Ročník: 19
Číslo: 1/2019

Vyšlo: 05. 04. 2019

BORECKÝ
ZPRAVODAJ
1379-2019

Obecní úřad
***
Stalo se ……
 16. 2. 2019 se konala přednáška v restauraci U Sousedů k historii naší obce a zároveň byla
představena publikace o naší obci vydaná k příležitosti 640 let od první písemné zmínky.
Přednášku vedl Mgr. Jiří Sankot z Chválenic. Povídání s prezentacemi článků, dokumentů
a fotografií uteklo více než rychle. Příjemné bylo i posezení při harmonice Jardy Hrubého
ml. ze Střížovic, který hrál k poslechu a později i k tanci. Druhou přednášku připravujeme
v podzimním termínu.

Publikace má 109 stran ve formátu A5, autorem textu je Mgr. Jiří Sankot, graficky zpracovala Mgr. Gabriela Fatková Ph.D., vyšla nákladem 500ks. Na přípravě se podílely tyto
instituce: Západočeské muzeum v Plzni, Archiv okresu Plzeň-jih v Blovicích.
Pro občany připadá jeden výtisk na číslo popisné. Vyzvednout si ji můžete na OÚ v úředních hodinách.
Rodáci obdrží publikaci při setkání 13. 7. 2019.
Ostatní zájemci o výtisk uhradí příspěvek na tisk ve výši 100Kč při osobním odběru.
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 Od 19. března je nově rozšířená ČOV ve 12 měsíčním zkušebním provozu.
Parametry ČOV 2019:
1) počet obyvatel: 400*/ 800 obyvatel
2) roční povolené množství vypouštění odpadních vod 30.000m3*/45.000m3
3) technologická část: - čerpací stanice před ČOV
- hrubé mechanické předčištění
- vyrovnávací nádrž
- aktivační nádrž
- dosazovací nádrž a regenerační nádrž
- dmychárna
- kalové hospodářství
*) hodnoty do 19. 03. 2019
Celková částka investice na realizaci projektu dosáhla výše 8.926.019,- Kč.
 Od 1.1.2019 byla navýšena cena za stočné z 30,- Kč na 41,- Kč za m3. Důvodem navýšení
ceny stočného jsou zvýšené náklady na provoz ČOV, zejména za elektrickou energii a
chemické prostředky. Vodné zůstává na 29,- Kč za m3
 Dne 1.4.2019 byla zahájena výstavba víceúčelového hřiště. Stavbu provádí První plzeňská
stavební s.r.o. Termín dokončení díla je plánován na konec srpna. Náklady na výstavbu
dosáhnou částky 3.908.118,48 Kč. V plném proudu jsou přípravné práce na výstavbu Inline dráhy, jejíž výstavba bude vázána získáním dotace od MMR či Plzeňského kraje.
 Chodníky etapa 2 a 3 od restaurace k čp. 3 v N. Borku bude realizována v návaznosti na
dokončení akce ČEZ. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.
 Kontejner na bioodpad byl přistaven na tradičním místě u restaurace U Sousedů.
Za bioodpad se považuje: tráva, štěpka, listí, skořápky z vajec, hlína
z květináčů, kávová sedlina, čajové sáčky, zbytky plodů ovoce a zeleniny
a drobné větvě do průměru 4cm s podmínkou, že musí být větve odděleny
od kmínku, silné větvě apod.
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.
Obecní zastupitelstvo informuje:
 Projekty obce pro rok 2019:
- osazení nového veřejného osvětlení ve Štěnovickém Borku v součinnosti s položením
elektrického kabelu na trase při hlavní silnici
- realizace výstavby víceúčelového hřiště včetně in-line dráhy
- provedení první části projektu chodníky v úseku restaurace U Sousedů k N.B. čp. 4
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 Žádosti o dotaci pro rok 2019 od Plzeňského kraje a MMR:
- výstavba víceúčelového hřiště a in-line dráhy, celkové náklady 5.950.317,40 Kč
- výstavba chodníku 2. a 3. část, celkové náklady 3.167.822,-Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení, celkové náklady 1.297.490,- Kč
- položení optického kabelu pro optickou síť Š.B., celkové náklady 696.246,-Kč
 Palivové dřevo v prodeji
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493).
- cena prostorového m3 je 600Kč.
 Svoz nebezpečného a objemného odpadu „ jaro 2019“ proběhne dne 31. 05. 2019.
Ukládání nebezpečného odpadu bude možné pouze na sběrném místě v areálu SDH ve
Štěnovickém Borku a to ve dnech 28. 05 - 30. 05. vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od
16:00 do 18:00 hodin za přítomnosti pověřené osoby OÚ. Mimo uvedenou dobu bude
areál uzamčen!
Ukládání objemného odpadu bude možné na sběrném místě v areálu SDH ve Štěnovickém Borku, a to ve dnech 28. 05 - 30. 05. vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 16:00 do
18:00 hodin za přítomnosti pověřené osoby OÚ. Mimo uvedenou dobu bude areál
uzamčen!
V Nebílovském Borku bude možné ukládat objemný odpad do přistaveného kontejneru na
návsi od 24. 05. – 30. 05. 2019.
Přijímány budou pouze uvedené druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
- lednice, sporáky, bojlery
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- brzdové a nemrznoucí kapaliny
- zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
- pneumatiky z osobních a nákladních automobilů v množství do 10ks na číslo popisné
- velkoobjemový odpad, např. gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.
Nebudou přijímány!!!!
- komunální odpad, stavební odpad a ostatní odpad nebezpečného charakteru
 Chcete odebírat novinky z úřední desky obce? 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.
Udržování čistoty u sběrných míst:
Neustále přetrvává problém s udržováním čistoty na sběrných místech tříděného odpadu a
ukládáním jiného druhu odpadu. Uložením odpadu mimo kontejnery či uložením jiného druhu
3

Ročník: 19
Číslo: 1/2019

Vyšlo: 05. 04. 2019

je považováno za založení „černé“ skládky. Náklady na odstranění budou požadovány po původci.
Péče o travní porosty v obci:
Nastává období intenzivní péče o travní porosty v obci. Žádáme, především pejskaře, aby
důsledně uklízeli po svých miláčcích exkrementy. K dispozici je několik specializovaných
košů s papírovými pytlíky. V každém z nich je lopatka z tvrdého papíru, která umožňuje hygienický úklid. Buďte ohleduplní vůči našim brigádníkům. Je to velmi nepříjemné až nechutné, když vám něco vletí do obličeje. Dále žádáme, aby se občané vyvarovali parkování na
travnatých plochách. Parkováním je porost ničen a znemožňuje plynulé sekání.
Poděkování zastupitelstva obce:
Obecní zastupitelstvo děkuje za poskytnuté historické materiály, fotografie a dokumenty
o obci. Dále děkuje panu Kovaříkovi za provedení revize elektrospotřebičů.

Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 31. 5. 2019:
06. 04. 2019– akce Ukliďme Česko, sraz ve 14:00 u restaurace U Sousedů

07. 04. 2019 – vítání občánků v KD Polanka od 15:00

13. 04. 2018 – zahájení rybářské sezóny od 7:00 na návsi ve Štěnovickém Borku
– večer bude posezení při hudbě v restauraci U Sousedů, k poslechu
a k tanci bude od 20:00 hrát skupina Empatia

11. 05. 2019 – zájezd na výstavu Hobby 2019 do Českých Budějovic
(poplatek činí 100Kč na osobu), přihlášky přijímány na OÚ do 01. 05. 2019

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)
18. 05. 2019 – taneční zábava ke Dni matek, zahraje kapela Sekvence,
začátek od 20:00 v místním kulturním zařízení. Zveme srdečně všechny „naše“ ženy a jejich „tanečníky“. V průběhu večera budou k vidění prezentační fotografie obce a jiná překvapení.
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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Hasiči informují
Zpráva SDH Nebílovský Borek
Předjaří je za námi a naše tradiční maškarní plesy, které neodmyslitelně k němu patří,
také. Letos byl poprvé na maškarním plese pro dospělé zaznamenán pokles plesajících v maskách, ale na dětském, což je skvělé, byl počet plesajících v maskách větší. Celkem 63 dětí.
Výběr hudby, taneční kreace a soutěže připravila Pavla Fremrová se svými pomocnicemi Laurou a Dominikou. To vše bylo umožněno díky přízni sponzorů, kterými letos byli:
Obecní úřad Štěnovický Borek, Aisa-Jirák s.r.o., Prodej a správa realit s.r.o., Žemličkovi, KAMITRANS Plzeň, SCANWEST Plzeň, STAVEBNÍ PRÁCE Plzeň, LFMT
SOLUTIONS , Libor Šindelář autodoprava, restaurace U Sousedů, AUTWEC, RIGIPS,
Farma Borek Jindřicha Terče, Truhlářství Libor Šindelář, Martin Nový, Jan Krňoul,
Grebeňovi, Sládkovi, Rybáři Borky, Petr Hajšman, Daniel Formánek a hudební aparaturu zapůjčil Jarda Kajer.
Výbor SDH N. Borek
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Zpráva o činnosti SDH Štěnovický Borek
Nový rok zahájil náš sbor výroční valnou hromadou, která se konala v pátek 11. ledna
v restauračním zařízení U Sousedů. Tradičně jsme zhodnotili uplynulý rok a stanovili nové
cíle do následujícího ročníku. Schůze se zúčastnili i zástupci obce a ostatních sborů a spolků.
Zároveň se naši zástupci aktivně zúčastnili i výročních schůzí okolních sborů v rámci našeho
okrsku.
Zimní měsíce jsme věnovali hlavně odpočinku a přípravě na následující soutěžní sezonu. Proběhly opravy soutěžní techniky a zároveň jsme doplnili i potřebné vybavení.
V neposlední řadě jsme se zúčastnili různých školení i dalších schůzí.
Naše výjezdová jednotka zasahovala 14. ledna v 17h při požáru v Nebílovském Borku.
K požáru dětského "bunkru" byly svolány i další jednotky a to HZS Slovany a SDH Chválenice. Naše výjezdová jednotka vypomáhala především s doplňováním vody do cisteren. Voda
byla čerpána z rybníka ve Štěnovickém Borku. Ke konci požáru už nás čekaly jen dohašovací
práce.
Zásahová jednotka dále vyjížděla i v březnu na likvidaci popadaných stromů v lese
nad Planinami v Nebílovském Borku.
V sobotu 16. března jsme uspořádali brigádu za účelem odvozu a obnovy hasičských
překážek. S obnovou dřevěných překážek nám pomáhá p. Vokoun, kterému tímto děkujeme.
Družstvo dětí se prvně sešlo v neděli 10. března v hasičské zbrojnici, kde proběhl trénink na první jarní závody. Ty se uskutečnily v sobotu 23. března v Oplotu. Našim dětem se
závody moc nevyvedly a skončily na 15. a 18. místě ve starší kategorii žáků. V následující
tabulce můžete shlédnout přehled plánovaných soutěží pro rok 2019.
Muži a ženy měli sportovní zimní pauzu. Družstvo žen bude letos fungovat
v omezeném množství a zúčastní se jen několika závodů. A to z důvodu těhotenské vlny, která tým zasáhla.  Ještě bychom chtěli informovat občany, že z důvodu výstavby sportovního
areálu, nebudeme letos pořádat dětskou soutěž O boreckého kapra ani Západočeskou hasičskou ligu.
Výbor SDH
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BŘEZEN
23.3.

Oplot

liga MH

děti

DUBEN
20.4.

Nezvěstice

27.4.

Chlum

8.5.
11.5.
18.5.
19.5.
25.5.
1.6.2.6.
1.6.
1.6.
1.6.
8.6.
8.6.
9.6.
15.6.
22.6.
23.6.
29.6.
30.6.
13.7.
20.7.
27.7.
18.6.

okrskové kolo
PS
liga MH

KVĚTEN
Želčany
liga MH
Nebílovy
liga MH
Žákava
liga MH
Přeštice
okresní kolo PS
Nezbavětice
9.okrsek
ČERVEN
PLAMEN –
okresní kolo
NEPOMUK
Starý Plzenec
9.okrsek
Budilov
ZČHL
Budilov
ZČHL
Šťáhlavy
9.okrsek
Horní Hradiště
ZČHL
Štihovice
ZČHL
Šťáhlavice
9.okrsek
Štěnovice
9.okrsek
Dnešice
liga MH
Nevřeň
ZČHL
Bučí
ZČHL
ČERVENEC
Chválenice
9.okrsek
Útušice
9.okrsek
Robčice
9.okrsek
Horní Hradiště
ZČHL

M,Ž
děti
děti
děti
děti
M,Ž
M,Ž
děti
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
děti
M,Ž
M,Ž

3.8.
4.8.
17.8.
18.8.
24.8.
24.8.
25.8.
1.9.
7.9.
7.9.
8.9.
14.9.
14.9.
28.9.
5.10.
12.10
.
12.10
.

M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
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SRPEN
Zahorčice
ZČHL
Mochtín
ZČHL
Mokrouše
ZČHL
Buková
ZČHL
Tymákov
9.okrsek
Vranovice
ZČHL
Vranovice
ZČHL
ZÁŘÍ
Losiná
9.okrsek
Lhůta
9.okrsek
Žákava
ZČHL
Únětice
ZČHL
Nebílovy
9.okrsek
D.Lukavice
liga MH
Nezvěstice
9.okrsek
ŘÍJEN
Plamenokresní kolo
Radochovy

kategorie

akce

místo
konání

datum

kategorie

akce

místo
konání

datum

PLÁN SOUTĚŽNÍCH AKCÍ 2019

M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
děti
M,Ž
děti

Blovice

liga MH

děti

Chlumčany

PÚ

M,Ž
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Borečtí sousedé, z.s.
Dne 31.3. byl v obci založen nový spolek s názvem Borečtí sousedé, z.s. Spolek byl
založen za účelem podpory a rozvoje komunitního života v obcích Nebílovský a Štěnovický Borek. Hlavní činností spolku bude pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti, mládež, rodiny s dětmi a seniory, podpora aktivního využití
volného času a provozování Dětského klubíku Borek.
Na co se můžete těšit? Mezi nejbližší akce patří:



6.4. Ukliďme Česko - společný úklid odpadků kolem obcí. Sraz ve 14:00
před restaurací, od 17:00 společné posezení v restauraci a vyhodnocení akce.



14.4. v 15:00 hod Velikonoční tvoření v restauraci U Sousedů. Vajíčka si
přineste s sebou.



25.-26.5. Evropský den sousedů - společné setkání sousedů v restauraci U
sousedů, grilování, ochutnávky pochutin, které každý donese, kulturní program. Detaily budou upřesněny.



Joga - každý čtvrtek od 18:00 hod budou probíhat v sále místní restaurace
kurzy jogy. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 722 371 548.

Dále se můžete těšit na sousedský bazar, vítání prázdnin, Fantasy Day, řemeslné
trhy, kurzy vaření, zájezdy za kulturou, degustace vína, karaoke, pohádkový les,
kurz první pomoci, Halloween, vánoční tvoření, pečení pro seniory, cestovatelské
přednášky, masopust a další.
Pro více informací o našich akcích sledujte náš Facebook "Borečtí sousedé", nástěnky
v obci či místní rozhlas.
Můžete se také stát členy spolku a podílet se na sousedských aktivitách v obci. Přihlášky budou k dispozici v restauraci U Sousedů. Členský příspěvek činí 300 Kč za
rok.

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