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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
1379-2019

Obecní úřad
******
Stalo se ……
 V polovině listopadu začala realizace akce firmy ČEZ a.s. na přeložení elektrického vedení. Výkopové práce prováděla firma SEG.
Společně s kabelem na rozvod elektrického proudu byl umístěn do výkopu kabel pro veřejné osvětlení a optický kabel pro internetovou síť.
Další pokračování bude v jarních měsících.
 Beseda vedená Mgr. Jiřím Sankotem o historii Borku a nejbližšího okolí byla tentokrát
věnována poznatkům z dob pravěkého osídlení až po období před bitvou na Bílé Hoře.
Další pokračování plánujeme na 2. pololetí 2020, které bude věnováno historii 19. a 20.
století.
 Dne 11. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo obce znění obecně závazné vyhlášky č.2/ 2019,

která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Štěnovický Borek.
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2020 a zároveň končí platnost vyhlášky č.1/2015.
 Mikulášská nadílka v restauraci U Sousedů byla opět s pohádkou. Divadelní představení

odehrál Kamil Koula se svojí hereckou partnerkou. Tentokrát se děti mohly těšit na pohádku s názvem Pohádky pana Pohádky a následně si přišlo pro balíček k Mikulášovi a andělovi, pod dohledem čertů, 54 dětí.
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Obecní zastupitelstvo informuje:
 Projekty obce dokončené v roce 2019:
- výstavba víceúčelového hřiště a in-line dráhy
- rozšíření kapacity ČOV a oprava pláště budovy, oprava budovy úpravny pitné vody
- výsadba ovocných stromů při cestě od areálu firmy AISA směr Plzeň-Černice
 Projekty obce pro rok 2020:
- osazení nového veřejného osvětlení ve Štěnovickém Borku při hlavní silnici
- provedení první části projektu chodníky v úseku restaurace U Sousedů k N. B. čp. 4,
včetně vybudování dešťové kanalizace a pokračování pokládky kabelů optické sítě a
veřejného osvětlení
- realizace obnovení rybníku Chobota
- dokončení projektu na opravu hlavní komunikace průtahu obcí s navazujícím odvodněním a chodníky
- zbudování asfaltového povrchu místní komunikace za restaurací ve Štěnovickém Borku
a oprava povrchu ulic v prostoru křižovatky u pomníku p. Vlka v Nebílovském Borku
- prodloužení vodovodního řadu v Nebílovském Borku od silnice podél RD čp. 36,37,22
k RD čp. 22.
 Svoz komunálního odpadu v roce 2020
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 29. 02. 2020 a pro ostatní vlastníky nemovitostí do 31. 05. 2020.
a) od 1. ledna 2020 bude zrušen pytlový svoz a pro chatové rekreační oblasti a nemovitosti, kde není hlášena žádná osoba s trvalým pobytem v obci, platí kontejnerový
svoz. Kontejnery 1100 l budou umístěny celoročně na těchto stanovištích
- 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 svoz a
to do jeho odvolání.
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 2020 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
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- 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
- ostatní možnosti nebudou ze strany firmy M. Pedersen akceptovány!!!
d) od 1. 1. 2020 bude zrušeno ukládací místo pro pytlový svoz /klec/ za prodejnou
COOP ve Štěnovickém Borku
e) od 1. 1. 2020 bude umožněn svoz jedlých olejů a tuků v uzavřených nádobách, nádoby lze umístit v den svozu vedle nádob na komunální odpad nebo průběžně do nádob
k tomu určených na 2 stanovištích – sběrné místo u návsi v Nebílovském Borku a u
prodejny COOP ve Štěnovickém Borku
Připravované kroky OÚ v odpadovém hospodářství pro rok 2020:
- umožnit podnikajícím subjektům v obci zapojit se do systému odpadového hospodářství obce v komoditách tříděného odpadu, žádosti přijímáme do 31. 1. 2020
- rozmístění výklopných kontejnerů 1100 l na plasty na sběrném místě Štěnovický Borek u prodejny COOP a náves Nebílovský Borek
- v dotačním programu pořídit kontejnery na celoroční sběr objemného odpadu, textilu
- zajistit v obci místo na celoroční sběr „malých“ baterií
- provést kontrolu podnikajících subjektů /provozoven provozujících svoji činnost na
území obce/ jak nakládají v komoditách komunálního odpadu a tříděného odpadu,
kontrola bude provedena zejména u firem a živnostníků, kteří do současné doby nedoložili nakládání s odpady, případně neuzavřeli s obcí smlouvu
 Chcete odebírat novinky z úřední desky obce a informace o akcích pořádané v naší
obci v roce 2020?
Stáhněte si aplikaci „ V obraze“ do svého mobilu. Získáte 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.
 Změna režimu pronájmu víceúčelového hřiště v roce 2020
- po vyhodnocení zkušebního provozu a nákladů na provoz a údržbu se od
1. 1. 2020 zavádí pro všechny občany a spolky poplatek za pronájem hřiště s použitím osvětlení, jedná se o příspěvek na elektřinu ve výši 50,- Kč
za 1 hodinu. Pronájem hřiště bez použití osvětlení zůstává nezpoplatněno.
 Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493).
- cena prostorového m3 je 400Kč
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 Nové smlouvy s majiteli hrobových míst
- před výběrem poplatku z hrobového místa na období 2020-2024 budou uzavřeny
s majiteli nové smlouvy na nájem hrobových a urnových míst. Smlouvy pro místní občany budou připraveny k podpisu od poloviny ledna na OÚ.

Poděkování zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce děkuje za odvedenou práci zájmovým spolkům v obci a věříme, že budou
pokračovat v nastavené organizaci kulturně společenských akcí a nadále budou reprezentovat
naši obec. Děkujeme rovněž všem aktivním občanům, kteří věnovali svůj volný čas ke zlepšení
vzhledu obce a organizaci příprav oslav k 640. výročí od první písemné zmínky o naší obci.
Současně nabízíme všem občanům, zapojit se do dění v obci v následujících letech za účelem
zlepšení vzhledu obce, a to buď formou námětů, připomínek, či případně nabízíme možnost
výdělku za odvedenou práci všem osobám /seniorům, studentům, osobám bez zaměstnání,
atd…/

Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek Vám přeje spokojené,
láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v roce 2020 všechno dobré, hodně štěstí, zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Vydává Obecní úřad Štěnovický Borek.
Redakční rada: Zdeněk Albl DiS., Pavel Pech, Bc. Alena Valešová.
Evidováno pod číslem: MK ČR E 11015.
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Příspěvky nejsou redakčně upravovány.

Hasiči informují
Zpráva SDH Nebílovský Borek
V podzimním období byla činnost sboru věnována přípravě tradičních akcí pro děti a
rozšíření odborné znalosti členů JSDHO při velitelském dnu v Robčicích.
Drakiádě, při které bylo ve vzduchu i na zemi kolem 25 draků, větrné počasí nepřálo.
Přes všechny trable se podařilo draky poslat na pár chvil do vzduchu a tím potěšit děti, rodiče
a přihlížející. Největšího a nejdelšího „draka“ pouštěly děti od Vydrů. Jejich taťka převzal,
v průběhu společného posezení před klubovnou SDH, z rukou starosty neputovní hlavní cenu.
Výročí „sametové“ revoluce jsme oslavili lampiónovým průvodem, který se vydal na
osvědčenou trasu krátce po sedmnácté hodině od restaurace U Sousedů na Hájek. Ohňostroj
připravený Pavlou a Jardou Fremrovými byl v dosavadní historii „lampióňáků“ nejdelší a
nejkrásnější.
Příprava volební výroční valné hromady a plánu činnosti sboru v roce 2020 probíhá.
Výbor SDH chce dodržet předjednané investice ve sboru. Např.: uskutečnit nákup nových
pracovních stejnokrojů a pracovní obuvi pro členy družstva. Návrh plánu zahrnuje obnovení
STK na vozidle, nákup drobné techniky apod. Úplné znění plánu činnosti 2020 bude předloženo ke schválení členům sboru při VVH v sobotu 11. 1. 2020.
Výbor SDH současně předloží návrhy na personální složení výboru pro období 20202024. Staronovou novinkou je záměr obnovit činnost kulturního referenta sboru. Změna nastane ve složení kontrolní a revizní rady.
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali obecnímu úřadu, všem sponzorům a podporovatelům za jejich přízeň a těšíme se na spolupráci v následujícím roce.
Přejeme všem hasičkám, hasičům a spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a úspěšný start do roku 2020.
Výbor SDH
110. rok SDH ve foto reportáži.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
Vážení spoluobčané, v uplynulém období byla naše činnost byla zaměřena zejména na
úklid a zazimování požární techniky, požárních vozidel, úklid hřiště a hasičské zbrojnice.
Nejvíce vytížena byla jednotka SDH obce, jejíž jsou naši hasiči společně s hasiči SDH
Nebílovský Borek členy a která v podzimních měsících zasahovala u dvou požárů. Nejprve
v úterý 29. října ve 23.38 hodin byl vyhlášen poplach k požáru ve sklepě rodinného domu v
Nebílovském Borku. U požáru zasahovalo 10 členů výjezdové jednotky. Naši hasiči měli za
úkol uhasit vzniklý požár a vyklidit sklep. Spolu s naší jednotkou zasahovali i hasiči HZS
Plzeň-Slovany a SDH Želčany. Výjezd byl ukončen 2 hodiny po vyhlášení poplachu.
Na první adventní neděli 1. prosince vyjela opět naše výjezdová jednotka. V 10 hodin
byl vyhlášen poplach k dohašení doutnajících pařezů po pálení klestu z předešlého dne v lese ve Štěnovickém Borku. U požáru zasahovali i hasiči z HZS Plzeň-Slovan a SDH Štěnovice. Naše jednotka zasahovala v celkovém počtu 7 hasičů. Výjezd byl ukončen v
11.10 hodin.
Galavečer Západočeské hasičské ligy proběhl 9. listopadu a slavnostně zakončil celou
soutěž ZČHL. Byly zde vyhlášeny celkové výsledky uplynulého ročníku ZČHL 2019 a předány finanční odměny nejlepším týmům. Družstvo mužů obsadilo konečné 25. místo. Ženy se
letos do soutěže ligy nezapojily.

Dne 23. listopadu se naši členi výjezdové jednotky zúčastnili podzimního okrskového velitelského dne konaného v Robčicích. Tématem bylo proškolení všech jednotek v základech radiokomunikace.
Nyní nás čeká příprava na Výroční valnou hromadu sboru, která se uskuteční v pátek
17. ledna 2020 od 19.00 hodin v místní restauraci. Tímto srdečně zveme všechny své členy
i přátele. Po skončení zahraje k tanci a poslechu známá hudební skupina
PERLA / harmonika a housle /.
Závěrem nám dovolte, abychom všem členům, jejich rodinám a současně i všem občanům našich obcí popřáli příjemné prožití Vánočních svátků
a do Nového roku 2020 mnoho štěstí a zdraví.

Výbor SDH
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Rybáři
Drazí občané a rybáři, dovolte, abych vás seznámil s podzimní částí naší 28. sezóny
našeho rybářského spolku. Hlavní akcí byl výlov horního chovného rybníka, který se konal
19. října v dopoledních hodinách. Slovilo se celkem 155 kaprů, 20 amurů, 8 štik a pár línů.
Občané si mohli koupit ryby za rozumnou cenu přímo z kádí na hrázi. Zakoupené ryby si
mohli občané nechat za symbolický poplatek vykuchat. Zbytek ryb se vrátil zpět do rybníka.
Jelikož nebyl žádný přítok, museli jsme vodu do horního rybníka přečerpat za spolupráce
hasičů. U rybníka bylo taktéž zajištěno občerstvení.
Večer se konala v restauraci U Sousedů tradiční dolovná s hudbou a bohatou tombolou. Sešel se slušný počet lidí, kteří se dobře bavili.
Naší poslední akcí letošního roku byl nákup ryb od Klatovských rybářů, od kterých
nakujeme ryby řadu let. Letos jsme vyrazili 30. října na rybník Myslín s rozlohou 60ha. Nakoupili jsme 168 kaprů (400kg), 35 amurů (75kg), 6 tolstolobiků (30kg), 25 štik (50kg), 2
sumce (7kg) a 50 línů (25kg). Tyto ryby nás stáli 45.000Kč. Nasazeny jsou do spodního a do
horního rybníka. V době, kdy píši tento příspěvek, máme rybník napůl napuštěný a čekáme na
déšť, aby voda byla opět na správné úrovni. Hlavně proto, aby se ryby při mrazech neudusily.
Na jaře ještě koupíme kolem 200kg kapra a dosadíme pro rybolov. Snahou je nasadit nadprůměrný počet ryb a zajistit rybářům dostatečný rybolov.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem za přízeň, popřát vám klidné prožití vánočních
svátků, bohatého Ježíška, hodně štěstí a zdraví v novém roce. Rybářům přeji navíc pěkné
úlovky v naší 29. sezóně. Petrův zdar.
Za rybářský spolek Borky
Petr Hajšman

Výlov – Klatovští rybáři

Výlov – rybáři Borky
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Borečtí sousedé z.s.
V říjnu se v restauraci „U sousedů“ konaly 2 přednášky. Kurz první pomoci se konal
v sobotu 12.10. Zúčastnilo se cca 15 účastníků, kteří se dozvěděli nejnovější informace
z oblasti první pomoci a prakticky si vyzkoušeli resuscitaci na figurínách. V neděli 20. 10. se
konala přednáška na téma digitální výchova. Zúčastnilo se 20 účastníků, kteří se dozvěděli o
nejnovějších výzkumech na téma, jak digitální média ovlivňují děti a mládež, jak si nastavit
pravidla používání těchto technologií i jak se vyhnout rizikům, která jsou s těmito médii spojená.
V sobotu 2. 11. se konal první ročník Halloweenu pro děti. Od 13 hod probíhalo tvoření halloweenských dekorací a výstava dýní, od 15 hod následovala halloweenská diskotéka
v maskách. Na čtvrtek 14. 11. připravila restaurace „U sousedů“ Gruzinský večer, kterého se
zúčastnilo kolem 50 hostů. Připraveny byly lákavé pokrmy gruzinské kuchyně a přednáška o
Gruzii, jejích krásách, zajímavostech i problémech tamních obyvatel.
Před Vánoci se v restauraci konalo zdobení adventních věnců. Během adventu zde také probíhalo pečení vánočního cukroví pro seniory, především klienty Domovinky (domácí a hospicová péče).

Zájezd za divadlem - Veselá vdova
Dne 17. 1. 2020 proběhne zájezd za divadlem. Jako první představení jsme vybrali operetu
Veselá vdova, která se hraje na scéně DJKT již od roku 1907. Představení na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni začíná v 19 hod. Autobus ze zastávky v Nebílovském Borku odjíždí v 17:40, ze Štěnovického Borku v 17:45 hod. Autobus laskavě uhradí obec Štěnovický Borek. Představení bylo nutné předem rezervovat, učinilo tak 33 zájemců. Pokud jste se
nestihli přihlásit, nezoufejte, v letošním roce budeme pořádat ještě jeden zájezd za divadlem.
Výzva pro rezervaci bude opět uveřejněna na obecních nástěnkách a v obecním rozhlase.

Cestovatelská přednáška
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 18 hod se v místní restauraci koná přednáška s cestovatelem a dobrodruhem Štěpánem Pastulou. Štěpán procestoval mnoho zemí i kontinentů, v některých
z nich působil i pracovně např. jako humanitární pracovník či cestovatelský průvodce. O které
zemi bude vyprávět? O tom můžete hlasovat na našich facebookových stránkách nebo svůj tip
pošlete na tel.: 731 145 745. Vybírat můžete z následujících témat: Indie, Nepál, Himaláje,
rovníková Afrika (Uganda, Kongo), Nový Zéland, Kanada, Ekvádor, Irán, Norsko.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
V sobotu 4.4.2020 se již po druhé připojíme k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Společně uklidíme odpadky kolem obce. Sraz dobrovolníků je ve 14 hod před
restaurací. Od 17 hodin následuje společné posezení v restauraci „U sousedů“. V minulém
roce se akce po celé republice zúčastnilo přes 150 000 dobrovolníků, uklizeno bylo 2 500 tun
odpadu, z toho skoro 18 000 kusů pneumatik.
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Dětský klubík Borek
Pravidelná setkáni rodičů a dětí ve věku
od 1 do 4 let budou probíhat i v příštím
pololetí opět každý pátek od 9 do 11
hod. S dětmi cvičíme, zpíváme a tvoříme. V letošním roce jsme například
připravili speciální díl o dopravních
značkách nebo vánoční besídku. Noví
zájemci se mohou přihlásit na tel.:
731 145 745.

Spolek Borečtí sousedé
Vás srdečně zve na první ročník tradiční české akce

MASOPUST
sobota 22. 2. 2020 od 9 hod
Masopust je tradiční akce na českém venkově. Rádi bychom jí zkusili zavést
i v naší obci. Průvod masek povedou muzikanti a povoz s koňmi.
Zapojit se můžete dvěma způsoby:
1. Zúčastnit se v průvodu ať už v maskách nebo bez masky
nebo
2. Před vrata vašeho domu připravíte stoleček s malým občerstvením.
To je znamení, že chcete, aby se u vás průvod zastavil. Muzikanti vám
zahrají a pokud budete chtít, můžete si zatančit s maskami.
Zahájení průvodu v 9 hod od obecního úřadu.
K tanci a poslechu zahraje Malá dudácká kapela z Plzně.
Tuto akci finančně podpořila obec Štěnovický Borek.
Dotazy na tel.: 731 145 745.

Poděkování
Jsme velmi rádi, že se nám v letošním roce podařilo založit spolek Borečtí sousedé, z.s. Spolek má 20 členů, kteří se pravidelně scházejí a připravují kulturní a společenské akce pro spoluobčany. Od dubna do prosince jsme společně realizovali 12 akcí. Za organizační i finanční
podporu bychom velmi rádi poděkovali zastupitelstvu obce Štěnovický Borek, Plzeňskému
kraji, hasičům SDH Štěnovický Borek, společnostem Plzeňská Žula, Gambrinus a Třemošenské uzeniny. Za skvělé zázemí děkujeme restauraci „U sousedů“. Za věcné ceny do soutěže
děkujeme Jaroslavu Kajerovi, Jindřichu Jelínkovi, za grafickou práci a fotodokumentaci Ladi9
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slavu Němcovi. Velké poděkování také patří všem, kteří chodí na naše akce a kteří jsou pro
nás motivací pro další práci.
Pokud nás chcete podpořit, můžete se stát členy našeho spolku. Pokud nemáte čas na pomoc
s přípravou akcí, vůbec nevadí. Velkou podporou jsou pro nás i členské příspěvky (300 Kč /
rok), díky kterým můžeme realizovat menší akce, na které nelze získat dotace. Přihlášku je
možné vyplnit v restauraci nebo na našem facebooku. Pokud máte jakékoliv dotazy či podněty, přání, jaké akce byste chtěli v obci realizovat, můžete nás kontaktovat na emailu: kristyna.borek@gmail.com.
…………………………………………………………………………………………………...

OBECNÍ ÚŘAD ŠTĚNOVICKÝ BOREK
VÁS ZVE NA SETKÁNÍ PŘI

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDCE
23. PROSINCE 2019 OD 17:00 HOD
TĚŠÍME SE NA VÁS
U VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2020

leden
11. 1. – Výroční valná hromada SDH Nebílovský Borek (18:00)
17. 1. – Výroční valná hromada SDH Štěnovický Borek (19:00) / zájezd za divadlem
30. 1. – Cestovatelská přednáška Š. Pastuly (18:00)

únor
8. 2. – Výroční schůze Rybáři Borky (18:00)
15. 2. – turnaj ve hře „Prší“
22. 2. – Masopust
29. 2. – splatnost místních poplatků (občané s trv. bydlištěm v obci)
29. 2. – prodej povolenek – Rybáři (17:00-19:00)

březen
7. 3. – prodej povolenek – Rybáři (17:00-19:00)
14. 3. – Maškarní ples pro dospělé (20:00)
21. 3. – Maškarní ples pro děti (15:00)

duben
4. 4. – Ukliďme svět, ukliďme Česko (14:00)
4. 4. – Vítání občánků (15:00)
xx. 4. – Velikonoční tvoření
18. 4. – Zahájení rybářské sezóny v Borku + zábava (20:00)

květen
3. 5. – pouť na Planinách
9. 5. – taneční zábava ke Dni matek (20:00)
16. 5. – zájezd na výstavu Hobby v Českých Budějovicích (7:00)
xx. 5. – Evropský den sousedů – grilování u restaurace U Sousedů + kulturní program
31. 5. – splatnost místních poplatků (rekreační objekty)

červen
xx. 6. – Pohádkový les

červenec
11. 7. – Zpívání pod lipami na Planinách (Myslivecká kapela Atlas) (16:00-22:00)
18. 7. – Rybářská soutěž pro ženy 11. ročník (13:00)

srpen
9. 8. – ZČHL - hřiště Štěnovický Borek (11:00)
29. 8. – Rozloučení s prázdninami, hřiště Štěnovický Borek (14:00)

září
18. 9. – Veřejná schůze zastupitelstva obce (18:00)
xx. 9. – Fantasy day

říjen
17. 10. – Výlov (9:00) + zábava (20:00)
24. 10. – Drakiáda (14:00)
25. 10. – Posvícení

listopad
xx. 11. – Halloween pro děti
07. 11. – Beseda k historii Borku (17:00)
14. 11. – Lampiónový průvod (16:00)

prosinec
12. 12. – Mikulášská besídka a divadelní představení (15:00)
23. 12. – Vánoční besídka u stromku (17:00)
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