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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Aktuality
➢ Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí byla přidělena obci, z dotačního
programu 11531 – Operační program životního prostředí 2014-2020, dotace na rozšíření
čističky odpadních vod (ČOV). Účast státního rozpočtu na rozšíření ČOV je plánována ve
třech splátkách v celkové maximální výši 6 348 469,38Kč. Platby proběhnou v roce
2017,2018 a 2019. Pro realizaci projektu je stanovený termín 31. 12. 2020 a termín pro závěrečné ukončení projektu je stanoven termín 31. 12. 2021. Celková hodnota díla je stanovena na 7 468 787,52Kč.
➢ K 21. 9. 2017 předala firma Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec dopojení vrtu HV 02.
Cena díla byla 266.200,- Kč. Uhrazeno z finančních prostředků obce.
➢ V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů připravujeme střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2019-2022. Současně s ním je také
připravován strategický plán obce. Dovolujeme si Vám předložit dotazník (v příloze Boreckého zpravodaje) a požádat o jeho vyplnění a odevzdání do 13. října 2017. Vyplněný
dotazník můžete vhodit do poštovní schránky OÚ, SDH Štěnovický a Nebilovský Borek
nebo osobně v úředních hodinách na OÚ. Výsledky ankety vyhodnotí stanovená komise,
která je pověřena vytvořit strategický plán obce a předložit zastupitelstvu obce ke schválení.
➢ Svoz nebezpečného a objemného odpadu „podzim 2017“ proběhne dne 19. 10. 2017.
Ukládání odpadu bude možné pouze na sběrném místě v areálu SDH ve Štěnovickém
Borku a to ve dnech 16. 10 - 18. 10. 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!
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 6 ks na číslo popisné
- velkoobjemový odpad, např. gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.
Nebudou přijímány!!!!
- komunální odpad, stavební odpad a ostatní odpad nebezpečného charakteru
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➢ Přistavení kontejneru na „zelený odpad“ v Nebílovském Borku – u kontejnérů na tříděný
odpad a ve Štěnovickém Borku u pohostinství Na Polance proběhne od 13. 10. 2017
do 5. 11. 2017. Do kontejneru může být odkládán pouze bioodpad včetně větví do maximálního průměru 4cm. Jakýkoliv ostatní odpad je nepřípustný. Při ukládání odpadu
dbejte na důsledné plnění kontejneru.
➢ Financování společenských a zájmových spolků v obci v roce 2018 bude na základě
předložené písemné žádosti do 15. 11. 2017 a uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Formulář
žádosti je k dispozici na webových stránkách obce. Žádosti budou zohledněny v rozpočtu
obce a podléhají schválení zastupitelstvem obce.
➢ Revize a čištění komínů pro nahlášené zájemce bude provádět firma Tureček. Termín revize je 6. 10. 2017 od 8:30 pro obě části obce.
➢ Nabídka na zasílání upozornění při umístění aktualit na webových stránkách z obce v elektronické podobě přes email trvá, zájemci se mohou přihlásit osobně nebo elektronicky na
info@stenovickyborek.cz , v žádosti uvedou souhlas se zasíláním emailů.

***
Poděkování zastupitelstva obce:
➢ Firmám Stavmonta spol. s r.o. a Plzeňská žula a.s. za úpravu prostranství obecního

lomu a firmě Vodoplan s.r.o. za provedení geodetických prací v upravovaném prostoru.

***
Plánované akce Obecního úřadu:
03. 11. 2017 od 18:00 h - veřejné zasedání obecního zastupitelstva
09. 12. 2017 od 15:00 h - mikulášská besídka
(Mikuláš bude mít připraven balíček pro všechny děti do 15let, přespolní si mohou balíček
objednat na OÚ)
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Zpráva SDH Nebílovský Borek
Po letních dovolených jsme se sešli na konci srpna v klubovně s cílem, zorganizovat
akci pro děti pracovně nazvanou Rozloučení s létem. Trasa vedla od klubovny po polní cestě
na Losinou, dále směřovala po lesní cestě ke „kovárně“ a přes „Hájek“ domů. Během cesty
děti plnily vědomostní a sportovní úkoly, u kterých dospělí statečně pomáhali. Po téměř čtyřhodinové vycházce zakončené občerstvením jsme se rozešli domů s novými zážitky, dovednostmi a zkušenostmi.

.

Nejbližší připravované akce jsou: „borecká“ drakiáda a lampiónový průvod. Na obě akce Vás
a vaše ratolesti srdečně zveme.
Výbor SDH Nebílovský Borek
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RYBÁŘI

Na úvod mého příspěvku dovolte, abych Vás pozdravil. Začnu s výsledky rybářských
závodů ro ženy, které se konaly 22. 7. od 14:00. Po vylosování stanoviště pro chytání, začaly
ženy tahat ryby jednu za druhou. Počasí nám přálo, soutěžících bylo méně, ale o to více přišlo
přihlížejících. Pro každého bylo připraveno posezení včetně občerstvení. Závod skončil
v 17:30. Zvítězila Pavla Fremrová s 8 chycenými rybami o celkové délce 320cm. Další pořadí: 2. místo Ivana Šindelářová 8 ryb, 310cm, 3. místo Katka Bártová 5 ryb, 202cm; 4. místo
Ivana Kryčová 4 ryby, 159cm; 5. místo Jana Alblová 3ryby, 124cm; 6. místo Iva Švábková 2
ryby, 123cm; 7. místo Renáta Burianová 2 ryby, 120cm; 8. místo Anna Huspeková 2 ryby,
120cm; 9. místo paní Šmejkalová 1 ryba, 49cm. Ostatní ženy nechytily bohužel nic, ale ceny
dostaly všechny. Vítězka získala pohár Starosty obce. Závody se povedly a těšíme se na příští
již 9. ročník.

Další můj příspěvek se týká našich
výprav za rybami do dalekého Norska.
Nejčastěji lovenou rybou v norských
vodách je treska obecná. Ta se loví po
celém norském pobřeží. Dorůstá až ke
2 metrům a na svoji délku získává
velmi rychle. Příkladem je ulovený kus,
který vážil 46kg a v sobě měl 20kg jiker, stáří bylo stanoveno na 7 let. Norové tyto ryby loví už v únoru a březnu,
když se tresky připlouvají k pobřeží vytřít. Maso je vynikající a během roku se jich odloví tuny, přesto Norové stanovené kvóty nepřekračují! Přikládám foto, kde je zachycen Libor Šindelář s treskou ulovenou u ostrova Hitra,
které do délky 1 metru nescházelo.

Na druhém fotu je zachycen Karel
Jánský s treskou, která je zabarvena do červena, protože je z mělčích a travnatých vod u pobřeží.
Treska měřila 80 cm.
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Dále přidávám foto západu slunce a celé party loňské
výpravy.

Poslední můj příspěvek se týká výlovu rybníka „Nový“, který se koná 14. října od časných ranních hodin. Občerstvení zajištěno. Během výlovu lze zakoupit kapra, amura, štiku,
tolstolobika a lína. Večer bude na Polance zábava s bohatou tombolou. O dobrou náladu se
postará skupina Sortiment, která bude mít v Borku premiéru. Srdečně zvou rybáři Borky.
Díky za přízeň.
Za rybáře Petr Hajšman

Upozornění: Úlovkové lístky musí být odevzdány do 14. 10. 2017!!!!
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
V letních měsících se náš sbor účastnil mnoha akcí. V červnu se děti vydaly na poslední
závody. Rozloučení se soutěžní sezonou, v podobě posledního kola Ligy mladých hasičů, se
konalo v Dnešicích. Soutěžilo se v uzlové štafetě a požárním útoku. Mladší žáci obsadili 9.
místo v uzlové štafetě a 3. místo v požárním útoku. Celkově se umístili na
5.místě. Starší žáci byli na 8. místě
v uzlové štafetě a na 1. místě v požárním útoku. Celkově skončili na
4.místě. Těmito závody byla zakončena i celá Liga MH pro soutěžní rok
2016/2017. Mladší žáci obsadili celkové 1. místo z
24 družstev
a starší žáci 4. místo z 23 týmů. Během
letních prázdnin měly děti soutěžní
mladší žáci při PÚ v Dnešicích
pauzu. V sobotu 26.srpna jsme pro
všechny děti a jejich rodiče uspořádali slavnostní ukončení sezony 2016/2017 a zahájili jsme
novou sezonu 2017/2018. Během této akce probíhaly tradiční různé hry a hasičské disciplíny.
Tato zábava byla zpestřena bohatým občerstvením i opékáním selátka. Sladké zákusky a různé
pozornosti přinesly i maminky mladých závodníků, kterým tímto děkujeme za výbornou sladkou tečku uplynulé sezóny.
Po prázdninách jsme se s dětmi prvně sešli na tréninku 10. září ve 14:00h. Novou sezonu zahájíme branným
závodem ve Vrčeni, který se koná 7. října od 9:00h.
Branný závod je podzimní částí hry Plamen. Přejeme tedy
všem dětem úspěšný vstup do nového ročníku!
Muži a ženy se aktivně účastnili soutěžních akcí,
které probíhaly i přes letní měsíce. Celkové výsledky
obou týmů jsou vypsány v tabulce pod článkem. Hlavní
akcí, na kterou jsme se připravovali dlouhou dobu, byly
závody ZČHL konané 29. července u nás ve Štěnovickém
Borku. Závodů se účastnilo celkem 36 družstev. Nejlepší
požární útok předvedli muži z Novosedel a ženy z Únětic.
Naše družstva obsadila 18.(muži) a 4. místo (ženy). Celkově se závody povedly a sklidily úspěch jak u diváků,
tak i u soutěžících. Tímto děkujeme všem pomocníkům
v technické četě i dobrovolníkům a dobrovolnicím ve
stáncích s občerstvením. Poděkování patří i všem sponzoŽeny na ZČHL v Plzni Božkově
rům a lidem, kteří nám s touto náročnou
a rozsáhlou
soutěží jakkoli pomohli.
Západočeská hasičská liga
2017
skončila
3. září.
Ženy se celkově
umístily na 10. místě z 21 týmů.
Muži
obsadili
27. místo
z 36
družstev.
Galavečer
k ukončení
sezony
ZČHL
proběhne 21. října
v prostorách
KD Šeříkovka.
Poslední
závody mužů a žen proběhnou
23.září
v Nezvěsticích,
7. října
dorostenci při PÚ v Nebílovech
v Chlumčanech a
11. listopadu v Plzni (Poslední
káď).
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V následující tabulce si můžete prohlédnout umístění našich družstev na jednotlivých soutěžích
za měsíce červen – září.
umístění

kdy

kde

akce

24.6.
25.6.

Štěnovice
Dnešice

9.okrsek
liga MH

1.7.
15.7.
16.7.

ZČHL
ZČHL
ZČHL
ZČHL

muži, ženy

ženy: 4.místo

x muži: 18.místo

30.7.

Brodeslavy
Kalenice
Novosedly
Štěnovický
Borek
Obora

kategorie
ČERVEN
muži, ženy
děti
ČERVENEC
muži
muži
muži

ZČHL

ženy: 8.místo

x muži: 19.místo

5.8.
6.8.

Mokrouše
Chrást

ZČHL
ZČHL

ženy: 7.místo
ženy: 5.místo

x muži: 17.místo
x muži: 18.místo

2.9.
3.9.
3.9.

Žákava
Plzeň - Božkov
Losiná

ZČHL
ZČHL
9.okrsek

muži, ženy
SRPEN
muži, ženy
muži, ženy
ZÁŘÍ
muži, ženy
muži, ženy
muži

9.9.

Nebílovy

9.okrsek

muži, ženy

9.9.

Štěnovice

noční soutěž

muži, ženy

29.7.

ženy: 4.místo x muži: 2.místo
starší: 4.místo x mladší: 5.místo
15.místo
12.místo
14.místo

ženy: 8.místo x muži: 18.místo
ženy: 4.místo x muži: 20.místo
muži „B“: 9.místo
ženy: 1.místo x muži „A“: 5.místo
muži „B“: 8.místo
ženy: 3.místo x muži „A“: 12.místo
muži „B“: 9.místo

Výbor SDH
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Lampiónový průvod
11. 11. 2017 od 17:00
sraz u pohostinství v 16:00, společně opečeme vuřty
a pak dáme lampiony nahoru

První nácvik na zpívání pod vánočním stromečkem,
se koná 5. 11. 2017 od 17:00 hod v budově OÚ. Nácvik bude pod vedením paní Nové
a paní Vlčkové.

