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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
***
Stalo se ……
 Slavnostní vyvěšení obecní vlajky, uctění památky padlých a připomenutí 100. výročí
založení Československa proběhlo dne 27. 10. 2018. Ceremoniálu se zúčastnili hejtman
Plzeňského kraje Bc. Josef Bernard s chotí, historik Mgr. Jiří Sankot s chotí, starostové
obce z volebních období 1990 – 2014, Ing. Zdeněk Voráček, Jindřich Terč st., Jiří Vojta,
které přivítal společně s přítomnými spoluobčany starosta obce. V projevu starosty obce
bylo vzpomenuto na klíčové milníky historie naší republiky a padlé spoluobčany v 1. a 2.
světové válce. Věnce v národní trikolóře položili k památníku v Nebílovském a Štěnovickém Borku členové sborů dobrovolných hasičů. Po skončení si prohlédli zájemci novou
výzdobu zasedací místnosti obecního úřadu – saténovou slavnostní vlajku obce, ČR a EU
včetně znaku obce, taktéž originál Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o udělení obecních
symbolů.
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 Od 2. listopadu 2018 pracuje zastupitelstvo obce ve složení.
starosta obce: Zdeněk Albl DiS
místostarosta obce: Pavel Pech
finanční výbor: předseda Ing. Pavel Grebeň, členové Lenka Polívková, Ing. Lukáš Fremr
kontrolní výbor: předsedkyně Ing. Barbora Jánská, členové Mgr. Petr Sládek, Miroslav
Šedivý
kulturní výbor: předseda Jiří Polívka, členky Jana Alblová, Jana Jánská
stavební výbor: předseda Libor Kryč, členové František Fremr, Michal Štěpánovský
výbor pro životní prostředí: předseda Petr Hajšman, členové Zdeněk Albl Š.B. čp.17,
Zdeněk Albl Š.B. čp. 39
 V říjnu byla provedena akce „Výměna automatické tlakové
stanice a elektrorozvaděče v budově úpravny pitné vody“
s dotací od Plzeňského kraje.
 V rámci projektu na obnovení zeleně Nadace ČEZ STROMY 2018 se uskutečnila
realizace vysazení 19ks jeřábu obecného a 19ks lip srdčitých.
 Rozšíření ČOV probíhá po začátečním prodlení ve stanovených termínech nového pracovního harmonogramu. Propojení s novou nádrží dodavatel technologií zvládl a pokračuje v konečné instalaci zařízení.

Aktuality
 Výši místního poplatku za odvoz komunálního odpadu bude upravovat nová obecně závazná vyhláška 1/2019, kterou zastupitelstvo projedná v prvních dnech nového roku 2019
s ohledem na skutečné náklady z roku 2018. Platnost vyhlášky bude okamžitá. Neprovádějte, prosím, bezhotovostní platby před schválením.
 Projekty obce pro rok 2019:
- osazení nového veřejného osvětlení ve Štěnovickém Borku v součinnosti s položením
elektrického kabelu na trase při hlavní silnici
- realizace výstavby víceúčelového hřiště včetně in-line dráhy
- provedení první části projektu chodníky v úseku restaurace U Sousedů k N.B. čp. 4
- realizace obnovení rybníku Chobota

 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.
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Poděkování zastupitelstva obce:
Sborům dobrovolných hasičů, Rybářům Borky za vzornou reprezentaci obce a odvedenou
brigádnickou činnost. Podnikajícím subjektům v obci za spolupráci při údržbě veřejného prostranství. Všem občanům, kteří věnovali svůj volný čas zlepšení vzhledu obce a organizaci
příprav oslav k 640. výročí od první písemné zmínky o naší obci.

Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek Vám přeje spokojené,
láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v roce 2019 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.
Příspěvky nejsou redakčně upravovány.

Neprodejné
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RYBÁŘI

Letošní rybářské závody pro ženy O pohár starosty obce proběhly 4. srpna od 14 hodin. Přišlo celkem 22 žen a chytalo se na chovném rybníku „Nový“. Po dobu chytání bylo
zajištěno občerstvení a panovala dobrá nálada.
Za tropického počasí přišlo i hodně fanoušků a
diváků. Ryby braly o něco méně než jindy,
přesto se nachytalo. Ace trvala od 14 hodin do
17 hodin. Začátek a konec odtroubil pan Pouska. Vítězkou se stala Milena Alblová ze Štěnovického Borku, která ulovila 3 ryby s celkovou
délkou 133cm. Na 2. místě se umístila Pavla
Fremrová z Nebílovského Borku (3 ryby;
128cm) na 3. místě paní Laštovková z Losiné
(3 ryby; 121cm), 4. místo obsadila Jana Jánská
z Nebílovského Borku (2 ryby; 110cm), která
Největší kapr v soutěži v rukou paní Jánské
navíc ulovila největšího kapra, 5. místo
patřilo Věře Říčkové ze Štěn. Borku (2
ryby; 87cm). Po skončení závodů předal
starosta pohár pro vítěze, ostatní ženy dostaly vybranou cenu. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci hlavně
stánkařům a všem ženám, že přišly i
z okolních vesnic a chat. Už se všichni těšíme na 10. ročník, který proběhne příští
rok.

Starosta předává vítězce, paní Alblové pohár pro vítěze

Nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s naší výpravou za rybami do Norska. Vyrazili jsme v neděli 19. srpna ráno v 6 hodin ráno směr střední Norsko poloostrov Foosen osada Bakkan Wahl. Trasa cesty vedla přes Německo do Hamburku, z Hamburku trajektem do Dánska (Kodaň) a přes nejdelší most v Evropě do Švédska (Malmö). Dále jsme pokračovali přes Oslo na sever až do cílového
místa. Cesta byla dlouhá 2 200km, trvala
28 hodin. Na místě na nás přivítal český
delegát „Dedo 145“. Jeho služby byly
úžasné ke spokojenosti všech. Pobyt na
poloostrově trval 10 dní. V některých
dnech nás počasí nepustilo na vodu,
přesto bylo nachytáno mnoho pěkných
ryb. Převážně se jednalo o tresku polak.
Tu největší tresku obecnou 105 cm ulovil Josef „Pida“ Fremr. Odměnou za
tento úlovek dostal od delegáta triko.
Každý z nás si přivezl povolený limit
filet, 20kg na osobu. Kromě tresky polek
a obecné byly chytány i tresky tmavé,
mníci a makrely. 30. srpna balíme, loučíme se se správcem Benem a vyrážíme

Rybáři – Norsko 2018
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zpět domů. Výprava se velice vydařila a proběhla bez komplikací. Hlavně díky řidičům, kteří
nás bezpečně dovezli a patří jim velký dík. Výpravy se zúčastnili tito borci: Karel Jánský,
Lukáš Jánský, Libor Šindelář st., Libor Šindelář ml., Zdeněk Albl, Radek Albl, Josef „Pida“
Fremr a já. Přikládám pár fotek:

Poslední rybářskou akcí v letošním roce byl výlov chovného rybníku ve Štěnovickém
Borku. Výlov započal po deváté hodině. Slovilo se 150 kaprů, 25 amurů, 13 štik, 20 línů a 1
sumec. Po přebrání ryb si je zájemci mohli zakoupit přímo na hrázi. Neprodané ryby byly nasazeny
do spodního rybníka. Některé ještě doplnily bohatou tombolu a také byly darovány sponzorům. Po
celé dopoledne zajišťovali občerstvení pánové
Zdeněk „satan“ Albl a Radek Albl. Ještě jednou
jim děkuji. V poledne proběhla losovačka o ceny
pro zúčastněné. Chtěl bych poděkovat všem pomocníkům s organizací a klukům co loví, všem co
se na nás přijdou podívat a podpořit. Večer se konala zábava, kde hrálo duo Pája. Zajištěna byla
Výlov, říjen 2018
tradičně bohatá tombola, lidí také přišlo dost.
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30. října jsme opět vyrazili nakupovat
ryby na rybník Klatovského rybářství Kovčín
(105ha). Koupili jsme kapra „K4“ o hmotnosti
500kg, 20ks amurů a 40ks lína. Veškeré ryby
jsme dovezli v pořádku do Borku a vzápětí vysadili do spodního rybníka. Akce se zúčastnili
tito rybáři: Jarda Kajer, Zdeněk Albl, Míra
Huspeka, Venca Toms, Láďa Pouska a já. Všem
bych chtěl poděkovat. Snad nám rybníky dotečou, protože v době, kdy píši tuto zprávu, chybí
dost vody a horní rybník je skoro prázdný. PřejVýlov, říjen 2018
me si, aby nám ryby dobře přezimovaly.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál všechno nejlepší, veselé svátky a hodně
zdraví všem občanům. Rybářům pěkné úlovky v roce 2019.
Za rybáře Petr Hajšman.
Petrův Zdar.

Hasiči informují
Zpráva SDH Nebílovský Borek
Výbor SDH připravil v součinnosti s OÚ kalendář akcí v roce 2019 ve kterém si připomeneme 110. výročí založení sboru a budeme se podílet na organizaci kulturních akcí
v obci. Tradičně nechybí v kalendáři maškarní plesy, drakiáda, lampiónový průvod a další.
Členové jednotky JSDHO budou spolupracovat s jejím velitelem a zúčastní se prověřovacího
cvičení pořádaného okrskem Štěnovice, zároveň si osvojí na jarním i podzimním velitelském
dnu znalosti o hasičské a telekomunikační technice včetně zásad první pomoci.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví v roce 2019.
Výbor SDH N. Borek

Zpráva o činnosti SDH Štěnovický Borek
Na podzim náš sbor absolvoval poslední závody soutěžních družstev letošního roku.
V říjnu odstartovala podzimní část hry Plamen 2018/2019. V nové sezoně máme nasazeno
1 družstvo starších žáků a to z důvodu nízkého počtu dětí.
Závod požární všestrannosti se letos konal 6. října ve Střížovicích. Tento závod se dětem moc nevydařil. Naši závodníci se umístili na 8. a 29. místě z celkového počtu 35
startovacích hlídek. Pro jarní část soutěže máme tedy ztížené výchozí pozice. Součástí
branného závodu byla nově do podzimní části zařazena i štafeta dvojic, kdy naše družstvo
obsadilo 8. místo z 20. družstev.
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V uplynulém ročníku ligy MH jsme se umístili na 5. místě z celkových 25 soutěžních
týmů. V letošním roce již dětem sezóna skončila. Všechny závodníky musíme za jejich snahu
moc pochválit.
Galavečer Západočeské hasičské ligy proběhl 9. listopadu a slavnostně zakončil celou soutěž ZČHL. Byly zde vyhlášeny
celkové výsledky uplynulého ročníku
ZČHL 2018 a předány finanční odměny
nejlepším týmům. Družstvo žen obsadilo
celkové 4. místo a muži 18. místo. Ženy se
dále zúčastnily i posledních závodů letošního roku. V Chlumčanech obsadily krásné
3. místo z celkových 11. týmů.
družstvo žen na galavečeru ZČHL
Dne 11. listopadu se naši členi výjezdové jednotky
zúčastnili podzimního okrskového velitelského dne konaného v Nebílovech. Tématem bylo proškolení všech jednotek
v základech zdravovědy. Dále jsme v listopadu uspořádali
brigádu za účelem zazimování techniky, údržby vozidel,
úklidu hasičárny, hřiště a průřezů větví stromů v obci.
V neděli 25.lipatopadu provedli naši dva členové ve spolupráci s SDH Štěnovice zalití nově vysazených stromů při
cestě pod lesem směrem do Štěnovic. Tímto děkujeme
za spolupráci našim kamarádům hasičům ze Štěnovic.
Nyní nás čeká příprava na Výroční valnou hromadu sboru, která se uskuteční v pátek
11. ledna 2019 od 19.00 hodin v místní restauraci. Tímto srdečně zveme všechny své
členy i přátele.
Závěrem nám dovolte, abychom všem členům, jejich rodinám a současně i všem
občanům našich obcí popřáli příjemné prožití Vánočních svátků
a do Nového roku 2019 mnoho štěstí a zdraví.
Výbor SDH

OBECNÍ ÚŘAD ŠTĚNOVICKÝ BOREK
VÁS ZVE NA SETKÁNÍ PŘI

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDCE
23. PROSINCE 2018 OD 17:00 HOD
TĚŠÍME SE NA VÁS
U VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2019
leden
11. 1. – Výroční valná hromada SDH Štěnovický Borek (18:00)
12. 1. – Výroční valná hromada SDH Nebílovský Borek (19:00)

únor
9. 2. – Výroční schůze Rybáři Borky (19:00)
16. 2. – představení publikace k historii Borku a okolí,
přednáška o historii (Mgr. Jiří Sankot)
posezení při harmonice (Jaroslav Hrubý ml.) 17:00, 20:00
23. 2. – prodej povolenek – Rybáři (17:00-19:00)
28. 2. – splatnost místních poplatků (občané s trv. bydlištěm v obci)

březen
3. 3. – prodej povolenek – Rybáři (15:00-17:00)
9. 3. – Maškarní ples pro dospělé (Duo Berka) 20:00
16. 3. – Maškarní ples pro děti 15:00

duben
7. 4. – Vítání občánků
13. 4. – Zahájení rybářské sezóny v Borku + zábava (Empatia) 20:00

květen
5. 5. – pouť na Planinách
11. 5. – zájezd na výstavu Hobby v Českých Budějovicích (7:00)
18. 5. – taneční zábava ke Dni matek (SEKVENCE), 640 let obce (20:00)
31. 5. – splatnost místních poplatků (rekreační objekty)

červen
8. 6. – Slavnostní výroční valná hromada SDH Nebílovský Borek -110 let
15. 6. – Rybářská soutěž pro ženy 10. ročník

červenec
13. 7. – oslavy 640 let, sraz rodáků
– Zpívání pod lipami na Planinách (Malá muzika Nauše Pepíka) 16:00-22:00

srpen
září - dětský den, prezentace řemesel, farmářské trhy, 640 let
obce, beseda k historii Mgr. Jiří Sankot

říjen
19. 10. – Výlov
26. 10. – Drakiáda
27. 10. – Posvícení

listopad
16. 11. – Lampiónový průvod

prosinec
07. 12. – Mikulášská besídka a divadelní představení
23. 12. – Vánoční besídka u stromku

