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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******

Stalo se ……
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. 5. 2022 schválilo výsledky výběrových řízení na výběr zhotovitele stavby akce: 1) „Objekt zázemí a šaten sportovního areálu Štěnovický Borek“, 2) „Štěnovický Borek – prodloužení vodovodu a kanalizace“ a dodavatele
dopravního automobilu pro JSDHO v akci „Dopravní automobil pro JSDHO Štěnovický
Borek“,
 hospodaření obce za rok 2021: hospodaření obce skončilo s přebytkem 4.829.527,56Kč.
Příjmy: 20.534.360,18Kč. Výdaje: 15.704.832,62Kč,
 darovací smlouvy se zřízením věcných břemen mezi obcí a Římskokatolickou farností Plzeň-Bory na převzetí stavby a mobiliáře kaple sv. Vojtěcha na Planinách jsou z obou stran
podepsány, budou následovat kroky k převodu nemovitosti a renovace památky,
 v pátek 10. června navštívil během akce Noc kostelů biskup plzeňské diecéze Mons. Tomáš Holub kapli sv. Vojtěcha na Planinách. Pana biskupa přivítali společně místostarosta
obce s panem Michalem Plzákem ze štěnovické farnosti a několik poutníků a občanů z naší
obce i blízkého okolí. Pan biskup si vyslechl stručnou historii kaple, prohlédl si její stropní
malby s patrony české země a požehnal kraji a poutníkům. Na závěr návštěvy provedl zápis do kroniky obce s textem: „Ať na přímluvu svatého Vojtěcha patrona této kaple je
všem obyvatelům dobře a radostně v této krásné části naší vlasti“.
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Kaple sv. Vojtěcha zůstala poté osvětlená světlem svíček po celou noc až do brzkého rána,
 obec učinila, v souladu právních předpisů, další potřebné kroky pro převod obecních bytových jednotek do osobního vlastnictví čp. 70,71,72,73,74,75,76,77,78.
Obecní zastupitelstvo informuje:
Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 800 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,
 Chcete odebírat novinky z úřední desky obce?
Aktivujte si aplikaci „V obraze“, nyní je připravená nová aktualizovaná aplikace,

 Obecní úřad hledá členy volební komise pro zářijové komunální volby (23. - 24. 9. 2022). Zájemci se mohou přihlásit
do 31. 7. 2022 emailem (info@stenovickyborek.cz), telefonicky (724 162 522) nebo v úředních hodinách na OÚ.
 Stočné za 2. čtvrtletí – obec provede vyúčtování stočného podle předložených hodnot
měření od KAV Starý Plzenec nebo paušál za dané období v průběhu měsíce července
 Zájemci o očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem v roce
2022 se mohou přihlásit do 17. 08. 2022 na OÚ. Očkování bude
provádět MVDr. Jan Jíška do poloviny září.

 Zájemci o revizi komínů podzim 2022 se mohou přihlásit do 17. 8. 2022
na OÚ.
 Odpadové hospodářství:

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2021
Na trh v ČR bylo v roce 2021 celkem uvedeno 1,33 milionu tun obalů, z toho se pak podařilo vytřídit a předat k recyklaci nebo jinému využití 1,02 milionu tun, tzn. celková míra
recyklace a využití dosáhla 77 %. Nejvyšší míry celkového využití se podařilo dosáhnout tradičně u
papírových obalů, míra recyklace činila 88 % a další 3 % byla využita energeticky. U skla dosáhla
míra recyklace 88 % a u kovových obalů 63 %. U ostře sledovaných plastových obalů se míra dosažené recyklace zvýšila oproti roku 2020 na 43 % a energeticky využito bylo dalších 32 %. Celková míra

2

Ročník: 22
Číslo: 2/2022

Vyšlo: 01. 07. 2022

využití plastových obalů tak dosáhla 75 %. Je vhodné připomenout, že vytříděné odpadní plasty jsou
velmi různorodé a obsahují i neplastové příměsi. To komplikuje dotřídění plastů a snižuje účinnost
dotřiďovacích linek oproti jiným materiálům.
Vyšší účinnost dotřídění na třídících linkách bohužel sebou nese i vyšší náklady na energie a lidskou
práci. Proto jsme v minulém roce zvýšili finanční odměny třídičkám i ve vazbě na dosahované účinnosti dotřídění.
V České republice se dlouhodobě daří udržovat vysokou účast obyvatel na třídění odpadů.
Tato činnost je již pro většinu národa naprostou samozřejmostí, v roce 2021 pravidelně třídilo své
odpady 73 % obyvatel. Jak vyplývá z nejnovějších průzkumů, nejčastěji třídí odpady lidé ve věkové
kategorii 30 až 49 let. Byť se loni procento třídičů nezvýšilo, celkem významně se však zvýšila výtěžnost tříděného odpadu přepočtená na jednoho obyvatele.
Každý Čech loni vytřídil do barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů
bezmála 72 kilogramů odpadů, což je meziročně o 5 kilogramů více! K velkému posunu došlo především u kovů, těch vytřídil každý obyvatel v průměru o 3,2 kilogramu více než v roce 2020

Všem, kteří třídí odpad a pečlivě ukládají do nádob, děkujeme!
Hodnocení volebního období 2018-2022:
Vážení spoluobčané,
v letošním roce nás v měsíci září čekají volby do zastupitelstva obce. Touto cestou bych chtěl
poděkovat končícím zastupitelům za jejich odvedenou práci a čas, který věnovali pro veřejnou
službu. Během uplynulého volebního období se nám podařilo dokončit mnoho projektů a některé bohužel ne. Jsem rád, že drtivá většina stanovených cílů byla splněna.
Zejména co se týče veřejné infrastruktury, došlo k rozsáhlým úpravám a investicím. Bylo dokončeno rozšíření kapacity ČOV, prodloužen kanalizační a vodovodní řad v Nebílovském
Borku, vybudováno nové veřejné osvětlení, vybudována optická síť, či chodník mezi oběma
částmi obce. Další investicí byla oprava místních komunikací – nový asfaltový povrch
v uličce a směrem k lomu v Nebílovském Borku, či kolem restaurace do nové zástavby RD ve
Štěnovickém Borku. Opravou prošla i nezpevněná komunikace v chatách ve Štěnovickém
Borku a cesta pod hřbitovem směrem na Štěnovice. V rámci volnočasových aktivit se podařilo obci zahájit výstavbu sportovního areálu, kde bylo vybudováno víceúčelové hřiště
s osvětlením a in-line dráha. Velkou změnou a úpravou prostranství byla revitalizace rybníka
Chobota ve Štěnovickém Borku. Ze zarostlé neudržované plochy zatížené návozy odpadu
různého druhu vznikla vodní plocha s manipulační plochou. V rámci odpadového hospodářství obec zakoupila nádoby a velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Nemalou snahou
obecního zastupitelstva byla péče o životní prostředí. Během uplynulých let proběhla výsadba
okrasných i ovocných stromů podél místních komunikací, kolem rybníků a polních cest. Byla
dokončena úprava prostranství před hasičskými zbrojnicemi. V rámci bezpečnosti silničního
provozu v obci bylo vybudováno nové dopravní značení či zpomalovací prvky v bytových
zónách.
V letošním roce v rámci projektů proběhne oprava budovy OÚ s vybudováním bezbariérového vstupu, vybudování prodloužení vodovodu a kanalizace s přečerpávací stanicí ve Štěnovickém Borku a rozšíření optické sítě v Nebílovském Borku směrem na Hájek. Současně je
uzavřena smlouva na pořízení nového komunálního traktůrku pro údržbu zeleně a místních
komunikací v letním a zimním období a dodání nového požárního dopravního automobilu pro
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JSDHO obce. Nové zastupitelstvo pak převezme výstavbu objektu zázemí a šaten sportovního
areálu, která je plánována v průběhu roku 2023 či dokončení projektu rekonstrukce průtahu
obce včetně chodníků, která je v současné době ve fázi podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí. V přípravách je rovněž oprava prostranství kolem bytových domů ve Štěnovickém Borku.
Jsem rád, že během volebního období 2018-2021 přes rozsáhlé investice hospodařila obec
většinou v kladných číslech, pouze v roce 2020 byl obecní rozpočet ztrátový, a to kvůli pozdě
vyplacené státní dotaci. Nyní v měsíci červnu 2022 došlo ke splacení hypotéky na bytové domy v Nebílovském Borku. Díky úspěšnému hospodaření má obec v současné době finanční
prostředky ve výši 20.000.000,- Kč a není zatížena žádným bankovním úvěrem či půjčkou.
Samozřejmě, je nutné uvést, že vše se podařilo i díky velké podpoře Plzeňského kraje či státním a evropským dotacím.
Závěrem mě dovolte tímto poděkovat jménem zastupitelstva obce všem místním spolkům
a aktivním občanům za spolupráci a ochotu. Rovněž musím poděkovat i zaměstnancům obce,
spolupracovníkům z řad občanů zajišťující bezproblémový chod obce. Novému zastupitelstvu
pak přeji mnoho úspěchů v řízení a rozvoji naší obce.
Děkuji
Zdeněk Albl
starosta

Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 30. 9. 2022:
09. 07. 2022 – Koncert

lidové hudby na Planinách

od 16:00 hodin zahraje k poslechu Myslivecká kapela Atlas.
Organizace ročníku 2022:
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
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27. 08. 2022 - 3. ročník „ Rozloučení s prázdninami“
Program:
13:00 …………. Zahájení zábavného odpoledne /
Meteláček lidový soubor písní a tanců
13:30 – 16:00 …... Asfalt / pásmo lidových písní pro děti
a dospělé
16:30 – 18:00 …... Šťáhlavská Perla
18:30 – 20:00 …. H.S.I. – country a folk
20:30 – 24:00 …. Asfalt – hudební vystoupení + ohňová show
Místo konání: sportovní areál s víceúčelovým hřištěm

Dále bude připraven doprovodný program pro děti a dospělé: skákací hrad, oblíbená hasičská
pěna pro pořádné řádění, malování na obličej, tvoření s nafukovacími balónky a 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.

Příjemné letní dny a odpočinkovou dovolenou
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek
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
Poslední dubnový den jsme stavěli po dvou letech, májku bez
covidových opatření. Abychom dostáli opravdového pálení čarodějnic
na Filipojakubskou noc, tak naše „sousedky“ připravily premiérové
upálení čarodějnice. Děti si užily opékání buřtů a jiných pochutin,
dospělí si pochutnávali na čepovaném pivku. „Proč ta pouť je hned po
májce tak brzy ráno“, bylo slyšet od konzumentů pěnivého moku.
Závody štěnovického okrsku v klasické soutěži se konaly
v naší obci na víceúčelovém hřišti pod patronátem hasičů ze Štěnovického Borku. S účastí 7 družstev mužů a 1 družstva žen byl starosta
a velitel okrsku spokojen. Výsledky se
z našeho pohledu hodnotí velmi dobře.
Nově poskládaný tým ve složení Pavla, Jarda, Filip, Lukáš,
Tomáš, Daniel, Pavel a Honza vybojoval 1. místo a pohár zůstává nadále v klubovně. Oslava vítězství a hodnocení proběhlo
na afterpárty. Velitel sboru má před sebou další výzvu - okresní
závody v Nepomuku, proto mu byla později předána přihláška
na podzimní okresní kolo v klasické soutěži. K tomu ještě dostal jasný pokyn od starosty: „Lukáši minimálně tři tréninky
s vodou, jinak nikam nejedu“. Tak uvidíme. Termín podání
přihlášky je 18. srpen.
Na letošní první členské valné hromadě dne 17. června bylo
hlavním bodem projednání přípravy a organizačního zajištění koncertu lidové hudby na Planinách, který navštíví v rámci plánovaného setkání členů s nejvyšším oceněním dobrovolných
hasičů v SHČMS – Zasloužilí hasiči okresu Plzeň jih. Věříme, že bude pro ně a pro příchozí
návštěvníky vytvořeno dobré zázemí k posezení u lidovky. Těšíme se na Vaši návštěvu s přáním příjemných letních dnů a krásné oddychové dovolené.
Výbor SDH N. Borek

Zpráva SDH Štěnovický Borek
V jarních měsících jsme uspořádali několik brigád na zpracování dřeva a údržbu okolí
hasičské zbrojnice. V sobotu 25. června jsme konečně přivezli závodní stříkačku PPS 18, která byla rok a půl v opravě.
Družstvo žen a mužů tak může v letních měsících obnovit svoji sportovní činnost.
V sobotu 14. května pořádal náš sbor okrskovou klasickou soutěž. Závodů se zúčastnilo 7
družstev, z toho 6 družstev mužů a jedno družstvo žen. Po štafetách a požárních útocích byli
znát vítězové, a to muži ze sousedního Nebílovského Borku a ženy ze Štěnovického Borku.
Tím si zajistili postup do okresního kola. Celá akce se vydařila a my se těšíme na další ročník.
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Muži se dalších jarních soutěží neúčastnili, jelikož nebyla opravena závodní stříkačka. Čekání
na stroj bylo dlouhé a družstvo žen chtělo svoji závodní činnost
obnovit co nejrychleji. Důvodem bylo nejen dlouhé čekání po
„mateřských povinnostech“, ale i zácvik dvou nových závodnic
– Elišky Tomíčkové a Adély Alblové, které se přidaly do ženského týmu. Proto se naše ženy zúčastnily závodů ZČHL
v Útušicích i se slabší požární stříkačkou, kterou využívají především děti. I když skončily na posledním místě, konečně se po
pauze dočkaly závodní atmosféry a těší se na další závody.
Jarní měsíce jsme zasvětili práci s dětmi, které jsme po
dlouholeté pauze opět založili. K dnešnímu dni přišlo celkem 29
dětí ve věku od 4 -14 let. Tréninky byly každý pátek od 15:30h. Zápal dětí do „hasičiny“ je
obrovský. V jarní sezóně jsme se s dětmi zaměřili na registraci dětských závodníků a seznámení s hasičským nářadím a soutěžními disciplínami.
Na svoje první „závody“ odjely děti hned po třetím tréninku. Jednalo se o akci Přípravek
v Nebílovech. Závodníci ve věku 4-6 let předvedli
nacvičenou hasičskou ukázku a účastnili se programu, který byl pro ně připraven. V zámecké
zahradě plnili úkoly, za které dostali odměny. Na
této akci vypomáhali hasiči z celého okrsku. Náš
sbor zastupoval Libor Kryč a Jiří Polívka, kteří
zabezpečovali soutěžní úkol - hod hadicí na kuželky. Akce se vydařila a děti svoji účast završily
obědem a odměněni byli zlatou medailí a dalšími
drobnostmi.
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Přípravky – Nebílovy 23. 4. 2022

V sobotu 21. května jsme uspořádali seznamovací akci v hasičárně pro mladé hasiče a
jejich sourozence s rodiči. Všechny zúčastněné děti si v hasičárně vyrobily hasičská trika a
společně jsme vyrazili na stezku za pokladem. Pro děti byla připravená stopovačka, při které
plnily hasičské úkoly. Na konci cesty byl připraven poklad se sladkostmi. Po návratu do
hasičské zbrojnice jsme pro děti připravili pečené maso a buřtíky. Dětem se akce líbila a spolu
s rodiči zůstali do večerních hodin.

hasičské děti při hledání sladkého pokladu

O týden déle, 28. května, vyrazili naši nejmenší hasiči opět na hasičskou ukázku - na
závody mužů a žen do Nezbavětic. Na této akci měli za úkol předvést požární útok. Odměnou
jim byla zlatá medaile a občerstvení. Moc děkujeme za možnost, zúčastnit se s dětmi takových akcí. Děti tak získávají cenné zkušenosti se závodní atmosférou a budou tak lépe připraveni na svoji soutěžní sezónu 2022/2023.
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Nezbavětice 28. května 2022

Rozloučení se školním rokem se neslo v duchu hasičské pěší výpravy. Děti místo posledního pátečního tréninku podnikly pěší výlet ze hřiště ve Štěnovickém Borku do Čižic, kde
pro ně bylo připraveno občerstvení a posezení na místním hřišti. O letních prázdninách je
čeká pauza, která bude zpestřena hasičskou ukázkou na domácích závodech mužů a žen. Děti
zde ukáží, co se v jarních měsících naučily. Tímto bychom Vás chtěli pozvat na hasičskou
sportovní soutěž mužů a žen v rámci závodů Západočeské hasičské ligy, která se bude konat
ve sportovním areálu v sobotu 23. července 2022 od 11.00 hodin. Občerstvení a dobrá atmosféra je zajištěna.
Závěrem gratuluje našemu dlouholetému aktivnímu členovi Zdeňkovi Alblovi, vedoucímu
mládeže a starostovi obce, ke kulatému životnímu jubileu, které oslaví v červenci. Přejeme
hodně štěstí a úspěchů, pevné zdraví a rodinné pohody. BLAHOPŘEJEME!!!
výbor SDH Štěnovický Borek
Rybáři
Letošní rybářská sezóna začala 9. dubna v 7.00. Bylo to již 31. zahájení. Ráno jsme se
probudili a venku bylo asi 2cm sněhu s teplotou vzduchu skoro na 0°C. To nás neodradilo.
Přece jen jsme se sešli. Ryby braly o sto šest. Do 11 hodiny se ulovilo 30 kaprů. Občerstvení,
které bylo tradičně zajištěno, nabídlo každému něco na zahřátí. Celkovým vítězem se stal Josef „Pida“ Fremr s kaprem 57cm. Tím obhájil loňské vítězství. Na druhém místě se umístil
Petr Hajšman s kaprem 56cm.
Třetí místo obsadil Zdeněk Vonásek (kapr, 55cm) a čtvrté místo Václav Strnad (kapr, 53cm).
V dětské kategorii byly stupně
vítězů obsazeny takto: 1. místo
Šimon Lintimer; 2. místo Jan
Šrámek a 3. místo Lukáš Jánský. Pod „bednou“ zůstali kluci
Tomáš Litimer a Jirka Šrámek.
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Večer se konala zábava v místní
hospodě. Hrála kapela Empatie. Bohatá
tombola byla rozdána šťastným výhercům.
Další naší akcí byla pouť na
Planinách, kde jsme po dvou letech
provozovali stánek s občerstvením. Této
akce se zúčastnili: Jana Alblová, Ivana
Kryčová, Libor Kryč, Zdeněk Vonásek,
Josef „Pida“ Fremr, Petr Hajšman. Protože na pouť přišlo opravdu hodně lidí,
vytočili jsme 600 piv a ugrilovali 50 kg
klobás. Všem patří velké díky.
Rybářské závody pro ženy O pohár starosty obce se konaly 18. června na chovném
rybníku ve Štěnovickém Borku na návsi. Přestože teplota atakovala zase třicítku, soutěž přilákala hodně žena a dívek. Po zaplacení startovného si soutěžící dámy zabraly svá místa. Po
odtroubení začátku začal samotný rybolov. Ryby celkem braly slušně. Vše pod kontrolou diváků a mužského doprovodu. Celkovou vítězkou se stala Dominika Fremrová (227cm. 5 ryb),
2. místo Placetková Petra (208cm, 5 ryb), 3. Alblová Lenka (178cm, 4 ryby), 4. místo Sladká
Markéta (140cm, 3ryby), 5. místo Alblová Jana, 6. místo Huspeková Anna. Největší ryba měřila 58cm a chytila ji Anna Huspeková. Celkem se ulovilo 30 ryb. Všechny ostatní ženy dostaly vybranou cenu. Vítězka obdržela od starosty obce putovní pohár. Všechny už se těší, prý,
na další 14. ročník.
V úterý 21. června začala, pro10 našich členů, další výprava za rybami do Norska.
Sraz byl v 8:00 u OÚ. Udělali jsme společnou fotku a vyrazili na 2100km dlouhou cestu, ale o
tom zase příště.
Petrův zdar.
Za Rybářský spolek Borky (zal. 1992)
Petr Hajšman

Borečtí sousedé, z.s.
PROBĚHLO:
2. 4. - Ukliďme Česko
V sobotu 2. 4. jsme se zapojili do akce „Ukliďme
Česko“. Celorepublikově se úklidu zúčastnilo
73 000 dobrovolníků a podařilo se odstranit 1000
tun odpadů. V naší obci se sešlo 11 nadšených
sběračů, kteří se vydali s rukavicemi a pytli do
různých směrů, aby zvelebili oba Borky a jejich
přilehlé okolí. Mezi nejzajímavější úlovky patřil
starý vysavač ETA 400.
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8. 4. Členská schůze spolku
V pátek 8. 4. se uskutečnila členská schůze, na které bylo zvoleno nové předsednictvo spolku. Novou předsedkyní spolku se stala Kristýna Vacková, místopředsedou
Miloslav Sklenička ml. a tajemnicí Michaela Bečvářová. Funkci PR specialistky bude
zastávat Karolína Bizubová.
19. 5. Cesta severním Laponskem za polární kruh (cestovatelská přednáška)
Z důvodu náhlé pracovní cesty přednášejícího jsme byli nuceni změnit termín této
akce z 12. 5. na 19. 5. Možná i z tohoto důvodu dorazil menší počet posluchačů. I tak
se přednáška vydařila a účastníci se zájmem naslouchali poutavému vyprávění našeho souseda Lukáše Marešovského o tom, jak se vydal na cestu za polární kruh se
psím spřežením.
28.5. Evropský den sousedů
V sobotu 28. 5. jsme se již tradičně připojili
k oslavě Evropského dne sousedů. Strávili jsme
příjemné slunečné odpoledne v restauraci „U sousedů“ a utužovali dobré sousedské vztahy. Soutěž
o nejlepší donesené občerstvení vyhrála Anička
Domková se svým na jazyku se rozplývajícím dezertem s názvem Karpatky. V soutěži ve škrábání
brambor se utkalo sedm statečných, pohár si za
svůj dechberoucí výkon odnesla Míša Bečvářová.
Děti si užily výtvarné aktivity a divadelní představení Jenovéfa souboru Špílmachr.
12. 6. Pohádkový les
V neděli 12. 6. se přes sto dětí prošlo Pohádkovým lesem, zatočilo se na kolotoči, užilo si hrátky
v pěně… Děkujeme všem partnerům, tj. obci Štěnovický Borek, SDH Štěnovický Borek, profesionálním hasičům ze Slovan, restauraci „U sousedů“, panu Jindřichu Jelínkovi, muzikantům. Velké
díky patří také všem dobrovolníkům, kteří ztvárnili
pohádkové bytosti na stanovištích nebo jakkoliv
pomohli s organizací.
CHYSTÁ SE:
O podzimních akcích budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
PŘEJEME VŠEM SOUSEDŮM POHODOVÉ LÉTO.
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