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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
1379-2019

Obecní úřad
******
Stalo se ……
➢ Víceúčelové hřiště bylo slavnostně otevřeno 31. 8. 2019 za účasti pana hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda, jednatele firmy První plzeňská stavební s.r.o. pana Mgr. Jana Husáka a starosty obce Štěnovický Borek pana Zdeňka Albla DiS. Přestřižením pásky
byl symbolicky odstartován provoz hřiště, které umožňuje sportovní využití na tenis, nohejbal, volejbal, malou kopanou, házenou a košíkovou. Provozní řád najdete na webových
stránkách obce nebo je vyvěšen u vstupních vrat na hřiště uvnitř areálu. Popis rezervačního
systému je v příloze tohoto vydání zpravodaje. Správou areálu byl, na základě usnesení
OÚ ze dne 16. 8. 2019, pověřen pan Michal Štěpánovský.
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Obecní zastupitelstvo informuje:
➢ Obecní zastupitelstvo schválilo dne 16. 8. 2019 přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši
348.123 Kč z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí
v Plzeňském kraji 2019“ pro projekt „Optická síť Štěnovický Borek“
➢ Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493).
- cena prostorového m3 je 500Kč.
➢ Čipování psů - informace k procesu dostanete v úředních hodinách na OÚ
➢ Svoz komunálního odpadu v roce 2020
- na základě jednání mezi obcí a obchodním zástupcem firmy Marius Pedersen vznikla
dohoda o průběhu vývozu komunálního odpadu v roce 2020
a) pro chatové a rekreační oblasti se ruší pytlový svoz k 31. 12. 2019
b) od 1. ledna 2020 platí pro chatové a rekreační oblasti kontejnerový svoz - umístění kontejnerů 1100l a perioda vývozu bude stanovena do konce roku 2019 a
v průběhu roku 2020
c) všichni občané s trvalým pobytem v rekreačních objektech jsou povini si pořídit
na vlastní náklady nádobu na svoz komunálního odpadu o objemu 110/120l
- svozové místo bude stanoveno do 31. 12. 2019
d) v roce 2020 bude prováděn svoz komunál. odpadu pouze za těchto podmínek:
- 1 domácnost – 1x nádoba 110/120l – vývoz 1x za 14 dní
- 2 domácnosti* – 2x nádoba 110/120l nebo 1x 240l – vývoz 1x za 14dní
* za 2 domácnosti se považuje též rodina o více než 5 členech
Pro obytné domy s více domácnostmi platí ohlašovací povinnost - v případě využívání nádoby 240l z důvodu objednání příslušné známky na rok 2020
- ostatní možnosti nebudou ze strany firmy M. Pedersen akceptovány: tj. kde byly zjištěny jiné nádoby, než o objemu 110/120l musí být majitelem provedena
náhrada
e) odkládací prostor (klec) za prodejnou potravin bude zrušen
f) od 1. 1. 2020 bude umožněn svoz stolního oleje v uzavřených nádobách
➢ Chcete odebírat novinky z úřední desky obce a informace o akcích pořádané v naší
obci?
Od srpna byla spuštěna nová aplikace „ V obraze“ pro chytré telefony. Aplikace 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.
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!! Financování společenských a zájmových spolků !! v obci v roce 2020 z rozpočtu
obce. Písemné žádosti budou přijímány do 06. 11. 2019. Formulář je k dispozici na webových stránkách obce.

➢ Revize a čištění komínů pro nahlášené zájemce bude provádět firma Tureček. Termín revize je 10. 10. 2019 pro obě části obce.
➢ Svoz nebezpečného a objemného odpadu „podzim 2019“ proběhne dne 18.10. 2019.
Ukládání nebezpečného odpadu bude možné pouze na sběrném místě v areálu SDH ve
Štěnovickém Borku a to ve dnech 15. 10. - 17. 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
Ukládání objemného odpadu bude možné na sběrném místě v areálu SDH ve Štěnovickém Borku, a to ve dnech 15. 10 - 17. 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!
Dále bude možné ukládat objemný odpad do přistaveného kontejneru na návsi v Nebílovském Borku od 11. 10. – 17. 10. 2019.
➢ Kontejner na „zelený odpad“ v Nebílovském Borku – (u kontejnerů na tříděný odpad)
bude přistaven v době od 18. 10. 2019 do 10. 11. 2019. 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. Kontejner ve Štěnovickém Borku bude k dispozici dle zavedeného režimu.
Poděkování zastupitelstva obce:
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podíleli na finálních terénních úpravách před zatravněním plochy kolem víceúčelového hřiště a zajištění společenské a kulturní akce při slavnostním otevřením hřiště.
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Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 15. 12. 2019:
19. 10. 2019 – Výlov

rybníka

– zahájení v ranních hodinách, občerstvení na hrázi zajištěno, od 9:00 prodej ryb na hrázi, večer zábava v restauraci U Sousedů od 20:00 s bohatou tombolou, k poslechu a k tanci hraje DUO PÁJA

26. 10. 2019 – Drakiáda
– sraz účastníků v 14:00 na Hájku, občerstvení po skončení akce připraví SDH N. Borek

09. 11. 2019 – Přednáška

o historii Borku

– od 17:00 v restauraci U Sousedů, Mgr. Jiří Sankot připravil rozšíření únorové přednášky o nové
historické příběhy z obou Borků, připravena bude prezentace a nové fotografie
16. 11. 2019 – Lampiónový

průvod

– v 16:00 hodin sraz na terase U Sousedů, společně si opečeme buřty a kolem 17:00 půjde průvod na
ohňostroj

07. 12. 2019 – Mikulášská

besídka s divadelním představením

– od 15:00 v restauraci U Sousedů

První nácvik - Zpívání pod vánočním stromečkem,
se koná 6. 10. 2019 od 17:00 hod v budově OÚ. Nácvik bude pod vedením paní Nové
a paní Vlčkové. Dobrovolná pomoc ze strany rodičů je vítána.

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
Letošní zářijové okresní závody v klasické soutěži v Dobřanech byly medailové.
Družstvo mužů vybojovalo bronzové medaile. Po rozpačitém začátku v prvním pokusu štafety
se družstvo pomalu dostávalo do závodního tempa, které gradovalo absolutně nejlepším časem v sestavení sacího vedení. O to větší bylo zklamání z udělení trestných bodů rozhodčím
za chybné křížení lana na savci. Video nebylo bráno jako průkazný materiál k přehodnocení
situace. Škoda, kluci by si zasloužili za jejich odhodlání lepší umístění. Výbor SDH děkuje
členům družstva za skvělý výkon. Poděkování taktéž patří členům technického zabezpečení.
Nyní se budeme soustředit na ukončení roku s tradičními společenskými akcemi pro
děti a dospělé. V říjnu nás čeká drakiáda a v listopadu lampiónový průvod. Těšíme se na Vás
a věříme, že podpoříte organizátory hojnou účastí.

Výbor SDH
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
V letošních letních měsících byla naše činnost omezena, z důvodu velké rekonstrukce
sportovního areálu. Proto jsme letos nepořádali a po letech vynechali hlavní hasičskou soutěž
západočeské ligy i dětskou soutěž „O Boreckého kapra“. Sportovní činnost jsme rovněž omezili a muži jezdili trénovat do Nebílov. Náš sbor tedy vypomáhal pouze při slavnostním otevřením sportovního areálu, kde jsme obsluhovali stánek s občerstvením a zúčastnili jsme se
příprav na tuto akci.
Družstvo dětí se dlouhodobě potýká
s nedostatkem závodníků. Bohužel se nám nedařilo sladit termíny závodů s ostatními koníč5
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ky zbylých závodníků a pracovními povinnostmi trenérů. Proto se děti zjara účastnily jen 3
závodů ze 7. A v celkovém hodnocení Ligy MH pro soutěžní rok 2018/2019 skončilo družstvo starších žáků na 16.místě z 25.soutěžních družstev. Několik vedoucích mládeže se
21.září zúčastnili školení, které se konalo v Dnešicích. Zároveň budou vypomáhat jako rozhodčí při organizaci branného závodu. Podzimní část nového ročníku, která je složena ze 2
závodů, vynecháme. Zjara bychom chtěli činnost MH obnovit a začít naplno opět fungovat.
Doplnění stavu dětských družstev pojal tým žen velice zodpovědně a letos se na něj
plně soustředil. ☺ Sportovní činnost družstva žen byla tedy přerušena. Děvčata však zvládla
za tento rok přivést na svět 3 miminka a 4. je již na cestě. Zjara by měly svoji sportovní činnost naplno obnovit.
Závodů se tak letos účastnili pouze muži. Absolvovali sérii závodů Západočeské
hasičské ligy i ligy 9.okrsku. Při hlavním soutěžním družstvu fungovalo i druhé družstvo dorostenců,
které tak získává cenné zkušenosti na
velkých i malých závodech. Celkové
výsledky obou týmů jsou vypsány
v tabulce
pod
článkem.
Seriál západočeské hasičské ligy 2019
byla ukončena 8. září. Muži se celkově
umístili
na 25. místě z 39 týmů. Galavečer
k ukončení sezony ZČHL proběhne
9.listopadu v prostorách KD Losiná.
Poslední závody 9.okrsku proběhly
28.září v Nezvěsticích, kde naše družstvo obsadilo krásné 3.místo ze 17
družstev. Nejlepší výsledek tak přišel až na úplném konci sezony.
kdy

kde

akce

22.6.
29.6.
30.6.

Štěnovice
Nevřeň
Bučí

9.okrsek
ZČHL
ZČHL

13.7.
20.7.
27.7.

Chválenice
Útušice
Robčice

9.okrsek
9.okrsek
9.okrsek

3.8.
4.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.

Zahořčice
Mochtín
Mokrouše
Buková
Vranovice
Vranovice

ZČHL
ZČHL
ZČHL
ZČHL
ZČHL
ZČHL

7.9.
8.9.
14.9.
28.9.

Žákava
Únětice
Nebílovy
Nezvěstice

ZČHL
ZČHL
9.okrsek
9.okrsek

kategorie
ČERVEN
muži
muži
muži
ČERVENEC
muži
muži
muži
SRPEN
muži
muži
muži
muži
muži
muži
ZÁŘÍ
muži
muži
muži
muži

umístění
muži: 10.místo
muži: 17.místo
muži: 12.místo
muži: 6.místo, muži “B“: 9.místo
muži: 4.místo, muži “B“: 10.místo
muži: 3.místo, muži “B“: 7.místo
muži: 13.místo
muži: 23.místo
muži: 21.místo, muži “B“: 18.místo
muži: 20.místo
muži: 12.místo
muži: 23.místo
muži: 19.místo
muži: 19.místo
muži: 4.místo
muži: 3.místo

Výbor SDH
6

Ročník: 19
Číslo: 3/2019

Vyšlo: 04. 10. 2019

Rybáři
Letošní 10. Ročník rybářských závodů pro ženy O pohár starosty obce se konal 29.
června v odpoledních hodinách. Zúčastnilo se 18 žen. Ulovilo se 28 kaprů. Zvítězila paní Jánská, která ulovila 5 kaprů o celkové délce 229cm. Na druhém místě se umístila Jana Alblová
se čtyřmi kapry o celkové délce 191cm. Třetí místo obsadila paní Kolaříková. Počasí bylo
opět horké, ale i přesto ryby braly. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení. Každá z žen
si odnesla nějakou pěknou cenu a vítězka obdržela pohár od místostarosty obce.
Letos jsme rovněž podnikli výpravu za rybami do dalekého Norska na ostrov Hitra.
Naše parta byla jen tříčlenná. Květa Pražáková, Lukáš Fremr a Petr Hajšman. Limit 20kg filetů jsme nachytali, převážně to byly tresky a makrely, kterých tam bylo spousty. Vyráželi jsme
1. července a příjezd domů byl 13. července.
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Dále bych chtěl pozvat všechny
naše občany na výlov rybníka ve Štěnovickém Borku, který se koná 19.
října od 9:00. Na hrázi proběhne tradiční prodej ryb (kapr, amur, štika).
Občerstvení bude zajištěno po celé odpoledne. Večer proběhne v hostinci U
Sousedů tradiční dolovná. O dobrou
náladu se postará kapela Empatia. Rovněž bude zajištěna velmi bohatá tombola. Srdečně zveme všechny občany a rybáře.
Za rybářský spolek Borky
Petr Hajšman
!!! Důležité upozornění pro rybáře: úlovkové lístky je nutné odevzdat do 19. 10. 2019 !!!!
Borečtí sousedé z.s.
Dne 7.9. se v okolí restaurace U sousedů konal 2. ročník Fantasy Day. Festival byl
určen především rodinám s dětmi. V úvodu zahrál leader kapely Strašlivá podívaná, následovalo vystoupení historického tance, šermířský Turnaj, do kterého se zapojili i diváci, kouzelnické vystoupení s tekutým dusíkem. Odvážné děti si pohrály se strašidelnými, ale hravými
skřety z Mordoru, uvařily si tajemné lektvary s elfy a kopaly poklady s trpaslíky. Oblíbenou
atrakcí byla jízda na koňském povozu a jízda na koni. Nechyběl ani kolotoč na kliku a další
atrakce pro děti. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj, Plzeňská žula a.s. a restaurace U sousedů, věcně pak Gambrinus, Třemošenské uzeniny a obec Štěnovický Borek. Speciální poděkování patří hejtmanovi Plzeňského kraje Josefu Bernardovi.
Fantasy Day, foto Ladislav Němec
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Dětský klubík – překážková dráha
Od pátku 20. 9. opět funguje Dětský klubík Borek. Setkání probíhají v pátek od 9 do 10:30
hod na obecním úřadě. Program je připraven pro děti ve věku od 1 do 4 let, vítáni jsou ale i
rodiče s menšími dětmi. Klubík získal od Plzeňského kraje dotaci na vybavení ve výši 24 tisíc. Kč, za které byly pořízeny pomůcky pro rozvoj motoriky, masážní míčky, overbally, překážková dráha, drobné hudební rytmické nástroje a další pomůcky. Program zahrnuje cvičení,
zpívání, překážkovou dráhu i volné hraní. Cílem je mimo jiné i socializace rodičů a dětí
s vrstevníky. Kontakt na lektorku: 731 145 745.
V sobotu 12. 10. se v restauraci uskuteční kurz první pomoci vedený zkušenou lektorkou
záchranářů Mgr. Stanislavou Reichertovou. Kurz se uskuteční od 15 do 17 hodin a bude zahrnovat teoretickou i praktickou část, kde si účastníci vyzkouší i resuscitaci. Symbolické vstupné činí 50 Kč. Z důvodu kapacity je nutné si předem místo rezervovat u Martiny Švábkové na
tel.: 774 226 084 (volejte prosím po 14 hod.) Maximální počet účastníků je 25.
V neděli 20. 10. se v restauraci uskuteční přednáška s názvem Digitální výchova. Naše děti
vyrůstají v digitálním světě. Cílem přednášky je zodpovědět otázky, které trápí většinu rodičů.
Jak děti v digitálním světě ochránit? Kolik času jim dovolit strávit u počítačů a telefonů? Jak
jít příkladem? Na tyto i další dotazy odpoví zkušená psycholožka a psychoterapeutka Msc.
Kateřina Wickers. Přednáška se koná od 16 do 19 hodin. Místo v kurzu je rovněž nutné si
rezervovat na tel. 731 145 745. Maximální počet účastníků je 25. Vstupné 100 Kč.
Halloween k nám sice přišel ze zahraničí, ale mezi dětmi je velmi oblíbený. Na sobotu 2. 11.
proto připravujeme dětskou Halloweenskou párty. Od 13 hod se koná Halloweenské tvoření a
soutěže, od 15 hod Halloweenská diskotéka v maskách. Vstupné 30 Kč na pokrytí materiálu.
Na čtvrtek 14. 11. od 18 hod připravujeme Gruzinský večer. Účastníky čeká bohatá gruzínská večeře, gruzínské víno dle výběru a přednáška o Gruzii s cestovatelkou a průvodkyní Ivanou Bursíkovou. Počet účastníků je omezen, proto je nutná rezervace předem v restauraci
nebo na tel.: 737 930 413. Vstupné 370 Kč.
Během adventu proběhne v restauraci pečení vánočního cukroví. Jedná se o dobročinnou
aktivitu. Dobrovolníci připraví vánoční cukroví pro seniory, kteří zůstali bez blízkých, klienty
Domovinky (domácí a hospicová péče).
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Příloha Boreckého zpravodaje:
REZERVAČNÍ SYSTÉM VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ:
- rezervační systém na webových stránkách obce
www. stenovickyborek.cz/ obec/ rezervace – víceúčelové hřiště
Rezervace proběhne ve třech krocích. Krok 1- zvolení služby, krok 2 - výběr termínu, krok 3 – vyplnění
údajů. Ostatní dle pokynů adminstrátora rezervace uvedených pro příslušná pole vyplňování.
V poli
Možnost rezervace je možná na dva měsíce dopředu. Provozovatel má právo zrušení rezervace.
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do pole „Poznámka“ vyplňte
druh sportu: tenis, volejbal,
nohejbal ……..

- telefonicky u správce (kontakt uveden v provozním řádu)
- telefonicky nebo osobně v úředních hodinách na OÚ (kontakt uveden v provozním řádu)
Zrušení rezervace: lze provést do 24hodin před termínem dle pokynů v potvrzovacím emailu
Poplatky: občané obce Štěnovický Borek a zájmové organizace jsou osvobozeny od poplatku
Pronájem hřiště bez osvětlení:
1 hodina - 100,- Kč
Celodenní (5 hodin a více) – 1.000,- Kč
Pronájem hřiště včetně osvětlení:
1 hodina - 150,- Kč
Celodenní (5 hodin a více) – 1500,- Kč
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