 1. 2020 platí obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů č.1/2020, která byla
změněna v textové části dle doporučených změn.
Obecní zastupitelstvo informuje:
 Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 400Kč.
 Nabízíme možnost odběru štěpky
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
 Provozovatel vodohospodářské struktury obce Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. z důvodu navýšení rozsahu prací hledá do hlavního pracovního poměru obsluhu
pro provoz úpravny vody a čističky odpadních vod v naší obci. Bližší informace k náplni
práce a mzdovým podmínkám obdržíte na kontaktních číslech KaV Starý Plzenec tel. č.
724064344, 602759636, 602238906
 Pozor!! - 15. 4. 2020 plánuje firma ČEZ a.s. v době od 7:30-15:30 odstávku dodávky
elektrického proudu v obou částech obce. Z důvodu odstávky bude přerušena dodávka
pitné vody do domácností.
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 Chcete odebírat novinky z úřední desky obce a informace o akcích? Zvolte aplikaci
V obraze nebo zasílání emailů z webových stránek.
Aplikace „V obraze“ přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní Vás na
nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcí, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Pokud chcete dostávat informační emaily, stačí aktivovat odkaz na webových stránkách
obce „Informace emailem“. Po uvedení svého emailu a ověření vygenerovaným číselným
kódem obdržíte na Váš email, při zveřejnění nové zprávy, požadovanou informaci.

Poděkování zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce děkuje všem spoluobčanům a spolkům, kteří se aktivně podíleli na
zvládnutí situace s nedostatkem roušek. Jsme rádi, že máme takové spoluobčany, kteří
dokázali, že jim není lhostejná vzniklá situace při pandemii koronaviru

Vydává Obecní úřad Štěnovický Borek.
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Borečtí sousedé, z.s.
Masopust
V sobotu 22. 2. se ve Štěnovickém a Nebílovském Borku uskutečnil první ročník masopustu. Program začal v 9:00 hod před obecním úřadem, kdy Masopust, nebo také Strakatý, požádal starostu obce o svolení s konáním masopustu. Starosta povolení udělil, poté předal Masopustovi symbolický klíč od obce. Maškary slíbily, že se budou slušně chovat a nebudou působit žádnou škodu.
Poté se průvod vydal na cestu, kde nás čekali na různých místech sousedé s pohoštěním a
sklenkou něčeho dobrého na zapití. Největší překvapení nás čekalo před bytovkami ve Štěnovickém Borku, kde čekalo velké pohoštění v čele s řezníkem krkovičkou. Nechyběly ani klobásky a maso na grilu. Poté jsme pokračovali k restauraci, kde čekal tým sehraných sestřiček
s čerstvými koblihami. Další velké zastavení bylo na návsi v Nebílovském Borku, kde poskytli zázemí hasiči a dámy z „Vilma klubu“ připravily úžasné pohoštění. Oběma těmto spolkům
velmi děkujeme.
Po celou dobu k tanci vyhrávala kapela Šťáhlavská perla revival. Děti se většinu cesty vezly
na koňském povozu. Velmi děkujeme všem, kteří se zúčastnili a především všem, kteří nám
připravili úžasné pohoštění. Akci jsme si velmi užili a to jsme ani nevěděli, že bude na delší
dobu poslední. Rádi bychom na tuto akci navázali i v příštím roce.

Místo kultury šití roušek
Na jaro a léto jsme pro vás chystali hned několik akcí. V dubnu Ukliďme Česko a přednášku našeho souseda o cestě se psím spřežením za polární kruh. V květnu Evropský den sousedů a v červnu by měl následovat Fantasy Day a stopovačka pro děti Pohádkový les. Konání
akcí však přerušila krize způsobená koronavirem. Proto členky našeho spolku sedly k šicím
strojům a začaly šít roušky. Nejprve pro sebe a své blízké a poté i pro spoluobčany. Roušky
budeme postupně doplňovat do prodejny a na obecní úřad podle zájmu občanů. Nezapomeňte
si roušky pravidelně sterilizovat.
Přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, hodně trpělivosti a také to, abyste ten vynucený klid dokázali využít pro sebe a své blízké.
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Hasiči informují
Zpráva SDH Nebílovský Borek
Dne 11. ledna se konala výroční valná hromada sboru, kde byl zvolen výbor na období
2020-2025. Společně jsme schválili plán
činnosti na rok 2020.
Bohužel na činnost sboru se podepisuje rychlé šíření virového onemocnění
COVID-19 napříč republikou. OSH Plzeňjih odložilo vrcholné jednání okresního sdružení v Lužanech. Zrušeno bylo také školení
řidičů hasičských vozidel pořádaných štěnovickým okrskem. Všechna prověřovací cvičení jsou odložena.
Ještě před zavedení nouzových opatření vlády ČR jsme uskutečnili brigádu na prořez líp při
hlavní silnici v Nebílovském Borku. Odpracováno bylo celkem 27 hodin. Velmi důležitou
technickou údržbu hasičského vozidla provedl Ondra Krestýn a ta vedla k tomu, že opět máme vozidlo s novou STK do roku 2022.
Jakmile bude situace příznivá pro nastartování běžného kulturního života, budeme Vás
informovat o náhradních termínech zrušených akcí. Držme si palce a společně to zvládneme.

Vybrali jsme pro Vás z Hasičských novin (6.3.2020)
Spuštění lokační SMS umožní lokalizovat volajícího na linku 112 s přesností 30 metrů:
„V úterý 11. února u příležitosti Evropského dne tísňové linky se na tiskové konferenci Hasičského záchranného sboru sešli zástupci z řad hasičů, policistů a záchranářů, aby veřejnosti
představili využívání lokalizačních SMS formátu AML (Advanced Mobile Location) jako nové
funkcionality jednotného evropského čísla tísňového volání linky 112, která bude také využita
také pro národní tísňová čísla. Služba byla spuštěna 11. února 2020 pro zařízení s operačním
systémem Android a bude nabíhat postupně několik týdnů. V praxi to bude vypadat tak, že
pokud vytočíte jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle váš chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu s vaší přesnou polohou. Tato vaše poloha se
operátorovi automaticky zobrazí na monitoru v mapě. Tato doplňková služba se spustí ve
všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem Android automaticky. Není tedy potřeba
instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo přednastavovat telefon. K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi
sítěmi. Na základě těchto dat pak bude schopen určit polohu s přesností na desítky metrů. V
současné době využívá AML již 21 zemí světa včetně ČR. Služba je bezplatná.

Výbor SDH N. Borek
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Zpráva SDH Štěnovický Borek
Vážení spoluobčané, hasiči ze Štěnovického Borku zahájili v roce 2020 svoji činnost
na Výroční valné hromadě, která se uskutečnila v pátek 17. ledna, kde jsme zhodnotili naši
činnost v předchozím roce, ocenili naše členy a zvolili jsme členy výboru na další období a
stanovili úkoly pro letošní rok. Složení výboru se oproti předchozímu změnilo pouze ve složení revizní komise. Předsedkyní této komise se stala paní Ing. Ivana
Šindelářová a členové Petr Hajšman a Jan Albl. Starostou SDH zůstává
nadále zasloužilý hasič pan Zdeněk Albl.
V únoru se ČR prohnala vichřice, která lámala a vyvracela stromy. I naší
obec tato událost zasáhla a výjezdová jednotka musela zasahovat na odstranění padlých stromů přes cestu v chatové oblasti pod rybníky ve Štěnovickém Borku. V měsíci březnu, konkrétně 14. března jsme ještě provedli brigádu za účelem pořezání uschlých stromů u hřbitova, prořezání
lípy u Racků, odstranění suchých stromů na návsi ve Štěnovickém Borku a úklid sportovního
areálu. Poté již zasáhla celosvětová pandemie spojená s virovým onemocněním COVID-19 a
naše činnost byla utlumena. V současné době naši členové určení v hasičské jednotce obce
byli starostou obce vyzváni k plnění úkolů spojených s pomocí našim seniorům a všem občanům, kteří si případně nebudou schopni zajistit základní potřeby z důvodu nařízených omezení či karantény.
Jakmile se situace zlepší a omezení budou uvolněna, zahájíme opět svoji činnost.
V letošním roce plánujeme o prázdninách po roční pauze opět pořádat hasičskou soutěž Západočeská hasičská liga, která se má konat v neděli 9. srpna od 11.00 hodin ve sportovním areálu Štěnovický Borek. Věříme, že již tuto soutěž uspořádáme.

Výbor SDH Š. Borek
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