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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
***
 Rozhodnutí o udělení vlajky a znaku naší obci převzal starosta obce z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny České republiky Mgr. Radka Vondráčka, které učinil k datu 3.
května 2018. Slavnostní předání Rozhodnutí se konalo 25. června 2018 ve slavnostní síni
Poslanecké sněmovny. Po úvodním proslovu předsedy sněmovny následovalo osobní předání. Ceremoniál byl zakončen společným fotografováním předsedy sněmovny se starosty
a hosty.

Použité symboly na vlajce obce:
červená a modrá barva – z erbu Hennigerů ze Seebergu na Štěnovicích (červená) a Černínů z Chudenic na Nebílovech (modrá)
barvy symbolizují někdejší rozdělení současného území obce mezi statek Štěnovice a panství Nebílovy
mitra – atribut sv. Vojtěcha, jemuž je zasvěcena raně barokní kaple na Planinách, významné poutní místo
lipové listy – lípy vysázené okolo kaple
kamenické náčiní, úhelník – těžba žuly v okolí obce
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 Dne 19. dubna zahájila firma PRO–SYSTÉM vodohospodářské služby s.r.o. Praha stavební akci „Štěnovický Borek - rozšíření ČOV “. Akce je podporována úspěšně získanou dotací od SFŽP Ministerstva životního prostředí a Plzeňského kraje. Ukončení stavby
je plánováno na listopad 2018. V průběhu výstavby může dojít k omezení provozu ČOV a
přerušení dodávek pitné vody. O těchto výpadcích budou podány informace na úřední
desce a místním rozhlasem. Celkové náklady rozšíření ČOV činí 10.332.039,- Kč. Dotace SFŽP činí 6.348.469,- Kč a dotace Plzeňského kraje činí 1.814.000,- Kč.

 Obec Štěnovický Borek úspěšně získala dotaci od MMR ČR na výstavbu projektu „Nebílovský Borek - místo setkávání generací“ ve výši 400.000 Kč. Jedná se o vybudování
odpočinkového parku naproti hasičské zbrojnici v Nebílovském Borku. Celkové náklady
dosáhnou 677.557,- Kč. Zhotovitelem stavby bude vítěz výběrového řízení, a to firma
SATERNUS s.r.o. Havířov. Práce byly zahájeny 26. června 2018.

 V měsíci červenci bude zahájena stavba „Výměna automatické tlakové stanice a elektrorozvaděče v budově úpravny pitné vody“. Celkové náklady dosahují částky
499.143,- Kč. Obec úspěšně získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 349.000,- Kč.
V průběhu výměny bude docházet k výpadkům dodávky pitné vody. Ty budou směřovány
převážně v pracovní dny v dopoledních hodinách, tak aby omezili co nejméně obyvatel. O
výpadcích budou občané předem informováni.

 Na zasedání zastupitelstva obce dne 1. 6. 2018 byl schválen závěrečný účet a účetní
uzávěrka obce Štěnovický Borek za rok 2017.
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rozdíl (příjmy – výdaje)
Zůstatek:
Stav účtu Česká Spořitelna ke dni 31.12.2017
Stav účtu ČNB
ke dni 31.12.2017
Pokladna
ke dni 31.12.2017

7.960.495,78 Kč
4.752.889,26 Kč
+ 3.207.606,52 Kč
12.425.253,63 Kč
904.097,07 Kč
1.000,- Kč
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 Zájemci o očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem v roce 2018
se mohou přihlásit do 17. 08. 2018 na OÚ. Očkování bude provádět
MVDr. Jan Jíška do poloviny září.
 Upozornění OÚ: pamatujte na to, že zdroj vody není nevyčerpatelný!! Žádáme Vás o
standardní využívání pitné vody ve vašich domácnostech.
 Udržujme pořádek na sběrných místech a v obci. Neustále přetrvává umisťování tříděného odpadu mimo nádoby, případně umisťování odpadu, který na tato místa vůbec nepatří!! V důsledku tohoto dochází k znečistění prostranství a zbytečným nákladům na údržbu.
 Buďme ohleduplní vůči ostatním: ve vyhlášce obce č.1/2016 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností čl. 3 je uvedeno: „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.“

Z borecké historie
Víte, že ……
Nebílovský Borek byl nazýván také Borkem Šťáhlavským, poněvadž zdejší dvůr náležel panství šťáhlavskému. V běžné řeči bývá označován Nebílovský Borek jako Přední Borek na
rozdíl od Štěnovického Borku, jemuž se běžně říká Zadní Borek. Tímto způsobem rozlišují
oba Borky obyvatelé chváleničtí, kdežto na příklad v Čižicích zase opačně pro jim bližší Borek Štěnovický mají pojmenování Přední Borek a Nebílovský Borek jest jim Zadním Borkem.
Dříve bylo užíváno názvu Nebylovský Borek (psáno s y), avšak koncem roku 1923 byl vydán
ministerstvem vnitra a státním úřadem statistickým „Statistický lexikon obcí v Čechách“, jenž
je zároveň úředním seznamem názvů obcí, osad a jejich částí, kde správně uvedeno pojmenování Nebílovský (psáno s í). Uveřejněno v 5. čísle Úředního listu okresní politické správy
v Plzni ročník 1924.
Opis z Pamětní knihy obce. Autor: Benedikt Brejcha

Hledáme fotografie:
Přípravný tým oslav v roce 2019 si Vás dovoluje oslovit s žádostí o poskytnutí fotografií našich obcí. Jedná se zejména o:
-

fotografie obcí na přelomu století
fotografie návsí, ulic, domů, lomů
fotografie mysliveckého spolku Planiny
fotografie z kulturního dění v obcích

Fotografie budou naskenovány profesionálním fotografem do obecního archivu, následně
budou obratem vráceny zpět majiteli.
V případě, že se rozhodnete fotografie zapůjčit, kontaktujte nás na OÚ.
Děkujeme za spolupráci.
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Chcete se podílet na zajištění oslav a kulturních akcí v roce 2019?
Nabízíme podnikajícím subjektům spoluúčast při zajištění oslav naší obce v roce 2019.
Hledáme partnery pro spolufinancování propagačních materiálů obce, kulturně společenských
akcí apod.
Zároveň nabízíme prezentaci výrobků, řemesel, bioproduktů a jiných odvětví v rámci
připravovaného farmářského dne na přelomu srpna/září v 2019, který by byl zároveň dnem
pro děti k ukončení prázdnin. V případě zájmu o spolupráci, uvítáme Vaše rozhodnutí oznámit na OÚ do 31. 08. 2018. Partneři obce budou uvedeni v připravované publikaci o historii
obce. Termín vydání je plánován na leden - únor 2019.

***
Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 30. 9. 2018:
14. 07. 2018 – Koncert

lidové hudby na Planinách

od 16:00 hodin zahraje k poslechu Myslivecká kapela Atlas.
Kyvadlovou dopravu zajistí hasiči ze Štěnovického Borku z návsi ve Štěnovickém Borku přes náves
Nebílovského Borku a zpět. Věříme, že ulehčíme cestu do místa konání akce a zpět starším spoluobčanům.
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

04. 08. 2018 – Rybářské

závody pro ženy - O pohár starosty obce

od 13:30 hodin na rybníku ve Štěnovickém Borku. Rybáři zvou srdečně všechny ženy.
12. 08. 2018 – Západočeská

hasičská liga můžů a žen

od 12:00 hodin na hřišti ve Štěnovickém Borku, přijďte se podívat na hasičské klání v požárním sportu a podpořit naše soutěžní družstva
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zasedání OÚ

od 18:00 hodin v restauraci U Sousedů
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Neprodejné

Zpráva SDH Nebílovský Borek
Závody v Borku opět s deštěm. Závodů v klasické soutěži V. okrsku Štěnovice, které se konaly 19. 5. 2018 na Planinách, se zúčastnilo 1 družstvo žen a 6 družstev mužů. Po deštivém úvodu se
závody rozběhly úvodními štafetami. Po opatrném začátku na prvních úsecích se naše družstvo dopracovalo na třetí příčku v celkovém pořadí štafet. Štafety vyhrálo družstvo mužů z Čižic v čase 93,14
sekundy. Ženy ze Štěnovického Borku dosáhly na čas 107,72 sekundy. Po krátké přestávce mezi disciplínami se všichni soustředili na požární útok s vodou. Jako první odstartovaly ženy a s časem
104,45 předvedly pěkný výkon a mohly si užít 1. místo ve své kategorii. U mužů už byla viditelná
nervozita před výkonem, přesto všechna družstva úspěšně dokončila svůj jediný pokus. S nejlepším
časem 101,09 se blýsklo domácí družstvo pod vedením Jardy Fremra. Nebýt časového deficitu 5,69
sekundy ze štafet, tak máme putovní pohár v klubovně. Z celkového vítězství se radovalo družstvo
SDH Robčice, kterým gratulujeme. Děkujeme všem sborům okrsku za spolupráci.
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Údržba techniky SDH:
V květnu byla dokončena oprava a renovace motorové stříkačky PS12. Zároveň dostala nový
kabát a podvozek pro transport. Vše zorganizoval Jarda Fremr, jemuž patří velké díky.

Preventista informuje:
Pěnový hasicí přístroj
vhodný
Pevné hořlavé látky
Benzín, nafta, minerální
oleje a tuky

nevhodný
Hořlavé kapaliny mísící se
s vodou
Hořlavé plyny

nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod proudem
Lehké a hořlavé alkalické kovy

Vodní hasicí přístroj
vhodný
Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky
Alkoholy

nevhodný
Benzín, nafta, líh, ředidlo

nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod proudem

Hořlavé plyny
Cenné materiály (archivy)

Lehké a hořlavé alkalické kovy
Látky prudce reagující s vodou (např.
kyseliny)
Rostlinné a živočišné tuky a oleje

Práškový hasicí přístroj
vhodný
Elektrická zařízení pod
proudem
Hořlavé plyny
Benzín, nafta, oleje
Pevné materiály
Počítače, televizory a
další elektronika

nevhodný
Dřevo, uhlí, textil

nesmí se použít!
Lehké a hořlavé alkalické kovy
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Sněhový hasicí přístroj (CO2)
vhodný
Elektrická zařízení pod
proudem
Hořlavé plyny
Hořlavé kapaliny
Jemná mechanika a elektronické zařízení

nevhodný
Pevné hořlavé látky typu
dřeva, textil, uhlí

nesmí se použít!
Lehké a hořlavé alkalické kovy
Hořlavý prach
Sypké látky

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin
Pamatujte!
Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze
použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím
s nedostatkem hasiva.

Právních předpisy:
Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být
prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů,
ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí
schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při
zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si
hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
Ani v jarních měsících náš sbor nezahálel. V sobotu 14. dubna se naše výjezdová jednotka účastnila velitelského dne spojeného s prověřovacím cvičením. Výjezd byl vyhlášen do
Útušic. Sbory štěnovického okrsku měly za úkol dálkovou dopravu vody. Koncem dubna
proběhla hasičská brigáda zaměřená na opravu přístřešku na hřišti.
Dále jsme se aktivně účastnili všech plánovaných soutěží. Výsledky všech našich soutěžních družstev si můžete prohlédnout v následující tabulce, která je umístěna pod článkem.
Za zmínku určitě stojí vítězství družstva žen ve 4. kole ZČHL, 7. místo mužů ve 2. kole
ZČHL, 3. místo mužů ve Starém Plzenci a 3. místa starších žáků na Chlumu, v Oplotě, ve
Štěn. Borku a v Nepomuku.
Náš sbor pořádal i tradiční
dětské závody „O Boreckého
kapra“, které se konaly 26. 5. na
hřišti ve Š. B.. Soutěže se účastnilo bezmála 35 družstev dětí.
V této obrovské konkurenci se
naše mládežnická družstva neztratila.
Starší žáci obsadili krásné 3.
a 11. místo. Počasí nám přálo
a závody se opravdu povedly.
Tímto děkujeme všem sponzorům i dalším lidem, kteří jakkoli
pomohli s přípravou a průběhem
závodů.

starší žáci na “Kaprovi“
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Před hlavními závody v Nepomuku jsme pro děti připravili jednodenní soustředění.
Celý den jsme se plně věnovali disciplínám, ve kterých běžně nesoutěžíme. A zpětně můžeme
říct, že se vše vyplatilo. Z okresního
kola HRY PLAMEN, které se konalo 2.6.- 3.6. v Nepomuku, sklidili
naši žáci velký úspěch. Celkově
obsadili krásné 3. místo z 15 soutěžních družstev.
Muži a ženy odstartovali závody v Bukové novou sezonu hlavní
soutěže Západočeské hasičské ligy.
Liga je tvořena 14-ti závody a za
sebou máme už 4 kola. Jedenácté
kolo ZČHL se koná ve Štěnovickém Borku v neděli 12. srpna od
10:00h. Tímto srdečně zveme
všechny občany, aby přišli podpořit
naše družstva. Připravené bude dobré jídlo i pití .
Ženy ve Štichovicích
V nejbližší době nás čekají závody:
muži - 30.6. od 15:00h Kanec (Štěnovice)
ženy – 7. a 8.7. ZČHL

datum

místo konání

akce

kat.

výsledky

BŘEZEN
18.3.

Oplot

liga MH

děti

st.žáci “B“ 3.místo x st.žáci “A“
15.místo

DUBEN
22.4.

Nezvěstice

okrsk. kolo PS

M

muži: 7.místo

28.4.

Chlum

liga MH

děti

st.žáci “A“ 3.místo x st.žáci “B“
11.místo

KVĚTEN
19.5.

Nebílovský Borek

okrsek - klasika

M,Ž

muži: 3.místo x ženy: 1.místo

12.5.

Žákava

liga MH

děti

st.žáci “A“ 5.místo x st.žáci “B“
19.místo

26.5.

Štěn .Borek - Kapr

liga MH

děti

st.žáci “A“ 3.místo x st.žáci “B“
11.místo

27.5.

Buková

ZČHL

M,Ž

ženy: 7.místo x muži: 7.místo
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ČERVEN
st.žáci “A“: 3.místo

2.6.-3.6.

PLAMEN - Nepomuk

okresní kolo

děti

2.6.

Starý Plzenec

9.okrsek

M

muži: 3.místo

9.6.

Horní Hradiště

ZČHL

M,Ž

ženy: 5.místo x muži: 14.místo

10.6.

Štichovice

ZČHL

M,Ž

ženy: 1.místo x muži: 14.místo

23.6.

Šťáhlavice

9.okrsek

M

muži: 6.místo

24.6.

Dnešice

liga MH

děti

st.žáci “A“ 7.místo

Výbor SDH
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Přeštice od září zahajují kurz V jednom kole II
Maminky a tatínkové, neváhejte s přihlašováním do bezplatného kurzu počítačů a měkkých dovedností!
Kurz V jednom kole II se od poloviny září 2018 otevírá všem rodičům z Přeštic a okolí, kteří řeší
návrat do práce nebo hledají lepší zaměstnání. Během výuky je zajištěno hlídání dětí zdarma. Nachystali jsme pro vás zajímavý program simulující založení virtuální firmy. Vyzkoušíte si práci nanečisto s kancelářskými programy. Zažijete lekce se specialisty z personálních agentur. Zaměříme se na
životopis a připravíme vás na pracovní pohovor. Užijete si víkendové workshopy o komunikacích,
spolupráci s psychologem a mnoho dalších zajímavých aktivit. Unikátní program kurzu vám pomůže
najít cestu k seberealizaci a podpoří sebevědomí, které se hodí nejen v pracovním, ale i osobním životě. Proto je kurz v projektu V jednom kole II vhodný pro všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a
pracovat na sobě. Všechny zájemce o účast v kurzu zveme na informační schůzku v úterý 21. 8. 2018
v 10 hodin v KKC Přeštice v Přešticích. Představíme vám podrobně kompletní program kurzu a
seznámíte se s organizátory. Pokud nemáte v daný čas možné hlídání, vezměte svoje děti s sebou.
Je lepší si své místo rezervovat na www.attavena.cz nebo kontaktovat koordinátorku, která vám ráda
odpoví na veškeré dotazy ke kurzu.
Kontakt:
Zuzana Heferová
koordinátorka kurzu
608 891 177
zuzana.heferova@attavena.cz
www.attavena.cz

Upozornění od firmy ČEZ
V poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za naše zaměstnance a lstivým způsobem naše klienty obelhávají s cílem získat vlastní prospěch. Touto cestou chceme sdělit: Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost, nepotřebujeme od klientů
na místě předkládat žádné doklady. Do objektu vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaných
v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod. Naši
zaměstnanci mají u sebe vždy služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.

Krásné prázdninové dny Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek

