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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
1379-2019

Obecní úřad
***
Stalo se ……
 Obec uzavřela dne 29. 5. 2019 smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou USEN s.r.o.
na zhotovení veřejného osvětlení ve Štěnovickém Borku. Rekonstrukce osvětlení bude realizována v průběhu pokládání elektrického vedení do země.
 Obec uzavřela dne 29. 5. 2019 smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou DYBS s.r.o.
na provedení výstavby chodníků 2. a 3. etapa včetně odvodnění ve Štěnovickém Borku a
Nebílovském Borku. Zahájení výstavby bude navazovat na dokončení pozemních prací
spojených s pokládkou elektrického vedení do země.
 Dne 9. 6. 2019 došlo k výpadku dodávky pitné vody v důsledku havárie vodovodní přípojky ve Štěnovickém Borku. Během následujícího týdne byla obnovena zásoba pitné vody na
maximum. Přesto je v zájmu nás všech chránit si tento zdroj vody a účelně ho využívat pro
svoji potřebu. Děkujeme za Váš správný přístup ke standardnímu využívání pitné vody.
 Svozová firma MARIUS PEDERSEN provedla kontrolu svozových nádob v naší obci.
Závěr kontroly byl předán starostovi obce v tomto znění: „od 22. 6. 2019 nebudou řádně
označené nádoby na odpad vyváženy a veškeré nádoby o objemu 240 litrů musí být
od roku 2020 označené příslušnou známkou odpovídající objemu.“

Obecní zastupitelstvo informuje:
 Schválené dotace pro rok 2019 od Plzeňského kraje:
- výstavba víceúčelového hřiště a in-line dráhy, celková částka - 3.000.000 Kč
- výstavba chodníku 2. a 3. část, celková částka - 800.000,-Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení, celková částka - 200.000,- Kč
- položení optického kabelu pro optickou síť, celková částka - 348.123,-Kč
 Schválené dotace pro rok 2019 od Evropské unie – WiFi4EU
- bezplatné WIFI připojení pro obyvatele EU, celková částka 15.000,-EUR

1

Ročník: 19
Číslo: 2/2019

Vyšlo: 28. 06. 2019

Důležitá sdělení z OÚ:
 Prodej palivového dřeva stále v prodeji
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493).
- cena prostorového m3 je 600Kč.
 Chcete odebírat novinky z úřední desky obce? 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.
 Hledáme brigádníky na sezónní práce. Jedná se o údržbu zeleně obecní technikou na
veřejném prostranství. Dotazy a podmínky rádi sdělíme v úředních hodinách na OÚ.


Žádáme občany, kteří používají nádobu na odpad o objemu 240 litrů, aby nahlásili tuto
skutečnost na OÚ do 15.7.2019 z důvodu nové kalkulace pro rok 2020. Svozová firma nebude známku pro nádobu 110 litrů na nádobě 240 litrů tolerovat!



Poplatky za svoz komunálního odpadu nejsou stále od některých spoluobčanů, od občanů využívající rekreační bydlení a za neobydlené budovy uhrazeny. Můžete využít bezhotovostní platbu na účet 727546389 / 0800 (ve zprávě pro příjemce uveďte část obce a číslo
popisné) nebo platba v hotovosti v úředních hodinách OÚ. Výše poplatku za osobu starší 6 let činí
580Kč, sleva na osobu mladší 6 let – 250 Kč, tj. 330Kč na osobu, sleva pro žáky a studenty, kteří
využívají ubytování na internátech a podobných zařízení ve výši 200,-Kč, tj. 380Kč na osobu.
(při nároku na slevu je nutné předložit potvrzení o studiu a ubytování)

 Zájemci o očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem v roce 2019 se mohou přihlásit do 16. 08. 2019 na OÚ. Očkování bude provádět MVDr. Jan Jíška do poloviny září.

 Pro podzimní přednášku o historii Borku obnovujeme do 31.8.2019 výzvu na sbírku
boreckých historických fotografií. Vaše fotografie oskenujeme a vrátíme obratem zpět.
 Víceúčelové hřiště před dokončením. Provádí se terénní úpravy, výsev trav. Příprava pro
celoroční provoz. Žádáme všechny o respektování zákazu vstupu na staveniště do
doby úplného dokončení a kolaudace. Těšíme se na Vás při slavnostní otevření 31. 8.
2019.
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Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 30. 9. 2019:
29. 06. 2019 - 10. ročník rybářské soutěže pro ženy O pohár starosty obce
Začínáme ve 14:00

13. 07. 2019 – Sraz rodáků 2019 ze Štěnovického a Nebílovského Borku
Program: 10:00 – Zahájení, přivítání rodáků a hostů před budovou OÚ
10:30 – Prezentace obce/ prohlídky obce/ občerstvení
16:00 – Koncert lidové hudby na Planinách

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

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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31. 08. 2019 – Slavnostní otevření víceúčelového hřiště a in-line dráhy
Program: 14:00 – Zahájení, vystoupení Koloseum Dance Team Štěnovice
14:15 – Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
14:30 – Myslivecká kapela Atlas
15:30 – Vystoupení folklórního souboru Meteláček
16:00 – DJ MONGE
17:00 – Akordeonisté ZUŠ Chválenická Plzeň
18:00 – H.S.I. – country a folk
20:00 – O.B.R. rock
Během dne budou k dispozici atrakce pro děti, prezentace firem v obci a sportoviště.

Chcete prezentovat firmu, farmu, řemeslo, vaše výrobky na slavnostním
otevření víceúčelového hřiště?
Kontaktujte nás do 19. 7. 2019 na telefonních číslech OÚ, mailem, osobně.

Krásné letní dny, příjemnou dovolenou a klidný relax
u vody
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek

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
Slavnostní valná hromada k příležitosti 110. výročí založení sboru se konala dne
1.6.2019 v restauraci U Sousedů. Starosta sboru
přivítal mezi hosty starostu okresního sdružení hasičů Plzeň-jih Josefa Černého, starostu štěnovického
okrsku Jiřího Knížka, starostu obce Zděnka Albla,
zástupce okolních sborů a sponzory. Jednatel a velitel ve svých zprávách seznámili přítomné s historií
sboru za uplynulých let a činností aktivních členů ve
funkčním období našeho velitele. Posledním zmíněným úspěchem družstva mužů bylo 1. místo na okrsokrskové soutěži v Nebílovech z 12. 5. 2019 a tím
zaručený postup na okresní závody, které se bude
konat první zářijovou sobotu v Dobřanech.
Obě zprávy doplňovala prezentace činnosti
v období 1909-2019. Příjemným vyvrcholením valné hromady bylo předání ocenění členům a převzetí z rukou starosty OSH Plzeň-jih medaili sv. Floriána, kterou udělilo
našemu sboru krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje.
V diskusi zazněla od starosty obce slova podpory a poděkování za přínos v kulturním dění obce.

Naši ocenění v roce 2019 k příležitosti 110. výročí založení sboru (leden, červen 2019):
- čestné uznání OSH Plzeň-jih – p. Krňoul Jan ml., p. Vladyka P., p. Vojta J.
- čestné uznání KSH Plzeňského kraje – p. Fremr František, p. Fremr Filip,
p. Fremr Jaroslav
- medaile Za věrnost - paní Fremrová, p. Sutner
- věrnostní stužku za 30 let členství u sboru p. Matas R., p. Kosťu Š.
- věrnostní stužku za 60 let členství u sboru p. Vícha, p. Kuchynka V.
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- medaile Za příkladnou práci – p. Albl T., p. Hrach, p. Jánský K., p. Kovařík L.,
p. Krestýn O., p. Krňoul Petr, p. Krňoul Pavel, p. Procházka P., Ing. Vydra R.
- medaile Za zásluhy – p. Albl Jan, p. Hajšman J., p. Jánský L., p. Krňoul Jan st., p. Pech J.,
p. Pech P.
- medaile sv. Floriána – p. Fremr František, p. Fremr Filip, p. Fremr Jaroslav
Po ukončení valné hromady byly položeny věnce k uctění památky zemřelých členů.

K příležitosti 110. výročí založení sboru byl vydán Pamětní list sboru s historickými fotografiemi. Ten byl součástí, dárkové tašky věnované přítomným členům, společně s pamětním půllitrem
jenž má pískovaný znak obce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách slavnostní valné hromady, která byla důstojným vyvrcholením oslav 110 let sboru.
Výbor SDH N. Borek

Zpráva o činnosti SDH Štěnovický Borek
V pátek 12. dubna se naše výjezdová jednotka zúčastnila velitelského dne spojeného
s prověřovacím cvičením. Výjezd byl vyhlášen do Štěnovického Borku. Sbory štěnovického
okrsku měly za úkol dálkovou dopravu vody. Cvičení probíhalo ve večerních hodinách
v úseku od rybníků na návsi až k lesu nad jízdárnou.
V pátek 5. dubna se celé dětské družstvo účastnilo zkoušek odborností. Zkoušky se
konaly v místní hasičárně a na průběh zkoušení dohlížela odborná komise z rady mládeže
OSH. Děti postupně plnily odbornost jako strojník-junior, preventista – junior a střelec.
Všechny děti ve zkouškách obstály a tímto jim gratulujeme.
Bohužel se letos potýkáme s nedostatkem dětí a zaneprázdněnosti vedoucích. Kombinace těchto faktorů má za následek neúčast našeho soutěžního dětského družstva v některých
soutěžích. Děti se tak zúčastnily pouze závodů v Nebílovech, kde obsadily 10. místo a
v Žákavé, kde skončily na 13. místě.
Družstvo žen má stále ještě soutěžní pauzu, z důvodu těhotenství několika členek.
Na některé soutěže ZČHL by se ale mohly vydat již v srpnu. Jednotlivé závodnice teď pouze
vypomáhají ostatním družstvům v jednotlivých kolech ZČHL.
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Muži se na svoje první závody také teprve chystají. V sobotu 22. 6. je čeká soutěž
ve Štěnovicích a následující víkend pak dvojkolo ZČHL v Nevřeni a Bučí. Zatím pilně trénují
na hřišti v sousedních Nebílovech, jelikož naše hřiště prochází rekonstrukcí.
Výbor SDH
Rybáři
Letošní 28. ročník rybářské sezóny jsme zahájili 13. dubna. Tradičně se konala soutěž
o největší kapra. Začínalo se v 7:15 a soutěž trvala do 11:00. V 12:00 proběhlo vyhlášení.
Celkovým vítězem se stal Petr Hajšman s kaprem 69 cm. Na druhém místě se umístil Jan
Kryč - kapr 65 cm, 3. místo obsadil Ondřej Fremr – kapr 59 cm a 4. místo obsadil Ivan Krestýn – kapr 58cm. V dětské kategorii zvítězil Vojtěch Vonásek s kaprem 61 cm, další v pořadí
2. místo Martin Albl se stejně velkým kaprem, 4. místo Jan Šrámek – kapr 54 cm, 5. místo
Šimon Lintimer – kapr 53 cm, 6. místo Vít Svoboda – kapr 50 cm, 7. místo Adéla Alblová –
kapr 38 cm.
Všichni výherci dostali pěknou cenu a celkový vítěz putovní pohár. Počasí nám celkem přálo, i když po ránu bylo chladněji. Zajištěné občerstvení chutnalo. Večerní zábava při
hudbě se vydařila, kde proběhla rovněž bohatá tombola.
Za rybáře Petr Hajšman
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Poděkování MUDr. Alexandry Texelové
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Borečtí sousedé, z.s.
V sobotu 6. 4. se dobrovolníci ze Štěnovického a Nebílovského Borku zapojili do
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Dobrovolníci uklízeli odpadky kolem obcí
Štěnovický a Nebílovský Borek, především u silnic na Čižice a na Nebílovy, za hřbitovem, kolem parku Setkávání generací, u lomu a na dalších místech. Zúčastnilo se
22 dobrovolníků, z toho 10 dětí. Sebráno bylo celkem 22 pytlů odpadků, cca 160 kg,
z toho polovina plastů. V soutěži o nejzajímavější nález se na prvním místě umístila
holínka, na dalším místě špulka od kabelů a hasicí přístroj. Odvoz odpadu zajistila
obec Štěnovický Borek.
14. 4. se v restauraci U sousedů konalo Velikonoční tvoření. Děti i dospělí barvili
vajíčka voskovou batikou a dalšími technikami. Pletly se pomlázky a vyráběly velikonoční věnce.
V neděli 26.5. se konal první ročník Evropského dne sousedů. Sešlo se kolem
80 účastníků. Lidé napekli dobroty a přinesli ochutnat sousedům, restaurace připravila grilování. Děti pomalovaly zeď restaurace, probíhal sousedský bazar, dvě loutková
divadelní představení pražského souboru Damúza. Akci zakončilo posezení s kytarou a harmonikou.
U příležitosti zahájení prázdnin proběhla v neděli 23. 6. stopovací hra pro děti Pohádkový les. Akce se zúčastnilo 60 dětí, které prošly trasu od hasičárny přes les
Kordán, kde na ně čekaly pohádkové bytosti s přichystanými úkoly. Děti potkaly loupežníky, vodníkovu ženu, piráty nebo černokněžníka, vyzkoušely si střelbu z luku,
jízdu na koni, nebo lezení po laně. Za podporu a pomoc s přípravou akce děkujeme
zastupitelům obce a SDH Štěnovický Borek.

1.) V Pohádkovém lese čekala na děti vodníkova žena
2.) Ukliďme svět, ukliďme Česko – sběr odpadků podél silnice směrem na Čižice
3.) Evropský den sousedů – zeď restaurace ze strany dětského hřiště
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Každý čtvrtek do 18 hod probíhají v restauraci U sousedů lekce Jógy. Lekce budou
probíhat i přes prázdniny, a to vždy, pokud se sejdou minimálně 4 cvičící. Způsob
rezervování vám mile ráda vysvětlí a případné dotazy zodpoví lektorka Kateřina Postlová na tel.: 605516944.
Dětský klubík je pravidelné setkání maminek s malými dětmi do 3 let. Na programu je cvičení, zpívání další společné aktivity. Setkávání probíhají i přes prázdniny,
podle počasí buďto venku, nebo na obecním úřadě. Noví zájemci se mohou nahlásit
na tel.: 731145745.
Na podzim pro vás chystáme:
září
7.9. - Fantasy Day - druhý ročník festivalu pro rodiny s dětmi v duchu historickofantasy. Děti se mohou těšit na skřety z Mordoru, elfy, historický kolotoč, střelbu z
kuše, jízdu na koni, středověké tance nebo šermířské vystoupení. Celodenní akce
bude probíhat v okolí restaurace.
Pro tuto akci hledáme sponzory z řad místních podnikatelů.
Pokud byste naši akci chtěli podpořit, kontaktujte prosím
Inku Skuhrovou na tel.: 777 631 499.
Děkujeme.
říjen
12.10. Kurz první pomoci s lektorkou Mgr. Stanislavou Reichertovou, která vyučuje
na ZČU obor Zdravotnický záchranář.
27.10. Digitální výchova - seminář pro rodiče na téma děti a digitální svět. Internet a
mobilní telefony - škodí či pomáhají? Jak si nastavit s dětmi pravidla a na co si dát
pozor? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat s psycholožkou a terapeutkou
MSc. Kateřinou Vickers na semináři, který se bude konat v restauraci U sousedů od
16 - 19 hodin.
Listopad
Halloween – bujaré veselí strašidelných masek, výroba strašidel z dýní
Kurz vaření nejen pro muže - Arabská kuchyně - na odpoledním kurzu nás Honza
Skuhra provede taji arabské kuchyně, naučí nás vařit několik chutných arabských
pokrmů, včetně přípravy sahlepu, marockého čaje a vodní dýmky.
Cestovatelská přednáška – promítání fotek a povídání se zajímavým cestovatelem
Štěpánem Pastulou. Cesty ho zavedly na různé kontinenty, působil jako učitel
v Himalájích, jako humanitární pracovník v Africe, stopoval vlky v divočině severní
Ameriky. Nevěděli jsme, kterou z jeho úžasných přednášek pro vás vybrat, proto o
tématu jeho přednášky budeme hlasovat na našich facebookových stránkách.
Detaily akcí upřesníme v příštím vydání Boreckého zpravodaje. Změna termínů vyhrazena. Pro více informací o našich akcích sledujte náš Facebook "Borečtí sousedé
z.s.
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PŘÍLOHA BORECKÉHO ZPRAVODAJE
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