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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******
Stalo se ……
➢ Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2020 závěrečnou zprávu
o přezkoumání hospodaření obce a účetní uzávěrky za rok 2019. Hospodaření obce skončilo s přebytkem 3.214.794,70Kč. Příjmy: 17.475.308,46Kč. Výdaje: 14.260.513,76Kč
➢ Zastupitelstvo obce vyhlásilo záměr pronájmu obecního majetku optické infrastruktury
ve Štěnovickém Borku společnosti Radynet s.r.o., se sídlem: Nezbavětice 80,
33204 Nezvěstice, IČ: 02757125
➢ Schválené dotační programy pro rok 2020 z rozpočtu Plzeňského kraje.

a) oprava místní komunikace 7C a 8C - Nebílovský Borek - 296.000Kč
b) rozšíření kamerového systému - Štěnovický Borek - 79.856Kč
c) optická síť Nebílovský Borek - 229.114Kč
Obecní zastupitelstvo informuje:
➢ Kulturní komise opět v plné činnosti od 1. července.
➢ Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 350Kč.
➢ Nabízíme možnost odběru štěpky
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
➢ ČOV pokračuje ve zkušebním provozu. Během zkušebního provozu dochází k dalšímu
doladění technologie čištění jak v procesu čerpání odpadních vod, tak v technologickém
procesu čištění. Stále ale přetrvávají problémy s nátokem velkých nečistot – hadry,
zbytky zeleniny, pleny, ubrousky apod.
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➢ Spolek obcí pro odpadové hospodářství schválil na svém zasedání ve Štěnovicích dne
11. června 2020 podmínky výběrového řízení pro svoz nebezpečného odpadu na období
2020 – 2021. Plánovaný svoz nebezpečného odpadu bude proveden na konci července
v termínu od 28. 7. - 30. 7. 2020 v zavedených časech 10:00-12:00; 16:00-18:00.
➢ Z důvodu přibývajících stížností na porušování obecní vyhlášky č.1/2016 o omezení
hlučných činností připomínáme, že platí nařízení ze dne 21. 9. 2016 - čl. 3: Každý je
povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od
6.00 hodin do 22.00 hodin činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.
➢ Zájemci o očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem v roce 2020
se mohou přihlásit do 14. 08. 2020 na OÚ. Očkování bude provádět
MVDr. Jan Jíška do poloviny září.

➢ Zájemci o revizi komínů podzim 2020 se mohou přihlásit do 14. 8. 2020
na OÚ.

➢ Pojeďte na ZAHRADU ČECH do Litoměřic dne 12. 9. 2020, zájemci se mohou přihlásit
do 14. 8. 2020 na OÚ.
Příspěvek na dopravu bude činit 100Kč na osobu.
Odjezd: bude upřesněn

➢ 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.
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In- line dráha je v plnohodnotném provozu, ale z důvodu drobných incidentů připomínáme, že i její využívání má svoje pravidla, které je nutno dodržovat z důvodu bezpečnosti
všech sportovců!!!

Výňatek z provozního řádu:
- Každá osoba vstupuje na in-line dráhu na vlastní nebezpečí a podrobuje se ustanovením
tohoto provozního řádu, je povinna tato ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných
pracovníků provozovatele.
- Dětem mladším 12-ti let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu zákonného
zástupce staršího 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu na in-line dráze za dítě zodpovědný.
- Jízda na in-line dráze je povolena pouze po levé straně proti směru hodinových ručiček
a jezděte tak, aby vás bylo možno vždy předjet zprava.
Na in-line dráhu není povolen vstup a vjezd:
a) dospělým osobám na kole, mladším v případě, že nejsou na dráze žádní bruslaři, je vjezd v
omezené míře povolen
b) chodcům, pokud zrovna nedoprovázejí svoje děti
c) osobám opilým nebo pod vlivem jiných omamných látek
d) zvířatům
e) všem motorovým vozidlům, vyjma povolení vjezdu z rozhodnutí OÚ
Závěrečná ustanovení
a) provozní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny
osoby na in-line dráze
b) porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek
Důležitá telefonní čísla
Správce hřiště: 724 186 927 / Hasiči: 150, 112 / Záchranná služba: 155 / Policie ČR: 158
Provozovatel: Obec Štěnovický Borek, se sídlem Štěnovický Borek čp. 28, tel. č. 377916492
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Odpadové hospodářství obce v roce 2019 v číslech
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a
dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout
míry recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly
loni recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v
roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů
nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29
km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění
a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.

Podívejme se krátce na množství odvezeného tříděného odpadu v naší obci.
Dominantními položkami jsou komunální odpad a bioodpad. Komunální odpad končí v chotíkovské
spalovně. Bioodpad zpracovává firma Lukrena a Marius Pedersen. Podzimní svoz odpadu ze zahrádek
z Nebílovského Borku končí na kompostárně Vysoká u Dobřan. Od 1. 9. 2019 se na kompostárně také
„Dobřanský kompost“ prodává. „Dobřanský kompost I“ je organické hnojivo vyráběné homogenizací
a kompostováním látek a odpadů obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny (může
obsahovat kaly z ČOV). Dodávají se jím do půdy mikroorganismy a základní živiny. Kompost zlepšuje
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy, čímž pozitivně ovlivňuje její úrodnost.
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MNOŽSTVÍ ODPADU (V TUNÁCH) V OBCI DLE KOMODIT
V ROCE 2019

10,44

7,89
8,66

3,89
9,18

76,31

1,97
1,53

PAPÍR
SKLO
PLASTY
KOVY
OBJEMNÝ ODPAD

76,24

NEBEZPEČNÝ ODPAD
TEXTILNÍ MATERIÁL
BIOOLOGICKÝ ODPAD
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Víte, že i malé množství nežádoucích látek může znehodnotit
celé třídění odpadů?
Úplně na začátku celého procesu získání druhotných surovin stojí kvalitní třídění odpadů.
I malé množství nežádoucích příměsí může znehodnotit tuny surovin.
Bez Vás a Vaší dobré vůle se to neobejde! Proto je dobré vědět, jak správně třídit odpad,
abychom to nedělali zbytečně.

Co patří do separační nádoby na papír?
•
•
•
•
•
•
•

noviny,
letáky,
časopisy,
kartonové obaly,
vícevrstvá papírová lepenka,
kancelářské papíry,
balicí papíry.

Naopak do nádoby na papír nepatří: papír znečištěný barvami, minerálními oleji či jinými
nebezpečnými látkami.
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Co patří do separační nádoby na plast?
•
•
•
•
•

plastové láhve od nápojů,
folie od potravin,
obaly od domácích čisticích prostředků a přípravků,
použité plastové výrobky,
neznečistěný pěnový polystyren apod.

Naopak do nádoby na plast nepatří: ostatní komunální odpady, zbytky potravin, bioodpady,
nebezpečné látky, obaly se zbytky nebezpečných látek (lepidla, barvy, oleje).

Co patří do separační nádoby na sklo?
•
•

barevné sklo – tedy směs zabarvených skleněných obalů,
transparentní sklo.

Naopak do nádoby na sklo nepatří: porcelán, keramika, drátosklo, zrcadlové sklo, kovy, plasty, papír, komunální odpady.

Všem, kteří třídí odpad a pečlivě ukládají do nádob,
děkujeme!
Informace k problematice k odkládání odpadů mimo kontejnery:
Na každém sběrném místě naleznete informaci o monitorování místa kamerovým systémem
a o nutnosti ukládat odpad pouze do sběrných nádob - tj. vyhrazených míst, nikoli mimo tyto
nádoby. Tím, že občan odloží odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku dle §
69, odst. 2 zákona č. 184/2001 Sb., o odpadech - viz níže.
Přestupky fyzických osob (výňatek)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.
b) Znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

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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Novinky v autobusové dopravě
Novinkou je fungující dopravní dispečink, který díky aktuálním informacím o zpoždění na trasách zajistí garanci
návaznosti spojů. Informace o zpoždění se budou mimo jiné zobrazovat cestujícím na LCD obrazovkách přímo
ve vozech.
Od 1. 7. bude k dispozici mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve které si bude možné zakoupit jednotlivé
přestupní jízdné dopředu, v klidu domova, nebo například až na zastávce. Jízdné se bude v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód, který je obsažený přímo v jízdence. Časem pak do aplikace přibude další příjemný
bonus, a to zobrazování informací o volných místech v autobusech pro jízdní kola. Tato místa si v daném vozidle
bude možné přes aplikaci i rezervovat.

Aktuálně platné jízdní řády IDPK
S novým tarifem se změní také některé jízdní řády. Aktuálně platné jízdní řády naleznete online na webu
idpk.cz, idos.cz, a na jezdimepokraji.cz. Tištěné jízdní řády budou k dispozici na všech zastávkách.

Nový tarif IDPK od 1.7. - jedna jízdenka pro vlak, autobus i vybrané MHD
Od 1. července pak začne v celém kraji platit nový přestupní tarif IDPK. Jedna jízdenka bude platit na autobus,
vlak i vybrané MHD (a to včetně MHD Plzeň). Nový tarif sjednotí ceny jízdného v autobusech i vlacích. „Maximální cena základní přestupní nezlevněné jízdenky bude 72 Kč, např. ze Železné Rudy nebo Sušice do Plzně. Z
Rokycan, Třemošné, Dobřan nebo Nýřan do Plzně bude jízdenka stát 26 Kč, z Plas, Blovic nebo Přeštic do Plzně
36 Kč, ze Zbiroha nebo Stříbra do Plzně 46 Kč, z Klatov či Žihle do Plzně 56 Kč, z Domažlic nebo Tachova do Plzně
za 66 Kč,“ uvádí příklady Zdeňka Kmochová ze společnosti POVED, organizátora veřejné dopravy v Plzeňském
kraji a dodává: „Všechny uvedené jízdenky platí současně na MHD v Plzni. I jednotlivá jízdenka bude zónová,
stejně jako předplatné. Cestující si ale nemusí pamatovat názvy ani čísla zón, stačí znát správný název zastávky,
do které cestuje,“ dodává Kmochová.

Akční předplatné
Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeňském kraji, ve všech zónách IDPK (Integrované dopravy Plzeňského kraje), včetně těch přeshraničních. Neplatí ale přímo v Plzni. Cestující pro jízdu do Plzně mohou využít
zlevněného předplatného pro vnější zónu, v samotné Plzni pak ale už zaplatí běžnou cenu.
Akční předplatné je vždy svázané s Plzeňskou kartou a je nutné mít ho dobité vždy alespoň tři dny před požadovaným termínem. Je možné ho zakoupit online přes e-shop Plzeňské karty, na prodejních místech Plzeňské
karty nebo v bankomatech České spořitelny.
Pro zjištění a porovnání cen předplatného naleznete na webových stránkách www.idpk.cz aktualizovaný online
kalkulátor, ve kterém půjde snadno a rychle vypočítat cena potřebného předplatného pro dané zóny, přes které cestující jezdí.
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Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 30. 9. 2020:
11. 07. 2020 – Koncert

lidové hudby na Planinách

od 16:00 hodin zahraje k poslechu Myslivecká kapela Atlas.
Organizace ročníku 2020:
Přístřeší kapela a diváci, lavice, pódium: společně oba sbory SDH a dobrovolní brigádníci
Občerstvení: SDH Nebílovský Borek
Kyvadlová doprava: hasiči ze Štěnovického Borku z návsi ve Štěnovickém Borku přes náves Nebílovského Borku a zpět.
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

18. 07. 2020 - 11. ročník rybářské soutěže pro ženy O pohár starosty obce
Sraz od 13:30 a začínáme chytat od 14:00.
Místo konání: rybník U Česílka
29. 08. 2020 - 1. ročník „ Rozloučení s prázdninami“
Program:
13:00 ……………. Zahájení zábavného odpoledne
13:30 – 16:00 …... Duo Václav Žákavec a Anna Volínová
16:30 – 18:00 …... Šťáhlavská Perla
18:30 – 20:00 …. H.S.I. – country a folk
20:30 – 24:00 …... O.B.R. rock
Místo konání: sportovní areál s víceúčelovým hřištěm
Dále bude připraven doprovodný program pro děti a dospělé: skákací hrad, ukázka hasičské techniky
HZS Slovany, oblíbená pěna pro pořádné řádění, prezentace boreckých podnikatelů a další
Chcete prezentovat svoje výrobky, firmu, během kulturní akce Rozloučení s prázdninami?

Napište nám na email: info@stenovickyborek.cz
Těšíme se na spolupráci.
19. 09. 2020 - Vítání nových občánků (v restauraci U Sousedů)
- rodiče nově narozených dětí oslovíme pozvánkou
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Informace od hasičů

Informace od hasičů

Zpráva SDH Nebílovský Borek
Po nucené přerušení schůzové činnosti jsme se sešli 20. 6. 2020 na členské valné hromadě v restauraci U Sousedů. Hlavním bodem jednání bylo projednání organizačního zabezpečení koncertu lidové hudby na Planinách, které opět po dvou letech kompletně ve spolupráci s hasiči ze Štěnovického Borku zajistíme. Všem členům, kteří se aktivně zapojí do příprav,
děkujeme. Za odpracované hodiny získáme od OÚ finanční odměnu do pokladny.
K 111. výročí založení sboru, které jsme si připoměli v červnových dnech, připojujeme ukázku práce tehdejšího matrikáře z roku 1909. V současné době je členská základna evidována zcela elektronicky a řídí se pravidly GDPR. Bohužel není tak „vymazlená“. ☺
Výbor SDH N. Borek
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Zpráva SDH Štěnovický Borek
Vzhledem k mimořádné koronavirové situaci byla v celé České republice omezena
i činnost SDH. Avšak i během tohoto mimořádného stavu byla naše jednotka připravena
k okamžité pomoci a výjezdu. Během jarních měsíců měla proběhnout různá školení a prověřovací cvičení členů výjezdové jednotky, avšak vše bylo pozastaveno a přesunuto do náhradních podzimních termínů. Důsledkem tohoto stavu je, že v letošním roce nebude náš sbor pořádat hasičské soutěže.
Po skončení všech mimořádných opatření se činnost sboru vrací k běžnému chodu.
K dnešnímu dni se již soutěžní družstva připravují na soutěže, které ještě v tomto roce proběhnou. Zároveň jsme si stanovili termíny letních brigád, které se zaměří na údržbu hasičské
zbrojnice a techniky.
Přejeme všem spoluobčanům mnoho zdraví a těšíme se na další setkání.
Výbor SDH

Borečtí sousedé, z.s.
S vypuknutím koronavirové krize jsme museli zrušit plánované akce. Místo toho se členky
spolku daly do šití roušek. Několik stovek roušek jsme distribuovali obci Štěnovický Borek,
dětské JIP Hořovice, Mulačově nemocnici, Českému červenému kříži a společnosti AISA Jirák s.r.o.
V neděli 31.5. proběhla první akce – přednáška pro začínající včelaře. Přednášky se zúčastnilo 15 zájemců o včelaření. Při této příležitosti včelaři prosí, pokud aplikujete postřiky na
stromy v zahradě, čiňte tak prosím v podvečerních hodinách, kdy včely už nelétají a předejdete tak jejich otravě. Včeličky děkují.
V sobotu 20.6. proběhla stopovačka pro děti Pohádkový les. Oproti minulému ročníku se
akce zúčastnila i spousta přespolních, na startu jsme napočítali 160 soutěžících dětí. Na děti
čekaly pohádkové bytosti s úkoly, mezi kterými nechyběla třeba bílá paní, vodník, myslivec
či Fiona. Děti se svezly na koni, překonávaly lanovou dráhu, lovily poklady ve slizu, nebo
hledaly zvířátka v lese. V cíli na ně čekala odměna a špekáček. Za sponzorský dar velmi děkujeme obci Štěnovický Borek, za ceny do soutěže Janu Jíšovi ml., za zapůjčení elektrické
centrály a benzín děkujeme hasičům SDH Štěnovický Borek.

V sobotu 27.6. proběhl druhý ročník Evropského dne sousedů. Děti pomalovaly zeď restaurace, svezly se na kolotoči a vyzkoušely si tkaní na rámu. Od 15 hodin na ně čekala pohádka
pražského souboru Damůza – Pohádky z lesa. Atmosféru odpoledne dokreslilo občerstvení,
které sousedé donesli na společný stůl.
Na podzim pro Vás chystáme přednášku o cestě se psím spřežením, za polární kruh či Halloween pro děti. Sledujte nás na facebooku Borečtí sousedé z.s.
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Ročník: 20
Číslo: 2/2020

Vyšlo: 03. 07. 2020

Rybáři
Letošní 29. rybářskou sezónu jsme zahájili smutně, jelikož celý svět zasáhla nákaza
Covidu 19. Zahajovali jsme 18. dubna bez soutěže a bez občerstvení. Přišlo málo rybářů a
museli jsme dodržovat vládní nařízení. Rovněž zábava a stánek na Planinách se nemohly konat.
Dne 6. června jsme uspořádali závody na chovném rybníce pro své členy a děti. Zde
rovněž přišlo málo rybářů a navíc bylo horší počasí. Chytalo se od 8:00 – 11:00. Ryby se
pouštěly zpět do vody. Celkovým vítězem se stal Jiří Šrámek nejml., který ulovil 4 ryby
s celkovou délkou 221cm a získal rovněž putovní pohár. Na druhém místě se umístil malý
Lukášek, 3ryby 140cm a na 3. místě skončil Jan Šrámek, 2 ryby 96cm. Ostaní děti nechytily
nic. V dospělé kategorii chytil 2 kapry pouze Petr Hajšman a ostatní nic neulovili. Proto se
ceny pro nás nerozdělovaly a schvaly se na příští rok. Dne 24. června jsme měli vyrazit opět
do Norska za rybami v počtu 12 lidí. Ze známých „kovidových důvodů“ zrušeno. Snad se už
blýská na lepší časy a příští 30. sezóna bude v pohodě.
Další naší akcí budou závody pro ženy a dívky O pohár starosty obce, které se budou
konat 18. července. Začínáme od 14:00. Startovné 50Kč a návnadu dodáme. Občerstvení zajištěno.
Za rybáře Petr Hajšman

Úspěšní mladí rybáři
po předání ocenění.
Gratulujeme.

…………………………………………………………………………………………………

Pohodové letní dny a příjemnou dovolenou.
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek
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