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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
***
 Výstavba odpočinkového parku „Místo setkávání generací“ u hasičské zbrojnice v Nebílovském Borku byla dokončena k 13. 9. 2018. Provozní řád a používání jednotlivých
atrakcí najdete na informačních tabulích. Z důvodu nově oseté travnaté plochy žádáme o
vstup na plochu, pouze po zpevněné zemině.

 V říjnu 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 omezily co nejméně obyvatel. O výpadcích budou občané předem informováni.

 Nadace ČEZ STROMY 2018 poskytne dotaci ve výši 149.919,- Kč na nákup a osazení
dřevin na obecních pozemcích při cestě do Štěnovic. Celkem bude podle projektu vysazeno 19ks jeřábu obecného a 19ks lip srdčitých. Termín výsadby je podzim 2018.
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 Financování společenských a zájmových spolků v obci v roce 2019. Spolky předloží
písemné žádosti do 16. 11. 2018. Formulář je k dispozici na webových stránkách obce.
Žádosti budou zohledněny v rozpočtu obce a podléhají schválení zastupitelstvem obce.
 Revize a čištění komínů pro nahlášené zájemce bude provádět firma Tureček. Termín revize je 5. 10. 2018 pro obě části obce.
 Svoz nebezpečného a objemného odpadu „podzim 2018“ proběhne dne 19. 10. 2018.
Ukládání nebezpečného odpadu bude možné pouze na sběrném místě v areálu SDH ve
Štěnovickém Borku a to ve dnech 16. 10 - 18. 10. vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od
16:00 do 18:00 hodin za přítomnosti pověřené osoby OÚ. Mimo uvedenou dobu bude
areál uzamčen!
Ukládání objemného odpadu bude možné na sběrném místě v areálu SDH ve Štěnovickém Borku, a to ve dnech 16. 10 - 18. 10. vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 16:00 do
18:00 hodin za přítomnosti pověřené osoby OÚ. Mimo uvedenou dobu bude areál
uzamčen!
Dále bude možné ukládat objemný odpad do přistaveného kontejneru na návsi v Nebílovském Borku od 12. 10. – 18. 10. 2018.
Přijímány budou pouze uvedené druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
- lednice, sporáky, bojlery
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- brzdové a nemrznoucí kapaliny
- zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
- pneumatiky z osobních a nákladních automobilů v množství do 6 ks na číslo popisné
- velkoobjemový odpad, např. gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.
Nebudou přijímány!!!!
- komunální odpad, stavební odpad a ostatní odpad nebezpečného charakteru
 Přistavení kontejneru na „zelený odpad“ v Nebílovském Borku – u kontejnerů na tříděný
odpad a ve Štěnovickém Borku u kulturního zařízení proběhne od 19. 10. 2018
do 11. 11. 2018. 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.
 Obec nabízí prodej palivového dřeva pro občany s trvalým pobytem v obci. Správce
obecního lesa p. Balej bude od 1.10 2018 přijímat požadavky na zakoupení palivového
dřeva vytěženého během odstraňování poškozeného porostu kůrovcem. Bližší informace
dostanete na tel. 607 872 493. Cena palivového dřeva je 600Kč za 1 prostorový m3 .
 Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 10. 2018 bude přerušena dodávka pitné vody v čase 7:30-9:30.
Bližší informace o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 3. 10. a 8. 10. 2018 naleznete na uřední desce OÚ nebo na webových stránkách ČEZ.
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Poděkování zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce děkuje členům JSDHO za součinnost se zasahujícími jednotkami
a pomoc při zdolávání požáru v průmyslovém objektu dne 17. 9. 2018.

Ohlednutí za volebním obdobím 2014 – 2018
Vážení spoluobčané,
v tomto čase končí období současného zastupitelstva obce, jehož činnost pro volební období
2014-2018 byla zahájena na ustavující schůzi konané dne 7. 11. 2014 a po celou dobu čtyřletého období nenastaly změny v jeho složení. Do září letošního roku se sešlo zastupitelstvo na
34. zasedáních, na kterých byly schváleny 4 obecní rozpočty, územní plán obce, plán rozvoje
obce, dotační programy, nákupy nemovitostí a další. V rámci volebního programu se stanovené cíle podařilo z větší části splnit. Během tohoto volebního období jsme kladli důraz na spolupráci a podporu se zájmovými organizacemi v obci, právnickými podnikajícími subjekty
v obci a spoluobčany, jehož cílem bylo zlepšení celkového života v obci. Dalším důležitým
aspektem pro nás bylo hospodárné řízení obce, nezadlužovat obec zbytečnými úvěry a naopak
navýšit finanční prostředky obce za účelem jejího budoucího rozvoje, tak abychom nemuseli
být závislý na dotacích či bankovních úvěrech. Hospodaření obce a realizované projekty byly
následující:
Rozpočtované finance:
Celková výše příjmů v letech 2014-2017 byla 29.309.219,57 Kč a celková výše výdajů v letech 2014-2017 byla 21.004.077,58 Kč. Největší investiční akcí let 2014-2018 je navýšení kapacity čističky odpadních vod a zprovoznění nové technologie čištění. Celkové náklady dosáhnou částky 10.332.039 Kč.
Úvěrová zatíženost:
Současná úvěrová zatíženost obce je 2.500.000Kč . Jedná se o úvěr u České Spořitelny
na výstavby bytových jednotek.
Čerpání finanční podpory z dotačních programů:
Z dotačních programů Plzeňského kraje na financování projektů v oblasti vodohospodářských staveb, bezpečnostních prvků, údržby sakrálních staveb, renovace místních komunikací a vybavení hasičů čerpala obec částku 3.776.408 Kč. Finance z dotačního programu
Ministerstva životního prostřed dosáhly výše 6.348.469 Kč a Ministerstva pro místní
rozvoj 400.000Kč.
Realizované projekty:
Modernizace technologie úpravy pitné vody, navýšení kapacity vodojemu, napojení
vrtu HV02, rozšíření ČOV, rekonstrukce kanalizační přečerpávací stanice, rozšíření kanalizace a vodovodu, oprava místních komunikace do průmyslové zóny, územní plán obce, odkoupení nemovitostí ze soukromého vlastnictví na zhotovení víceúčelového hřiště a zhotovení
interaktivního parku pro setkávání generací, převzetí pozemků ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce, provedení údržby místních komunikací a obecních cest, podpora výstavby rodinných
domů, začátek rekonstrukce kulturního zařízení a jeho okolí, výsadba zeleně při místních komunikací a rybníku.
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Plán rozvoje obce 2019-2022:
Pro rozvoj obce byly připraveny projekty pro: realizaci chodníků a veřejného osvětlení, obnovení rybníku Chobota, renovaci komunikace průtahu obcí, vybudování víceúčelového
hřiště, založení komunitního kompostéru, rozšíření vodovodních přípojek, modernizaci modernizaci a rozšíření kulturního zařízení, rozvíjet spolupráci s obcemi okresu Plzeň jih zapojených ve Svazku obcí pro odpadové hospodářství a s obcemi zapojené v mikroregionu Radyně.
Společensko-kulturní akce a podpora zájmových organizací:
Setkávali jsme se na tradičních kulturních akcích, které se neobešly bez spolupráce
s našimi sbory dobrovolných hasičů, rybářů, sportovců a dobrovolných spolupracovníků:
Zpívání pod lipami, mikulášskou, vánoční besídku, tradiční zájezdy na výstavu Hobby do
Českých Budějovic, posezení ke Dni matek a další…..

***
Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 15. 12. 2018:
13. 10. 2018 – Výlov

rybníka

– zahájení v ranních hodinách, občerstvení na hrázi zajištěno, od 9:00 prodej ryb na hrázi, večer zábava v restauraci U Sousedů od 20:00 s bohatou tombolou, k poslechu a k tanci hraje DUO PÁJA
20. 10. 2018 – Drakiáda
– sraz účastníků v 14:00 na Hájku, občerstvení po skončení akce připraví SDH N. Borek
27.10. 2018 –

Slavnostní vyvěšení vlajky obce, uctění památky padlých, připomenutí 100. výročí založení republiky

– od 13:00 před budovou obecního úřadu
17. 11. 2018 – Lampiónový

průvod

– v 16:00 hodin sraz na terase U Sousedů, společně si opečeme buřty a kolem 17:00 půjde průvod na
ohňostroj
08.12.2018 – Mikulášská

besídka s divadelním představením

– od 15:00 v restauraci U Sousedů

První nácvik - Zpívání pod vánočním stromečkem,
se koná 7. 10. 2018od 17:00 hod v budově OÚ. Nácvik bude pod vedením paní Nové
a paní Vlčkové.

Ročník: 18
Číslo: 3/2018

Vyšlo: 27. 09. 2018

Slovo starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte nám touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva obce za odvedenou práci pro obec,
ochotu a aktivitu. Současně děkujeme všem současným i bývalým zaměstnancům obce, se kterými
jsme v uplynulém volebním období spolupracovali a v neposlední řadě všem občanům, podnikajícím subjektům v obci a společenským organizacím, kteří se ochotně zapojili a podíleli se na rozvoji
naší obce. Všem patří velký dík.
S pozdravem
Pavel PECH
místostarosta obce

Zdeněk ALBL
starosta obce

Z borecké historie
V roce 1543 byla učiněna smlouva mezi knězem Jordanem, převorem a vším ostatním
konventem bratří kazatelů kláštera černého „dominikánského“ v městě Plzni a purkmistrem i
vší obcí téhož města, dle které postoupena ves Borek městu Plzni. Za to purkmistr a rada i
všechna obec povinni jsou bratřím a konventu kláštera ročně vydávati a platiti 5 kop grošů
českých, a to ve dvou lhůtách na sv. Jiří a na sv. Havla po půl třetí kopě a klášter potřebným
dřívím k palivu i stavbě opatřovati. V roce 1599 vrátila Plzeň ves Borek opět klášteru, poněvadž tehdejší převor Ondřej a konvent na své bývalé dědictví nároky činili.
Zdejší dvůr náležel dříve k panství šťáhlavskému a před tím k panství nebílovskému,
jehož nejstaršími majiteli byli Racek z Nebylova (1354) a Vilém z Nebylova (1364). Mezi
šlechtou na počátku 15. století se jmenuje Vilém z Nebylova (1420 a 1426) Hrzka
z Nebylova. V roce 1487 se připomíná Jindřich z Drahobuze a z Nebylova a v roce 1503 Jindřich z Nebylova. V 16. století dostalo se panství nebílovské blízkým sousedům Netunickým
z Netunic, od nichž odkazem přešlo na Hertenberského z Hertenberka a ve druhé polovině 17.
století na Adama Kokořovce z Kokořova. V roce 1673 koupil panství baron Jan Arnold
z Engelfusssu (správně Arnold Alois svobodný baron Engel z Engelfussu, nechal vystavět
v roce 1680 barokní kapli na Planinách), který je již roku 1685 prodal držiteli Šťáhlav Janu
Jindřichu Kokořovci z Kokořova. Od něho nabyl koupí panství nebílovského s Netunicemi
v 1705 bývalý polní maršálek republiky benátské Adam Jindřich ze Steinau (vystavěl zámek
v Nebílovech, je pohřben v kostele prusínském). Jeho dcera Antonie, provdaná hraběnka
z Vrtby postoupila panství Nebílovy - Netunice hraběnce Antonii Černínové z Chudenic, která z koupených statků utvořila alodiální panství Štáhlavy-Nebílovy. “Alodiální statek je starší
označení pro úplné vlastnictví nemovitých věcí a statků, se kterým vlastník mohl volně nakládat“.
Nástupce Heřman hrabě Černín z Chudenic zemřel v roce 1784 (za něj se stavěl nový kostel ve Chválenicích, byl pohřben v hrobce tohoto kostela), zanechav vše svému
synu Vojtěchovi, který po své smrti v roce 1816 odkázal panství šťáhlavské a nebílovské
Kristiánu hraběti z Waldštejna a Wartenberku. Dvůr v Nebílovském Borku byl od hraběte
propachtován původně Josefu Alblovi ze Štěnovického Borku a později Sebastiánovi Kličkovi, majiteli štěnovického velkostatku. Z majetku rodu Waldštejnů z Wartenberka vykoupil
dvůr asi v roce 1913 Emanuel Bloch z Plzence za částku kolem 60.000 korun. Z těchto rukou
přešel koupí na Josefa Stočesa za 90.000korun , který jej v roce 1918 prodal Aloisi Majerovi
za 120.000korun od něhož byl prodán v roce 1920 Františku Kselíkovi za 180.000korun .
V roce 1922 koupil dvůr Josef Kramář, dříve majitel hostince na Nepomucké třídě, asi za
205.000korun.
Opis z Pamětní knihy obce. Autor: Benedikt Brejcha
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Poraďte nám:
Poznáváte místo a stavení na fotografii z roku 1971? Rádi bychom získali přesné určení
místa. Děkujeme za Vaši pomoc.

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.

Neprodejné

Zpráva SDH Nebílovský Borek

„Bedna“ nám utekla o 0,3 vteřiny. Na okresních závodech konaných 8. 9. 2018
v Nepomuku jsme obsadili 4. místo. Letošní ročník okresního kola v klasické soutěži byl ročník s největší účastí týmů za posledních 10let. Účast 16 týmů z okresu Plzeň jih byl zárukou
velké konkurence, které jsme kvalitním výkonem trápili. Vinou trestných vteřin, obdržených
od přísných rozhodčích, a drobných zaváhání nám utekly stupně vítězů.

Přesto můžeme být spokojeni, hlavně s tím, že i při
absenci klíčových členů družstva se nám podařilo
najít rovnocennou náhradu z našich řad včetně příznivců z nastupující generace. Nové budování
týmu a generační obměna, která nás čeká, bude
zahájena v novém ročníku soutěže v roce 2019.
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Jakýkoliv zájem ze strany mládeže starších 15let bude vítán. Bližší informace dostanete od starosty, velitele a dalších členů výboru sboru.
Připravované akce sboru, které jsme projednali a připravili na členské valné
hromadě konané 21. 9. 2018 v restauraci U Sousedů:
- 13. 10. 2018 od 15:00, úklid a údržba klubovny SDH, občerstvení zajištěno, tímto žádáme
členy o účast a pomoc (instalace kamen, úklid zbrojnice, klubovny a prostranství)
- 20. 10. 2018 od 14:00 pořádáme ve spolupráci s OÚ drakiádu
- 27. 10. 2018 od 13:00 se zúčastníme slavnostního nástupu členů sboru k příležitosti slavnostního vyvěšení obecní vlajky, uctění památky padlých a připomenutí 100. výročí založení
ČSR.
- 17. 11. 2018 od 16:00 pořádáme ve spolupráci s OÚ lampiónový průvod s ohňostrojem
Poděkování:
Děkujeme SDH Š. Borek za zapůjčení sportovního materiálu pro PS 12.
Výbor SDH N. Borek
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ŠTĚNOVICKÝ BOREK
V letních měsících se náš sbor účastnil mnoha akcí. V sobotu 30.června se družstvo
mužů účastnilo soutěže “O Štěnovického kance“, kde obsadilo 6.místo. Dále se naši žáci
účastnili posledních závodů této sezony. Rozloučení se soutěžní sezonou, v podobě posledního
kola Ligy mladých hasičů, se konalo v Dnešicích.
Soutěžilo se v uzlové štafetě a požárním útoku.
Žáci obsadili celkové 7. Místo. Těmito závody
byla zakončena i celá Liga MH pro soutěžní rok
2017/2018. Starší žáci obsadili celkové 5. místo z
25 družstev.
Během letních prázdnin jsme pro děti uspořádali letní hasičský tábor. S dětmi jsme kempovali
na Novém rybníce u Nepomuka. Během tábora
jsme hráli spoustu her a v případě hezkého počasí
starší žáci ve Dnešicích
jsme odpoledne trávili u vody. Počasí nám přálo a
s dětmi jsme strávili krásný týden plný zábavy.
Po prázdninách jsme se s dětmi prvně sešli na tréninku 16. září ve 14:00h. Novou sezonu zahájíme branným závodem ve Střížovicích, který se koná 6. října od 9:00h. Branný
závod je podzimní částí hry Plamen. Přejeme tedy všem dětem úspěšný vstup do nového ročníku!
Muži a ženy se aktivně účastnili
soutěžních akcí, které probíhaly i přes
letní měsíce. Celkové výsledky obou
týmů jsou vypsány v tabulce pod článkem. Za zmínku stojí výsledky žen
v ZČHL,
kdy
ze
14 závodu dokázaly 3 soutěže vyhrát a
3x obsadily 3. místo. Dále musíme
zmínit i nově vznikající družstvo dorostenců, které se začíná postupně zapojovat do oblastních soutěží.
Hlavní akcí, na kterou jsme se připravovali dlouhou dobu, byly závody
ZČHL konané v neděli 12. srpna u nás
ve Štěnovickém Borku.
družstvo žen v Žákavé
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K nedělnímu kolu ZČHL patří i sobotní uspořádání zábavy a drobných soutěží. Závodníci soutěžili v pivní štafetě a ve zkráceném PÚ a k poslechu hrála skupina OBR Band
rock. Hlavních nedělních závodů se účastnilo celkem 38 družstev. Nejlepší požární útok
předvedli muži z Únětic a ženy z Únešova. Naše družstva obsadila 21.(muži B), 25.(muži A) a
3. místo (ženy). Celkově se závody povedly a sklidily úspěch jak u diváků, tak i u soutěžících.
Tímto děkujeme všem pomocníkům v technické četě i dobrovolníkům a dobrovolnicím ve
stáncích s občerstvením. Poděkování patří i všem sponzorům a lidem, kteří nám s touto náročnou a rozsáhlou soutěží jakkoli pomohli.
Západočeská hasičská liga 2018 skončila 9. září. Ženy se celkově umístily na 4. místě
z 20 týmů. Muži obsadili 18. místo z 33 družstev. Galavečer k ukončení sezony ZČHL proběhne 9. listopadu v prostorách LD v Losiné. Poslední závody mužů a žen proběhnou 29. září
v Nezvěsticích, 13. října v Chlumčanech a 10. listopadu v Plzni (Poslední káď).

družstva mužů a žen na ŽČHL ve Š. Borku 12. srpna

V pondělí 17. září v 04:36 byl vyhlášen poplach výjezdové jednotce hasičů k požáru práškové lakovny AISA. Jednotka vyjela 12 minut po vyhlášení poplachu. Zasahovalo 9 hasičů z celkového počtu 12
členů výjezdové jednotky. Po příjezdu na místo události byla naše jednotka vyslána k zřízení čerpacího stanoviště určeného k plnění cisteren
pro kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Pro čerpací stanoviště bylo
určeno místo na břehu dolního rybníku na návsi. Naši hasiči po celou
dobu zásahu plnily cisterny dalších zasahujících jednotek a to: HZS
Plzeň Slovany, HZS Plzeň Střed, SDH Štěnovice,SDH Losiná a SDH
Chválenice. Zásah trval cca 4 hodiny a všichni zasahující hasiči naší
výjezdové jednotky byli nedílnou a důležitou součástí celého zásahu.
Děkujeme všem hasičům, kteří se na likvidaci požáru podíleli.

Ročník: 18
Číslo: 3/2018

Vyšlo: 27. 09. 2018

tábor
V následující tabulce si můžete prohlédnout umístění našich družstev na jednotlivých soutěžích za měsíce červen – září.
kdy

kde

akce

25.6.
30.6.

Štěnovice
Dnešice

9.okrsek
liga MH

7.7.
8.7.
14.7.
28.7.
29.7.

Nevřeň
Bučí
Novosedly
Chrást
Chrást

ZČHL
ZČHL
ZČHL
ZČHL
ZČHL

11.8.
12.8.

Mokrouše
Š.Borek

ZČHL
ZČHL

1.9.
2.9.
8.9.
9.9.
8.9.

Žákava
Losiná
Plzeň - Božkov
Plzeň - Božkov
Nebílovy

ZČHL
9.okrsek
ZČHL
ZČHL
9.okrsek

kategorie
ČERVEN
muži
děti
ČERVENEC
muži, ženy
muži, ženy
muži
muži, ženy
muži, ženy
SRPEN
muži, ženy
muži, ženy
ZÁŘÍ
muži, ženy
muži
muži, ženy
muži
muži, ženy

8.9.

Štěnovice

noční soutěž

muži, ženy

umístění
muži: 6.místo
starší: 7.místo
ženy: 7.místo x muži: 18.místo
ženy: 4.místo x muži: 18.místo
muži: 14.místo
ženy: 7.místo x muži: 7.místo
ženy: 1.místo x muži: 13.místo
ženy: 12.místo x muži: 18.místo
ženy: 3.místo x muži: 25.místo
ženy: 3.místo x muži: 13.místo
muži „A“: 4.místo muži „B“: 7.místo
ženy: 1.místo
ženy: 3.místo x muži: 20.místo
muži „A“: 6.místo muži „B“: 9.místo
ženy: 1.místo x muži „A“: 5.místo
muži „B“: 9.místo

Výbor SDH
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Charitní pečovatelská služba
Blovice, Spálené Poříčí
Rozšiřuje pečovatelskou službu od 1. 9. 2018 na večery a víkendy
Pečovatelská služba PO-PÁ 7:00-15:00 18:00-20: 00
SO-NE 8:00-13:00
Rozvoz obědů
PO-NE

NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT
telefonní číslo: 731 433 025 – vedoucí Zdenka Palacká
adresa: 5. května 663 Blovice
Dojedeme za Vámi domů a pomůžeme Vám s tím, na co nestačíte.
Naše služba se snaží o to, abyste mohli zůstat ve své domácnosti, tedy tam, kde jste zvyklí.
Můžeme pro Vás zajistit nákupy, úklid, různé pochůzky, dopomoc s hygienou, praní prádla
apod.
....................................................................................................................................................................

Restaurace „U Sousedů“ ve Štěnovickém Borku
vás srdečně zve na

Výlet do světa fantasy
dne 29. září 2018 od 10:00 hod
Můžete se těšit na skřety z Mordoru, vystoupení šermířů,
historický kolotoč,
vyzkoušet si rytířský výcvik, jízdu na koni, výuku středověkého tance,
dětský workshop a ještě více.
Přijďte ochutnat pokrmy inspirované populárními fantasy příběhy,
horkou medovinu a nápoj ze severních království.
Akce bude probíhat v prostorách restaurace a v jejím okolí.
Budeme se na vás těšit!

