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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******
Stalo se ….…
 Letošní letní borecké kulturní akce OÚ pořádané ve spolupráci s oběma sbory hasičů se
převážně potýkaly s nepřízní počasí. Výjímkou bylo pouze setkání Zasloužilých hasičů
okresu Plzeň-jih. Věříme, že ve vás převažují jen kladné zážitky jako u návštěvníků koncertu na Planinách z města Kamenice nad Lipou. Ti poslali poděkování všem pořadatelům
a připojili propagační materiál města pro případné organizování zájezdu. Všem co se podíleli na přípravách a zajištění těchto akcí děkujeme. Připomeňme si je společně na fotografiích.
Planiny 2020
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Setkání Zasloužilých hasičů okresu Plzeň-jih

Rozloučení s prázdninami 2020

Vítání občánků 2020
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 Od 01. 09.2020 byla zahájena realizace revitalizace rybníku Chobota ve Štěnovickém Borku. Revitalizace je financována v dotačním programu Ministerstva pro životní prostředí.
Revitalizace je spolufinancována v dotačním programu Ministerstva zemědělství
z programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží“.

 V měsíci září byla v místní části Nebílovského Borku zahájena stavba rekonstrukce veřejného osvětlení o celkové částce 237.425,- Kč a výstavba optické sítě o celkové částce 458.228,- Kč, která je spolufinancována z dotačního titulu Plzeňského kraje – Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí
v Plzeňském kraji 2020 částkou 229.114,- Kč.
 Na přelomu července a srpna byla provedena rekonstrukce místní komunikace u pomníku
Karla Vlka v Nebílovském Borku o celkové částce 518.533,Kč. Oprava byla spolufinancována z dotačního titulu Plzeňského kraje - PSOVK 2020 o celkové částce 296.000,- Kč
 Současně byla opravena z rozpočtu obce místní komunikace k novostavbám za restaurací
„U Sousedů“ ve Štěnovickém Borku v hodnotě 498.768,- Kč
 V srpnu byla dokončena dodávka lesní techniky na výsadbu porostu a zpracování dřeva po
těžbě. Jedná se o vrtací soupravu od firmy Bystroň-Integrace s.r.o. a štepkovač od anglického výrobce GreenMech Ltd. Oba stroje v pořizovací ceně 217.057,-Kč spolufinancuje
Státní zemědělský intervenční fond a Evropské unie. Příspěvek EU činí 53.721,-Kč a národní zdroje se podílí částkou 54.807,-Kč.

 Vítání nových občánků v obci 2020 proběhlo tentokrát netradičně na dětském hřišti
v sobotu 19. září. Přivítali jsme celkem 10 dětí z toho 6 holčiček. Velkým potleskem odměnili přítomní živé hudební vystoupení slečen Vlčkových a Zuzanky Jánské.
Obecní zastupitelstvo informuje:
Příchodem podzimu se opět na základě nařízení Ministerstva
zdravotnictví zpřísňují hygienická pravidla dle vývoje šíření nákazy. Sledujte proto aktuální vládní nařízení a hygienická opatření pro Plzeňský kraj.
 Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 300Kč.
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 Nabízíme možnost odběru štěpky
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
 ČOV pokračuje ve zkušebním provozu. Z důvodů získané dotace od SFŽP na rozšíření
ČOV se obec zavázala, že po ukončení zkušebního provozu. Od 1. 1. 2021 bude nejméně
po dobu 10 let provozovat vypouštění odpadních vod sama. Pro občany a vlastníky připojených nemovitostí to znamená, že budou nově uzavřeny smlouvy na vypouštění odpadních vod přímo s obcí. Dodávku pitné vody bude nadále zajišťovat současný provozovatel firma KaV Starý Plzenec. Nové smlouvy budou s občany a podnikatelskými subjekty uzavírány v průběhu měsíce listopad-prosinec 2020.
 Vánoční zpívání – v neděli 8. listopadu od 15.00 hodin se v budově OÚ uskuteční první
nácvik dětí na tradiční vánoční zpívání u stromečku. V letošním roce pod vedením zkušených lektorek paní Lucie Bradové, Ivany Šindelářové a Vlasty Vlčkové. Tímto zveme
zájemce z řad dětí a rodičů

!! Financování společenských a zájmových spolků !! v obci v roce 2021
z rozpočtu obce. Písemné žádosti budou přijímány do 04. 11. 2020. Formulář je
k dispozici na webových stránkách obce.
 Revize a čištění komínů pro nahlášené zájemce bude provádět firma Tureček. Termín
revize je 22. 10. 2020 pro obě části obce.
 Sběr objemného odpadu se uskuteční ve dnech 09. 10. – 13. 10. 2020. V tomto období
bude možné na sběrném místě v areálu SDH ve Štěnovickém Borku a do přistaveného
kontejneru na návsi v Nebílovském Borku ukládat objemný odpad.
 Kontejner na „zelený odpad“ v Nebílovském Borku – (u kontejnerů na tříděný odpad)
bude přistaven v době od 16. 10. 2020 do 9. 11. 2020. 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.
 Pracovní příležitost:
Obec Štěnovický Borek přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka
pro údržbu veřejné zeleně a prostranství.
Předpokládané datum nástupu: 1. 1. 2021
Bližší informace k požadavkům na zaměstnání jsou k dispozici na OÚ,
úřední desce nebo na www.stenovickyborek.cz.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo prostřednictvím
pošty tak, aby byla doručena nejpozději do 30. 11. 2020 na adresu:
Obec Štěnovický Borek
Štěnovický Borek 28
33209 Štěnovice
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 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.

Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 31. 12. 2020:
- konání plánovaných akcí uvedených v kalendáři akcí pro rok 2020 bude organizováno dle
povolení hygienického úřadu a aktuálních vládních nařízení
- případné termíny budou zveřejňovány na úředních deskách obce

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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Informace od hasičů

Informace od hasičů

SDH Nebílovský Borek
Letošní léto jsme tradičně pomáhali zajišťovat naše oblíbené „Zpívání pod lipami“.
Tentokráte za větší součinnosti s hasiči z „druhého Borku“. V pátek, den před akcí, nám pomohli při stavbě pódia a stanu. Stejně tak i v neděli statečně rozebírali. Na nás tak zbyl veliký
stan, lavice a vlastně vše ostatní. Po dvou letech jsme měli opět na krku občerstvení. To bylo
zase posunuto o krok dále. Taková udírna od Jardy Hrubého ze Střížovic je velmi důmyslné
zařízení.  Moc děkujeme Jardovi za spolupráci a věříme, že napřesrok budeme mít svojí
boreckou a pozveme ho na klobásu. Kulturní referent Karel Jánský už zahájil jednání na realizaci.
V polovině srpna jsme se zúčastnili setkání zasloužilých hasičů okresu Plzeň-jih, kde
nás především reprezentoval náš člen Ladislav Vícha. Den se zasloužilými hasiči probíhal
v naší obci po druhé od roku 2018 a kromě prezentace obce a společného jednání v restauraci
U Sousedů byl pro ně připraven doprovodný program v jízdárně pana Jiráka a kamenolomu.

Také jsme přidali ruku k dílu s drobnou výpomocí při přípravě akce Rozloučení
s prázdninami 2020 na víceúčelovém hřišti. Bohužel díky povětrnostní situaci vzal za své
nůžkový stan. O náhradě bude rozhodnuto na nejbližší výborové schůzi.
Během srpna byl zjištěn nevyhovující stav stropních svítidel v klubovně. Kompletní
opravu s osazením nových LED svítidel provedl Ladislav Kovařík. Jak sám okomentoval výměnu „To víš. Je to paráda. Zářivky byly dobré, ale tohle nic nežere. Hele už to chtělo vyměnit.“ Od té chvíle máme nové osvětlení. Na zlepšení stavu osvětlení kolem klubovny se podílel také náš materiální technik Ondra Krestýn. Děkujeme za opravu a realizaci nového osvětlení.
I přes zhoršující se situaci s covidem se konalo 10. 9. 2020 v Robčicích školení řidičů
hasičských vozidel. Školení vedl školící instruktor pan Zdeněk Hečl. Díky tomu máme čtyři
členy vyškolené a způsobilé řídit hasičské vozidlo.
Děkujeme všem členů za aktivní výpomoc při zajišťování hasičské činnosti.
Výbor SDH N. Borek
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SDH Štěnovický Borek
V průběhu letních měsíců se členové našich soutěžních družstev zúčastňovala
různých soutěží a to v Losiné, Nebílovech, soutěží v rámci Západočeské hasičské ligy kde
obsadilo družstvo mužů celkové 16.místo. V měsíci červeneci jsme společně s SDH Nebílovský Borek zajištovali tradiční „Zpívání pod lipami“, setkání zasloužilých hasičů a
v neposlední řadě druhý ročník akce „rozloučení s prázdninami“. Dne 10. 9. 2020 se členové
zásahové jednotky a vybraní členové našeho sboru zúčastnili školení řidičů, které se konalo
v Robčicích. Díky tomu máme řádně vyškolené členy a způsobilé řídit hasičská vozidla
v majetku obce. V měsíci září pořídila obec do majetku hasičské zásahové jednotky nové radiostanice za účelem komunikace s ostatními sbory a hasičským záchranným sborem v době
výjezdů a to do vozidla AVIA, WV Carawella a dvě ruční radiostanice pro členy jednotky.
V současné době připravujeme proškolení všech členů s obsluhou radiostanic u HZS Plzeňského kraje.
Ve dnech 2.- 4. října se členové našeho sboru zúčastnili poznávacího zájezdu do Šumavského národní parku s ubytováním v penzionu Vlčí Jámy v obci Lenora. Odtud jsou plánované turistické výpravy za poznáním tohoto koutu Šumavy. V podzimních měsících plánujeme brigádu za účelem zazimování techniky a úklidu prostor hasičské zbrojnice.
Přejeme všem spoluobčanům mnoho zdraví a těšíme se na další setkání.
výbor SDH
Rybáři
Naší letní akcí byly rybářské závody pro ženy a dívky O pohár starosty obce. Závody
se konaly 18. července od 14 hodin. Sešlo se 23 závodnic. Počasí bylo akorát. Žádné horko,
žádný déšť. Přesto ryby, jako v uplynulých letech, moc aktivní nebyly. Celkovou vítězkou se
stala Adéla Alblová, která chytla 3 ryby o celkové délce 121cm. Druhá v pořadí byla loňská
vítězka Jana Jánská s dvěma rybami a 81cm. Třetí místo obsadila Lenka Alblová s jednou
rybou s délkou 53cm. Tato ryba byla největší v závodech. Ostatní chytili po jedné nebo nic.
Během odpoledne bylo zajištěno občerstvení a 11. ročník byl ukončen v 18 hodin.
Ceny dostaly všechny dámy a slečny. Putovní pohár zůstane do příštího roku u Adélky. Všem
soutěžícím děkujeme a těšíme se na 12. ročník.
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Od září se začalo s revitalizací rybníka Chobota a všichni se těšíme, že tam vznikne
krásné místo. Akci budeme sledovat a uděláme fotodokumentaci.

Další plánovanou akcí bude výlov rybníka „Nový“, který se bude konat 17. října od 9
hodin. K prodeji budou tyto ryby: kapr, amur, štika, sumec, tolstolobik, lín. Občerstvení bude
zajištěno. Zveme všechny občany, aby přišli ochutnat a dát si něco dobrého.
„Dolovnou“ s ohledem na vládní opatření nelze uskutečnit.
Upozornění pro rybáře: úlovkové lístky odevzdejte nejpozději do výlovu. Hlavním důvodem
je plánování nasazení a nákupu nových ryb. Případně zavolejte na moje číslo 601 345 935.
Za rybáře Petr Hajšman

Borečtí sousedé, z.s.

Sousedské procházky
V sobotu 5.9. proběhla sousedská procházka směrem na Nebílovy. V cíli proběhlo opékání
špekáčků. Sousedské procházky čas od času zařazujeme na náš program a informujeme o nich
na našich facebookových stránkách. Udělejte něco pro své zdraví i sousedské vztahy a přidejte se k nám.
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Borecký klubík
Vzhledem ke koronavirovým opatřením byl klubík
nucen opustit prostory obecního úřadu. Setkání maminek a dětí tedy probíhalo venku. V létě proběhla také 2
soustředění. První soustředění proběhlo na přehradě
Hracholusky, kde děti absolvovaly stopovačku s lesní
tématikou na zříceninu hradu Buben. Druhé soustředění s indiánskou tématikou proběhlo pod lesem Kordánem. Děti si vyráběly totem, tomahawky a lapače
snů a vypravily se za aztéckým pokladem.

I v tomto školním roce srdečně zveme rodiče s dětmi ve věku 1 – 4 roky
k pravidelnému setkávání, které bude probíhat dle domluvy buďto venku, nebo
v hasičárně v Nebílovském Borku každý pátek od 9:30 do 11:30. Díky dotaci Plzeňského
kraje klubík disponuje multifunkční překážkovou dráhou, hudebními nástroji a dalšími pomůckami, které využíváme ke společnému cvičení, rytmické a hudební přípravě a volnému
hraní. Prosíme nové zájemce, aby se předem nahlásili. (Iva 737 645 406, Klárka 731 473
959).

9

