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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******

Stalo se ……
 Rozpočet obce na rok 2022 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2021.
Příjmy: 10.330.000 Kč
Výdaje: 10.330.000 Kč z toho investičních 3.600.000 Kč,
 příčinou přerušení dodávky pitné vody 27. 11. 2021 bylo poškození hlavního uzávěru vody
před řadovými domy. Závadu odstranil provozovatel KAV Starý Plzenec v co nejkratším
možném čase,
 pokračuje pokládka optického kabelu při hlavní silnici v Nebílovském Borku na vybraném
úseku,
 kontejnery pro sběrná místa byly již výrobcem předány obci k umístění na stanoviště. Celá
akce byla realizována z projektu Ministerstva životního prostředí a EU pod názvem
„OBEC ŠTĚNOVICKÝ BOREK – Sběrná místa a kontejnery“. Celkem jsme získali tři
kusy velkoobjemových kontejnerů, z toho dva kusy jsou určené pro sběr zeleného odpadu
a jeden kus s otevíracím víkem pro sběrné místo objemného odpadu, deset kusů 1100 litrových kontejnerů pro sběr plastů, šest kusů 1100 litrových kontejnerů pro sběr papíru a tři
kusy zvonů 1500 litrů na sběr skla, další informace na straně 2 až 5 a v příloze tohoto vydání zpravodaje,
 byla provedena kolaudace nového vodovodního řadu v Nebílovském Borku podél RD čp.
21, 22, 36, 37 a 39. Vlastníci dotčených nemovitostí mohou nyní řešit realizaci připojení
k tomuto vodovodu,
 od 12. 12. 2021 je v platnosti nový jízdní řád linky 421,
 byla natočena videoprezentace naší obce. Ta vznikla ve společném projektu s obcemi v
Mikroregionu Radyně. Videoprezentace je dostupná na webových stránkách.
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Poděkování zastupitelstva obce:
Obecní zastupitelstvo děkuje firmám, všem místním spolkům a pomocníkům z řad
občanů obce, kteří se podíleli na přípravách kulturně společenských akcí pořádaných obecním
úřadem a údržbě veřejného prostranství.
Obecní zastupitelstvo informuje:
 Stočné za 4. čtvrtletí – obec provede vyúčtování stočného podle měření od KAV Starý
Plzenec nebo paušál za dané období v průběhu měsíce ledna.
 Vodné a stočné 1 m3 v roce 2022 bude navýšeno o 8 Kč oproti roku 2021. Vodné bude
činit 31 Kč (navýšení o 2Kč) a stočné 47 Kč (navýšení o 6Kč). Navýšení částky odráží
zvyšování cen energií, chemických přípravků a odvodu do fondu obnovy díla.
 V roce 2022 proběhne ze strany obce kontrola připojení na veřejný vodovod a kanalizaci nemovitostí, u kterých výrazně neodpovídá množství vypouštěných vod. Zároveň
vlastníci nemovitostí, do současné doby nenapojených na veřejnou kanalizaci, budou
dotazováni ohledně způsobu likvidace odpadních vod na území obce, jak ukládá novela vodního zákona č.113/2018. /zneškodňování odpadních vod u nemovitostí
s bezodtokovou jímkou, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, musí být provedeno
odvozem na čistírnu odpadních vod ze strany provozovatele ČOV nebo oprávněnou osobou
dle živnostenského zákona/
 Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 500 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 (čerstvého dřeva!!) bez
odvozu štěpkovaného materiálu – poplatek / 1MTH/traktor ISEKI činí 250 Kč
 Zájemci o připojení na optickou síť mohou kontaktovat pověřeného správce sítě Radynet
s.r.o. na emailu info@radynet.cz nebo na telefonu 800 753 753,
 PROJEKTY OBCE PRO ROK 2022
- dokončení projektu na opravu hlavní komunikace průtahu obcí s navazujícím odvodněním a chodníky
- prodloužení vodovodního řadu a kanalizačního řadu ve Štěnovickém Borku od hlavní
silnice k č. p. 10
- realizovat nové dopravní značení v obci na místních komunikacích
- pokračovat v rozšiřování optické sítě
- schválit změnu územního plánu č. 2 dle požadavků a připomínek obce a Magistrátu
města Plzně za účelem plánovaného zalesnění cca 0,5 ha obecních pozemků za zatopeným obecním lomem v Nebílovském Borku
- pořídit nové vozidlo pro JSDHO obce v rámci dotačního programu
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- dokončení osazení nových svítidel veřejného osvětlení
- provést opravu podlah a stěn místností obecního úřadu včetně vybudování bezbariérového vstupu
- pokračovat v přípravách realizace výstavby zázemí a šaten na víceúčelovém hřišti
- zahájení příprav úpravy pozemků a rekonstrukce příjezdových cest u bytových domů
čp. 67, 68 ve Štěnovickém Borku
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V ROCE 2022
- odpadové hospodářství obce bude provozováno v roce 2022 v souladu přijatých vyhlášek č. 1 a č. 2/ 2021 schválených zastupitelstvem obce dne 10. 11. 2021 a usnesením zastupitelstva obce 9/9/2021 a 9/10/2021. Úplné znění vyhlášek a příslušné usnesení je
k dispozici na webových stránkách obce.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
- poplatníkem je fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a je umístěna na území obce.
Poplatek 580 Kč na osobu s trvalým pobytem či vlastníka rekreační nemovitosti a nemovitosti bez osoby s trvalým pobytem v obci
Sleva na dítě do šesti let činí 250 Kč
Sleva pro žáka, studenty bydlících na internátu činí 200 Kč
Poplatek za osoby s trvalým pobytem je splatný nejpozději
do 01. 03. 2022 a pro ostatní vlastníky nemovitostí do 31. 05. 2022
Stanovení počtu nádob na domácnost a četnost svozů dle usnesení č. 10/03/2021
ze dne 10. 12. 2021
1) domácnost jednočlenná - nádoba 110/120 litrů / svoz 1x měsíčně
2) domácnost dvou až čtyřčlenná - nádoba 110/120 litrů / svoz 2x měsíčně
3) domácnost pěti a vícečlenná - nádoba 240 litrů nebo 2x110/120 litrů / svoz 2x měsíčně

Rozdělení velikosti nádob a četnosti svozů má především za cíl minimalizovat náklady na likvidaci komunálního odpadu, rovnoměrné rozdělení nákladů na obyvatele
a v neposlední řadě důraz na zvýšení třídění odpadů občany. Za tímto účelem je od 1. 1.
2022 navýšen počet nádob tříděného odpadu na jednotlivých sběrných místech.
Neobydlené domácnosti a rekreanti bez trvalého bydliště
- využívají nádoby 1100 litrů na sběrných místech / svoz 2x měsíčně
- rekreační oblast Nebílovský Borek: sběrné místo u návsi Nebílovský Borek
- rekreační oblast Štěnovický Borek /s příjezdem od hřbitova/: sběrné místo
u COOP Štěnovický Borek
- rekreační oblast Štěnovický Borek/ s příjezdem kolem farmy Borek /: sběrné místo
u víceúčelového hřiště
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- pro rekreační oblasti dostupné z Čižic a Nebílov zůstává nadále pytlový svoz,
a to do jeho odvolání.
Obyvatelé obce s trvalým bydlištěm v rekreačních stavbách
- všichni občané s trvalým pobytem v rekreačních objektech jsou povinni si pořídit na
vlastní náklady nádobu na svoz komunálního odpadu o objemu 110/120 l a v den svozu
umístit nádobu s komunálním odpadem na místo s dopravní obslužností svozové firmy
Ostatní možnosti nebudou ze strany firmy M. Pedersen akceptovány!!!

TŘÍDĚNÉ ODPADY – PLASTY, PAPÍR, SKLO
PLAST - 18 kusů nádob 1100 litrů na sběrných místech / svoz v 3 týdenních intervalech
PAPÍR - 17 kusů nádob 1100 litrů na sběrných místech / svoz v 3 týdenních intervalech
SKLO - 8 kusů nádob 1500 litrů na sběrných místech / svoz v 6 týdenních intervalech

JEDLÉ OLEJE A TUKY
- celoroční ukládání v uzavřených nádobách na sběrných místech

OBJEMNÉ ODPADY
- celoroční ukládání objemného odpadu do velkokapacitního kontejneru na sběrném místě za
restaurací U Sousedů.
- uložení do kontejneru dle domluvy na OÚ

BIOLOGICKÉ ODPADY
- celoroční ukládání biologického odpadu do velkokapacitního kontejneru na sběrném místě

NEBEZPEČNÉ ODPADY
- 2x ročně na určeném sběrném místě v prostoru hasičské zbrojnice ve Štěnovickém Borku

KOVY
- celoroční ukládání do velkokapacitních kontejnerů na určeném sběrném místě

ODĚVY A TEXTIL
- sběr za účelem opětovného použití, celoroční ukládání do kontejnerů na určených sběrných
místech
PODNIKAJÍCÍ SUBJEKTY V OBCI
- obec umožňuje využívání obecního systému odpadového hospodářství pro komodity plast,
papír, sklo
- poplatek je stanoven ceníkem pro příslušný rok přijatý usnesením zastupitelstva obce
- pro rok 2022 činí celoroční poplatek 550 Kč
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Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek Vám přeje spokojené,
láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v roce 2022 všechno dobré, hodně štěstí, zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Setkání u rozsvíceného stromečku s tradiční besídkou plánované na 23. prosince
od 17:00 je zrušeno. O vystoupení našich dětí, které pilně nacvičovaly pod skvělým vedením Lucie Bradové a Ivanky Šindelářové nepřijdete. Nazkoušené pásmo písniček
a koled bude znít z obecního rozhlasu v čase konání besídky a o Štědrém dnu. Všem děkujeme za jejich úsilí a odhodlání v přípravě vystoupení, které mělo udělat radost rodičům, kamarádům a sousedům. Věříme, že jim elán a odhodlání přetrvá do nového roku.

Vydává Obecní úřad Štěnovický Borek.
Redakční rada: Zdeněk Albl DiS., Pavel Pech, Ing. Alena Valešová.
Evidováno pod číslem: MK ČR E 11015.
Příspěvky nejsou redakčně upravovány.
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Zpráva SDH Nebílovský Borek
Pomalu končí další „covidový“ rok, ve kterém byla naše činnost ovlivněna vládními nařízeními na zmírnění přenosu onemocnění
„covid-19“. Přesto se podařilo uskutečnit některé tradiční borecké akce. Letní Zpívání pod lipami, Rozloučení s prázdninami, podzimní
drakiáda a lampiónový průvod s ohňostrojem. Všechny uvedené akce
hodnotíme jako vydařené. Celkem jsme odpracovali 59 brigádnických
hodin.
Další akce budeme plánovat na Výroční valné hromadě 15. ledna 2022, která se bude
konat z důvodu plánovaného omezení provozu restaurace U Sousedů v klubovně SDH. Pro
vylepšení stolování během společenských akcí objednal obecní úřad 9 stolů a 42 židlí, aby
nahradily dosluhující vybavení. Dále zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na rok 2022 využitelný na pořádání společenských akcí v celkové výši 12.500Kč.
Poděkování sboru:
Výbor SDH děkuje obci Štěnovický Borek, sponzorům a příznivcům za podporu v roce 2021.
Blahopřání sboru:
Výbor SDH blahopřeje říjnovým jubilantům panu Františkovi F. a Václavovi K. Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a rodinnou pohodu. Věříme, že se i nadále budou oba oslavenci aktivně podílet na činnosti sboru. Bude nám potěšením vyslechnout si Vaše rady a zkušenosti nejen z hasičiny. Jako ohlédnutí za velitelskou činností „našeho“ Franty připojujeme
fotografii ze soutěže pod jeho vedením.

Všem přejeme vánoční svátky plné pohody, radosti a porozumění.
Těšíme se na společné setkání v roce 2022.
Výbor SDH
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Zpráva SDH Štěnovický Borek
Vážení spoluobčané,
činnost našeho sboru v letošním roce byla ovlivněna celosvětovou pandemií, nicméně i přes
velká množství omezení se náš sbor zúčastnil několika soutěží a uspořádal různé akce.
V podzimním období jsme provedli brigádu za účelem zazimování hasičské techniky, úklid
prostor hasičské zbrojnice, včetně sportovního areálu. Nejvýznamnější událostí však byla
oslava 80. výročí založení sboru, která se uskutečnila 2. října v restauraci u Sousedů. Po prezentaci činnosti sboru jsme všem přítomným předali upomínkové předměty, členům sboru
předali ocenění a poté následovalo posezení při hudbě.
Za rok 2021 děkujeme touto cestou všem členům, dobrovolníků, sponzorům
a v neposlední řadě Obecnímu úřadu za podporu v naší činnosti.
Všechny své členy a hosty dále zveme na Výroční valnou hromadu našeho sboru, která
je plánována na pátek 14. ledna 2022 od 19.00 hodin v hasičské zbrojnici ve Štěnovickém
Borku.
Současně sdělujeme, že členský příspěvek pro rok 2022 činí 100,- Kč a lze jej uhradit
bankovním převodem na účet č. 233786120/0600.
V roce 2022 plánuje náš sbor zejména uskutečnit soutěž Západočeské hasičské ligy mužů
a žen, a to v sobotu 23. července ve sportovním areálu Štěnovického Borku.

Závěrem nám dovolte v čase blížících se vánočních svátků a Nového roku Vám všem
popřát mnoho štěstí, zdraví, pohody a optimismu.
výbor SDH Štěnovický Borek
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Rybáři
Po dvou letech se konal tradiční výlov rybníku „Nový“ ve Štěnovickém Borku. Při
upouštění rybníka, dva dny před výlovem, nám někdo v noci rybník vypustil. Štěstí bylo, že
Josef Fremr se toho náhodou všiml v pátek ráno, když jel do práce. Za pomoci starosty obce
rychle a operativně napustili vodu ze spodního rybníku. Ryby už byly dokonce na blátě, že
stačilo málo, a uhynuly by. Tímto oběma děkuji. Samotný výlov začal krátce po deváté hodině. Ryby jsme přebrali a vhodili do kádí. Poté si je lidé mohli ihned zakoupit. Slovilo se celkem: kapr - 103 kusů, amur - 18 kusů, štika – 9 kusů, tolstolobik – 8 ks a sumec – 2 kusy.
Za dva roky nám pár kaprů uhynulo a některé ulovila věčně hladová vydra. Některé ryby
byly nasazeny do spodního rybníku. Během dopoledne bylo zajištěno občerstvení. Za to děkuji našim stánkařům. Rybník se vyvápnil a nářadí uklidilo.
Večer se konala tradiční dolovná s bohatou
tombolou v restauraci U Sousedů. Hrála kapela
Empatie. Občanů a rybářů přišlo překvapivě hodně.
Letos jsme slovili také rybník spodní o čtrnáct dní dříve. Ryby se opět přebraly a nasadily zpět.
Některé menší jsme dali do opraveného rybníku Chobota, který byl dokončen a napuštěn.
Po lovné sezóně zůstalo v rybníce 120 kaprů, 25 amurů, 1 štika, 2 tolstolobici a 3 candáti, a tak jsme 9. listopadu vyrazili pro další ryby na rybník Myslív, který je ve správě Klatovského rybářství. Ryby nám přivezl p. Terč. Dále se do převozu ryb zapojil Míra Huspeka,
Libor Kryč a Venca Novák, který jel vlastním autem. Zakoupili jsme 500kg kapra, 40 amurů,
30kg lína, 6 tolstolobiků a 35 štik. Ryby jsme dovezli v pořádku a nasadili do rybníku Nový,
Starý a také do Choboty. Některé štiky máme ještě slíbené v prosinci. Ještě plánujeme na jaře
nakoupit 200 kusů kapra K3.
V letošním roce skončila 30. sezóna od založení našeho rybářského spolku, proto
chystáme slavnostní schůzi na 5. února 2022 v hasičárně ve Štěnovickém Borku od 18. hodin.
Každý člen dostane ještě pozvánku.
Na závěr mi dovolte, abych všem občanům a rybářům popřál hezké vánoční
svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce a rybářům pěkné úlovky.
Petrův zdar.
Za Rybářský spolek Borky (zal. 1992)
Petr Hajšman
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Borečtí sousedé, z.s.
V sobotu 18. 9. se členové spolku a další dobrovolníci přidali k akci „ Ukliďme Česko“, kdy jsme uklízeli odpadky kolem obce. O 14 dní později proběhl v restauraci U Sousedů
první ročník Boreckého bazaru.
Ve středu 20. 10. proběhlo v restauraci U Sousedů divadelní představení pražského
souboru Damůza – Spal jsem s Marylin. Herci představili život známé zpěvačky Marylin
Monroe. Z důvodu zhoršující se epidemické situace jsme museli zrušit Halloween pro děti i
pro dospělé a LandArtovou procházku.
V prosinci se členové spolku sejdou k pečení vánočního cukroví pro seniory z Domovinky a pro seniory z obce.
Plánujeme:
Masopust 19. 2. 2022 - pokud to epidemická situace dovolí
Všem občanům přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. Obci Štěnovický Borek a všem sponzorům děkujeme za podporu.

Omalovánky pro volný čas
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