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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******
Stalo se ….…
Končící rok 2020 navždy zůstane zapsán do historie jako rok, kdy běh celé společnosti omezila opatření na potlačení nákazy Covidem-19. Přesto se v čase prázdninového uvolnění podařilo uskutečnit dvě kulturní akce pro širší veřejnost a přivítat nové občánky.
Listopadové zasedání obecního úřadu projednalo postupy na úspěšné dokončení
rozběhnutých a nastartování nových projektů pro období 2021-2022. Především převzetí
ČOV pod správu obce a její kolaudace. Dokončení revitalizace rybníku Chobota a dalších.
Připravované nové investiční projekty v roce 2021:
- osazení nového veřejného osvětlení v Nebílovském Borku při hlavní silnici
- rozšiřovat optickou síť
- dokončení projektové dokumentace na opravu hlavní komunikace průtahu obcí
s navazujícím odvodněním a chodníky
- prodloužení vodovodního řadu v Nebílovském Borku podél čp. 36,37,22
- zahájení řízení ve věci výstavby přečerpávací kanalizační šachty s prodloužením
kanalizačního řadu pro možnost napojení RD čp.7, 10 a 11 ve Štěnovickém Borku
- začlenit nové kontejnery z dotačního projektu do odpadového hospodářství obce
- vypracování projektové dokumentace zázemí pro sportovce a veřejnost na víceúčelovém hřišti
Dotační podporovatelé projektů obce v roce 2020 a 2021:
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Obecní zastupitelstvo informuje:
 Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce pro rok
2021. Výše příjmů a výdajů je ve stejné výši a číní 12.310.000 Kč. Společně
s rozpočtem pro rok 2021 byl také schválen střednědobý výhled rozpočtu na období
2022-2024. Dokumenty rozpočtů naleznete na úřední desce, webových stránkách obce, v kanceláři OÚ.
 Svoz komunálního odpadu v roce 2021 zůstává ve srovnání s rokem 2020 beze
změn.
Veškerý svoz zajišťuje firma MARIUS PEDERSEN za níže uvedených podmínek.
Poplatek 580,- Kč na osobu či vlastníka rekreační nemovitosti a nemovitosti bez trv.
pobytu zůstává nezměněn. Poplatek za osoby s trvalým pobytem je splatný nejpozději
do 28. 02. 2021 a pro ostatní vlastníky nemovitostí do 31. 05. 2021.
Sleva na osobu mladší 6 let činí 250Kč tj. 330Kč.
Sleva pro žáky a studenty bydlících na internátech činí 200Kč tj. 380Kč.
Bezhotovostní platba:
Číslo účtu: 727546389 / 0800 (ve zprávě pro příjemce uveďte část obce a číslo
popisné nebo číslo evidenční)
a) Sběrná místa komunálního odpadu v obci pro rekreační objekty:
- rekreační oblast Nebílovský Borek: sběrné místo u návsi Nebílovský Borek
- rekreační oblast Štěnovický Borek /s příjezdem od hřbitova/: sběrné místo u
COOP Štěnovický Borek
- rekreační oblast Štěnovický Borek/ s příjezdem kolem farmy Borek /: sběrné místo u víceúčelového hřiště
- pro rekreační oblasti dostupné z Čižic a Nebílov zůstává nadále pytlový
b) všichni občané s trvalým pobytem v rekreačních objektech jsou povinni si pořídit
na vlastní náklady nádobu na svoz komunálního odpadu o objemu 110/120 l a
v den svozu umístit nádobu s komunálním odpadem na místo s dopravní obslužností svozové firmy
c) pro domácnosti s osobami s trvalým pobytem v obci bude v roce 2021 prováděn
svoz komunálního odpadu za těchto podmínek:
- 1 domácnost v RD /1 až 4 osoby/ = 1x nádoba 110/120 l – vývoz 1x za 14 dní
- 2 domácnosti v RD /považuje se též rodina 5 osob a více/ mohou mít 1x nádobu 240l nebo 2x nádobu 110/120 l
- bytový dům – 1x nádoba 1100 l
Pro podnikající subjekty:
- nabízí obec pro nové zájemce v roce 2021 uzavření smlouvy O využívání systému
odpadového hospodářství obce za poplatek 505Kč/ rok. Smlouva je uzavírána na dobu
neurčitou. Limit tříděného odpadu je 50kg papíru, 50kg skla, 20kg plastu. Výše poplatku je upravována pro kalendářní rok dodatkem ke smlouvě.
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Provoz vodovodu a kanalizace v obci od 1.1.2021
Vážení spoluobčané,
v roce 2021 dojde ke změně na úseku provozování vodovodu a kanalizace. Dodávku
pitné vody bude nadále zajišťovat současný provozovatel firma KaV Starý Plzenec a.s. a
odvádění splaškové vody bude provozovat sama Obec Štěnovický Borek. Ke změně dochází z důvodu, že obec při realizaci stavby rozšíření ČOV obdržela dotaci od SFŽP a tím
se zavázala, že po dokončení díla se stane provozovatelem kanalizační sítě a ČOV po
dobu nejméně 10 let.
Cena vodného i stočného pro rok 2021 zůstává stejná, tedy vodné 29,- Kč a stočné
41,- Kč. Vodné bude odběratel hradit firmě KaV Starý Plzenec a.s. a stočné přímo obci.
Obec za tímto účelem zřídila samostatný bankovní účet u ČSOB a.s. č.ú.96020544/0300.
Pro zdárné provozování je nutné, aby obec měla uzavřenou smlouvu s odběrateli – občany a podnikatelskými subjekty využívající kanalizaci v obci. Způsob fakturace a výpočet
stočného bude zachován jako u předešlého provozovatele KaV. Fakturace bude probíhat
čtvrtletně, poprvé v měsíci duben 2021. Úhradu bude možné provádět bankovním převodem, případně hotovostně v úředních hodinách na pokladně OÚ.
V průběhu následujících dní obdržíte či jste již obdrželi 2 výtisky smlouvy o odvádění splaškových vod. Žádáme spoluobčany a dotčené firmy aby se seznámili se zněním smlouvy a doplnili potřebné údaje k odběrateli a odběrnému místu. Jeden výtisk si
ponechte a druhý vraťte na OÚ. Lze vložit do poštovní schránky či osobně odevzdat
v úředních hodinách na OÚ.
V případě dotazů, či změn prosím kontaktujte OÚ na tel.č.724186927, email:starosta@stenovickyborek.cz
 Nové jízdní řády platí od 13. 12. 2020

Změna v jízdním řádu na lince 450421 platná od 13.12.2020

 Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 300Kč.
 Nabízíme možnost odběru štěpky
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
poplatek na 1MTH/ traktoru Kubota / na 1m3 štěpky činí 300Kč nebo na 1 pytel
(cca 0,08m3/20kg) činí 35Kč
- štěpkování nabízíme i přímo u zájemce v místě prořezu dřevin bez odvozu štěpkova
ného materiálu – poplatek / 1MTH/traktor KUBOTA činí 250Kč
 Informace k možnosti připojení na novou vodovodní přípojku
- majitelé nemovitosti přilehlé k nově plánovanému vodovodnímu řadu mohou připravovat projektovou dokumentaci na přípojku k č.p. 21; 22; 36; 37; 39. Projektová dokumentace hlavního řadu je k dispozici na OÚ.
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Poděkování zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce děkuje za odvedenou práci paní V. Šolcové, která předala péči
o obecní prostranství svým následovníkům, dále pak zájmovým spolkům a všem občanům,
kteří věnovali svůj volný čas ke zlepšení vzhledu obce.

Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek Vám přeje spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v roce 2021 všechno dobré, hodně štěstí, zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Zpívání pod stromečkem 2020
Letos proběhne „Zpívání pod stromečkem“ netradičně. Tentokrát nám děti zazpívají připravené pásmo písniček a koled v místním rozhlase.
Rozhlasové vysílání začne 23. 12. 2020 od 16:30. Věříme, že Vás i přes improvizované
podmínky nahrávání, vystoupení potěší a odměníte děti potleskem.

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
Podzimní vládní opatření a nouzový stav v naší republice zamezil pořádání všech
plánovaných akcí pro děti a dospělé. Všechny byly přesunuty na rok 2021. I přes nejistotu, kterou přináší protiepidemická opatření, plánujeme tradiční akce v roce 2021 uskutečnit.
V terminu do 4. listopadu jsme si podali žádost o finanční příspěvek z rozpočtu
obce na rok 2021. Žádost byla projednána na zasedání obecního zastupitelstva 25. listopadu a schválená v plné výši.
Na přelomu roku proběhne pokládka zámkové dlažby na prostranství kolem klubovny včetně výměny přilehlých žlabů na dešťovou vodu. Věříme, že vše společně naplánujeme na Výroční valné hromadě sboru, jejíž termín není prozatím stanoven.
V polovině prosince oslavil náš dlouholetý člen životní jubileum. Bylo naší milou
povinností mu předat malou pozornost od sboru a popřát mu mnoho zdraví a štěstí, které
přejeme taktéž všem našim členům a přátelům. Prožijte vánoční svátky plné pohody, radosti a porozumění a těšíme se na setkání v roce 2021.
Výbor SDH N. Borek
_______________________________________________________________________
V druhé polovině října nás zasáhla velmi smutná zpráva o umrtí našeho polistopadového starosty sboru pana Jiřího Hajšmana. Pan Hajšman se stal členem sboru v roce
1951 a od první chvíle se zapojil do aktivní činnosti. Rád vzpomínal na „ Borecké dožínky“, hasičská školení, závody a bály. Starostou sboru byl zvolen 12. ledna 1991. Během
starostování se podílel na opravě střechy a podlahy tehdejší hasičské zbrojnice. V roce
1992 zajišťoval společně s obecním úřadem opravu omítky kapličky na návsi. Funkční
období ukončil k 8. lednu 1994. Poté se i nadále významně podílel svojí aktivní činností
na chodu sboru. Za svou práci byl oceněn čestným uznáním sboru v roce 1965, medailí
Za příkladnou práci (2004) a medaili Za zásluhy (2019) předal osobně panu Hajšmanovi
starosta OSH Plzeň-jih Josef Černý během Slavnostní valné hromady k 110. výročí založení sboru. K uctění památky uspořádali členové sboru pietní akt na místním hřbitově.
Nikdy nezapomene.

Výbor SDH N. Borek
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SDH Štěnovický Borek
Vážení spoluobčané, v podzimních měsících z důvodu omezení činnosti se členové sešli
za účelem údržby, úklidu a zazimování hasičské techniky. Provedli jsme úklid společně
se sportovci na místním víceúčelovém hřišti, úklid v hasičské zbrojnici a zazimovali jsme
hasičskou techniku. V současné době probíhá výstavba zpevněné plochy před hasičskou
zbrojnicí a oprava oplocení. V těchto dnech rozhodl výbor, na doporučení okrsku a OSH
PJ, že vzhledem k situaci nouzového stavu a přísným hygienickým podmínkám neproběhne za tento rok tradiční Výroční valná hromada. Pověření členové výboru zpracují
povinné dokumenty a hlášení za rok 2020 a tyto odevzdají na příslušné OSH Plzeň-jih
v termínu do 31.1.2021. V souvislosti s tímto informujeme občany, že členské příspěvky
pro rok 2021 ve výši 100,- Kč lze hradit bezhotovostním převodem na účet SDH u
MONETA Money Bank a.s. č.: 233786120/0600. Do poznámky platby uveďte jméno.
Členské příspěvky zasílejte od 1.1.2021 a jsou splatné do 31.1.2021. O činnosti sboru
budou členové informováni v prvním vydání Boreckého zpravodaje v roce 2021 nebo po
uvolnění opatření vlády ČR na členské schůzi. V roce 2021 plánuje náš sbor uspořádat
dvě hasičské soutěže, první v měsíci květen-červen – Klasická soutěž mužů a žen
5.okrsku a dále v měsíci červenci jedno z kol Západočeské hasičské ligy v požárním útoku mužů a žen. Pevně věříme, že současná pandemie bude brzy ukončena a život v obci
se vrátí k normálu.
Vážení spoluobčané, SDH Štěnovický Borek Vám přeje krásné prožití Vánoc a hodně
štěstí a zdraví v Novém roce.
výbor SDH
Rybáři
Letošní rok byl z důvodu „covidu-19“ smutný a bez veškerých akcí. Nekonaly se
žádné zábavy, závody, pouť a výlov rybníka. Jediná akce, která se mohla konat, byla červencová soutěž pro rybářky O pohár starosty obce. Horní rybník plánujeme slovit příští
rok v říjnu. Máme tam 155 kaprů, 25 amurů, 16 štik, 8 tolstolobiků, 2 sumce a několik
línů. Musíme tedy počkat. Přesto jsme se jednoho výlovu zúčastnili. Vyrazili jsme tradičně nakupovat ryby od „Klatováků“ na velký Kovčínský rybník (rozloha 105ha). Počasí
k nám nebylo zrovna vlídné. Celé dopoledne zůstala teplota pod nulou. Akce se zúčastnil
Zdeněk Albl st., Láďa Pouska, Venca Novák a Petr Hajšman. Nakládka ryb byla
z důvodu nemožnosti zajet přímo do loviště velmi komplikovaná. Museli jsme je vynášet
po vaničkách nahoru k autu na silnici. Práce to byla velmi namáhavá, jedna cesta k autu
znamenala vyšlapat po 30 schodech. Všem moc za odvedenou práci děkuji. Zakoupili
jsme 75 kaprů, 10 štik, 10 amurů, 2 tolstolobiky. Všechny úspěšně zvládli přepravu a také
vypoštění do rybníků. Celková zaplacená cena za násadu činila 20.000Kč. Na jaře nám
zbývá dokoupit ještě 150 kaprů a nasadit je do spodního rybníku.
No, a to je letos od rybářů všechno. Na závěr příspěvku mi dovolte, abych popřál
všem občanům a rybářům všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí do nového
roku, ve kterém Rybáři Borky oslaví 30.
výročí od založení. Snad rok 2021 bude
lepší než letošní covidový.
Držte se a Petrův zdar.
Za rybáře Petr Hajšman
Kovčínský rybník

6

Ročník: 20
Číslo: 4/2020

Vyšlo: 19. 12. 2020

Borečtí sousedé, z.s.
Milí sousedé,
náš spolek vznikl za účelem organizování kulturních a společenských akcí. Bohužel epidemiologická situace akcím nepřeje a tak trpělivě vyčkáváme lepší časy.
Pokud to situace dovolí, rádi pro vás opět uspořádáme v únoru Masopust, v květnu Evropský den sousedů, v červnu Pohádkový les, v listopadu Halloween, mezitím cestovatelskou přednášku, zájezd za divadlem či sousedskou procházku. Také trpělivě vyčkáváme,
až se bude moci otevřít Borecký klubík.
V tuto předvánoční dobu bychom se tradičně sešli při pečení cukroví pro seniory z obce a
klienty Domoviky (pečovatelské služby). Situace nám nedovolila se sejít a tak pečeme
každý individuálně, abychom seniory mohli potěšit alespoň kouskem cukroví. Za sponzorský příspěvek bychom rádi poděkovali velkoobchodu Makro a za dodání krabiček
firmě C & V 94 s.r.o. z Nebílovského Borku.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pevné nervy.
Srdečně Vás zdraví vaši Borečtí sousedé.

NOVÁ KNIHA MIRKA ČEPICKÉHO

Kamarád a kapelník Myslivecké kapely Atlas vydal další
literární dílo. Děj venkovského románu vypráví o životě starého
hajného Františka Jägera a jeho manželky Květy, kteří žijí ve staré
osamocené hájovně stojící v přesně neidentifikovatelném místě
v Pošumaví, zvaném „Podlesí“. Hajný je svérázná postava celého
příběhu, plná praktických i životních zkušeností a ryze vlastních
názorů.
Pokud si budete chtít knihu přečíst je dostání přímo u autora.
Kontakt najdete na webových stránkách Myslivecké kapely Atlas,
případně obdržíte na OÚ.
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