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Obecní úřad

 9. září. proběhla kontrola dodrţování účelového vyuţití finančních prostředků PK v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, které obdrţela naši obec na opravu rybníka na návsi ve
Štěnovickém Borku. Kontrolu prováděli pracovníci odboru Regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje a nebylo zjištěno ţádné pochybení ze strany obce.
 Pokračuje akce, kdy obec zajišťuje revizi komínů. Zájemci se můţou přihlásit na obecním úřadě. Revize
se plánuje na konec října, podrobnější informace budou vyvěšeny na úředních deskách obce.
 upozorňujeme občany, ţe dne 11. 10. 2011 od 7:30 do 16:00 bude přerušena dodávka elektřiny od prodejny potravin (kromě prodejny) směrem na Čiţice, tzn. fotbalové hřiště, chaty, RD včetně ČOV a
úpravny vody. Tímto zdůrazňujeme, že v uvedenou dobu bude mimo provoz zásobování vodou z
vodovodního řadu!!!
 S ohledem na připomínky občanů bude zahájeno jednání o dokončení rekonstrukce místního rozhlasu.
 Z důvodu včasné informovanosti o aktuálních poruchách na úpravně vody zastupitelstvo obce se rozhodlo o zřízení signalizace dálkového hlášení poruchových stavů přes SMS bránu.
 Byla uhrazena škoda za poškození autobusové čekárny v Nebílovském Borku. Prostředky budou pouţity
na výměnu poškozených bezpečnostních skel.
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Vzpomínka na našeho spoluobčana pana Karla Vlka.
Pan Vlk se narodil 1. 4. 1919 ve Štěnovickém Borku. Tento člověk si zaslouţí obdiv a úctu. Uţ od raného mládí
se zapojoval do kulturního a sportovního ţivota obce. Hrál házenou, ochotničil, ale také se podílel na reţii divadelních představení v obci. Dokonce v pozdější době spolupracoval s profesionálními divadelníky v Plzni.
Vyučil se kameníkem v místě svého bydliště. Vojenskou sluţbu absolvoval 6 let v Pardubicích. Zde poznal svoji
první lásku. Po delší době se však rozešli, nebo´t karel jiţ pracoval v odboji a nechtěl ohrozit člověka, kterého
miloval.
Okolnosti a politické poměry za 2. světové války ho přivedly pracovat do Škodových závodů, kde pracoval jako
slevač. Zorganizoval zde skupinu odbojářů proti fašismu. Nebyl mu lhostejný osud rodin, které přišly o někoho
ve válce. A snaţil se takovým rodinám pomáhat.
Bohuţel činnost odbojářů byla prozrazena. Gestapo zatklo Karla přímo v práci. Po krátkém vyšetřování, kdy mu
vyráţeny zuby, byl odvezen do koncentračního tábora v Dráţďanech. Zde mu byl vyměřen trest nejvyšší. Trest
smrti. Podané ţádosti o milost byly zamítnuty.
Dne 19. 7. 1944 byl Karel Vlk popraven.
Prezident republiky udělil Karlu Vlkovi „ Československý válečný kříţ“ in memoriam.
Poslední slova rozloučení Karla Vlka jsou doloţena dopisem:
Dráţďany 19. 7. 1944
„ Drahý otče, bratře, sestro, švagre a švagrová, synovci a neteře a všichni ostatní přátele!
Dnešním dne se naplnil můj osud a já odcházím.
Neplačte, byl to můj osud, každý jinak odchází. Buďte pevný a silný, tak jako jsem byl já do konce. Uvažujte,
že válce přinesli oběti daleko významnější lidi, než jsem byl já a svět se bude točit dál.
Se všemi se s vámi co nejupřímněji loučím a přeji si, abyste se dožili všichni dlouhého a spokojeného věku.
Mějte se všichni navzájem rádi a věřte si navzájem.
Děkuji Vám všem za péči a hlavně v poslední době za vše co jste pro mě udělali.
Mám na zřeteli všechny přátele po otcově straně, tak po matčině. Všem poslední pozdrav.
Dále pozdrav Všem jednotářům a všem z Borku a Všem dělníkům.
V duchu Vás všechny objímá a líbá
Váš Karel “

* * *
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Rybáři
* * *
Rybářský spolek „Borky“ uspořádal v sobotu 6.
srpna druhý ročník rybářských závodů pro ţeny na
chovném rybníce ve Štěnovickém borku. Po přihlášení a vylosování začal samotný závod od 15:00 do
18:00. Zúčastnilo se celkem 25 ţen a obsadily celý
rybník, kde jsme jim museli předem upravit některá
místa. Začátek a konec soutěţe odtroubil p. Pouska
na trumpetu.
Ryby aţ tak zase nebrali, ale některým se docela
dařilo. Kamarádi a manţelé ţenám radili a pomáhali, a náš servis jim ryby podebíral a zapisoval.
Všechny ryby se pouštěly zpět do rybníku. Počasí
bylo dusné, teplé, a proto to asi tolik
nebralo. Po celou dobu bylo zajištěno
občerstvení. Opékaly se klobásy, špekáčky a kuřata, rovněţ pitího bylo
dost.

vylovené ryby se převezou do Štěnovického Borku
do horního rybníka. Důvodem je, ţe rybník je silně
zabahněn a ryby zde ve velkém mnoţství hynou.
Dalším důvodem je současný stav v okolí rybníka a
stavba nad rybníkem. Majitelé chtějí, abychom
rybolov uţ neprováděli.
Hlavní výlov „Dolovná“ se uskuteční 15. října
v odpoledních hodinách ve Štěnovickém Borku na
návsi (spodní). Prodej ryb – štik, kaprů, amurů atd.
zajištěn, jakoţ i občerstvení. V odpoledne proběhne
tradiční losovačka o soudky piva. Rybník se loví
poprvé po revitalizaci. Za týden 22. října se loví
rybník horní „Nový“ a
všechny ryby se pak nasadí
do spodního, kde se bude
příští rok chytat!!!
Plán zarybnění pro rok
2012 rybník „Starý“ činí:
kapr - 320 ks, Amur – 30 ks,
Štika – 15 ks, Candát – 10
ks, Sumec – 1 ks, Tolstolobik – 10 ks, Lín – 30 ks +
bílá ryba. Celkem : 416 ryb.

Po skončení závodu jsme se sešli na
obecním úřadě, kde proběhlo vyhlášení výsledků. Pro všechny zúčastněné
byly připraveny pěkné ceny a pro
vítězku – pohár, který nám zakoupila
obec. Na ostatní ceny přispěli někteří
sponzoři. Vítězkou se stala pí. Kaslová
z Nebílovského Borku: 193cm, na
2.místě – pí. Nováková : 171 cm,
na 3. místě - pí. Kryčová: 165 cm.
Večer se konala na „Polance“ Country
zábava. Hrála skupina Petra Kratochvíla a také proběhla tombola. Všem
přítomným se hudba velmi líbila a
dobře se pobavili.

15. října také proběhne zábava na Polance „Dolovná“
za
doprovodu
skupiny
FOUR – BEND a také připravíme bohatou tombolu
včetně čerstvých ryb. Co
nejsrdečněji zveme všechny
občany na tyto akce.

Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům: obci Štěnovický Borek, hasičům
a rybářům za organizaci. Dále chystáme výlov
rybníka v Nebílovském Borku asi 1. října ráno a

Za rybáře Petr Hajšman.

* * *
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Hasiči informují
Štěnovický Borek
Váţení spoluobčané,
Dovolte mi abych Vás seznámil s činností našeho sboru za uplynulé období letošního roku . Od měsíce června
do současné doby náš sbor se zabýval především závodní a kulturní činností, neboť je to právě doba, kdy vrcholí
všechny soutěţe. Jak jsem jiţ uváděl v předchozím článku druţstvo muţů a ţen postoupila do vyšších kol a společně s nimi i dorostenci jednotlivci. Nejprve se 18. června dorostenci zúčastnili krajského kola v Sokolově, kde
jsme měli celkem 5 závodníků. Tato soutěţ se nám nesmírně vydařila, neboť jak v kategorii dorostenců, tak
v kategorii dorostenek jsme mněli své vítěze. V kategorii dorostenců bylo umístění následující : 1. místo Jan
Kryč, 2. místo Jan Albl a 4. místo Tomáš Brebeň. V dorostenkách obsadila 1. místo Monika Marešová a 4. místo
Michaela Vlčková. Tímto umístěním si hned trojice závodníků Monika Marešová, Jan Kryč a Jan Albl vybojovali účast a reprezentaci za Plzeňský kraj na Mistrovství ČR dorostu, které se konalo ve dnech 5. aţ 7. července
v Ostravě. Na toto mistrovství náš sbor za velkého přispění Obecního úřadu vzal i další dorostence, kteří na
mistrovství nepostoupili, ale za celoroční svoji snahu a činnost si to zaslouţili. Výprava našeho sboru byla na
mistrovství úspěšná a naši závodníci se v Ostravě neztratili. Nedařilo se nám sice tak jako v Sokolově ale i přesto
se všichni tři závodníci umístili v první polovině startovních listin. V kategorii dorostenců se Jan Kryč umístil na
9. místě a Jan Albl na 16. místě z celkového počtu 42 závodníků. V kategorii dorostenek pak Monika Marešová
obsadila 16. místo z celkového počtu 42. závodnic. Výsledky jsou to výborné a věříme, ţe příští rok na své úspěchy opět naváţou a k nim se přidají i další dorostenci. Druţstvo muţů v průběhu uplynulé doby se zúčastňovalo
dalších kol Západočeské hasičské ligy na kterých měli střídavé úspěchy a celkově v jejich prvním ročníku obsadili krásné 13. místo z celkového počtu 32. druţstev, které se pravidelně této ligy účastnili. Je to vynikající výsledek a věříme, ţe muţi budou nadále zlepšovat. Dne 19. června se zúčastnili Krajského kola v poţárním sportu
v Sokolově. Zde po střídavých úspěších obsadili celkové 4. místo, coţ je zatím jejich největším úspěchem. Rovněţ se dále zúčastnili dalších soutěţích, kdy připomeňme například v Dolcích, Ţákavé, Nezvěsticích, Štěnovicích, Losiné a mnoho dalších. Mimo hasičskou činnost se druţstvo muţů zúčastnilo i tradičního turnaje v malé
kopané, které pořádá SK Borky, kde obsadili poslední místo. Je vidět, ţe fotbal chlapcům příliš nejde. Rovněţ
druţstvo ţen nezahálelo a zúčastnili se mnoha soutěţích jak postupových tak různých memoriálů i několika kol
Západočeské hasičské ligy. Můţeme říci, ţe naše ţeny nám udělili v letošní sezóně velkou radost, neboť si dovolím říci, ţe kam přijeli tam zvítězili. Zmíním zde jen obhajobu 1. místa v okresním kole Klasické soutěţe
v Dolcích, obhajobu vítězství ve Štěnovicích, Losiné, opět Dolcích a především 1. místo na noční soutěţi
v Ţákavé, kde porazili celkem 23. druţstev muţů a ţen, coţ se na této soutěţi ještě nikdy ţádným ţenám nepodařilo. Úspěchy našich závodních týmů přinesli mnoho cenných trofejí a výher, zmíním zde například 2. uzená
selátka či sud piva. Na konci prázdnin jsme pak uspořádali tradiční opékání prasátka pro všechny naše členy. Na
této akci nám moc nepřálo počasí, ale akce se vydařila, hráli se různé zábavné soutěţe a rozdáno bylo mnoho
zajímavých cen. Škoda ţe se této akce díky nepřízni počasí nezúčastnilo více našich nejmladších členů. Co se
týče našeho nejmladšího druţstva tedy dětí, tak se v letošní sezóně zúčastnili jen naší soutěţe a to O Boreckého
kapra, kterou jsme uspořádali v neděli 19. června a které se zúčastnilo celkem 15. druţstev starších ţáků a 8.
druţstev mladších ţáků z okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever. Během soutěţe rovněţ vystoupilo se svojí ukázkou
druţstvo našich předškolních dětí ve věku 4 aţ 5 let. Soutěţ se opět vydařila, avšak nám moc nepřálo počasí a
soutěţ byla kvůli dešti opakovaně přerušována. Po skončení soutěţe proběhlo i vyhlášení celkových výsledků
ligy mladých hasičů. Náš sbor obsadil na soutěţi 15. místo. V současné době jsme naplnili opět stav dětí do
soutěţních druţstev, kdy jsme přijali nové děti z místních obcí, ale i například z Losiné či Štěnovic a tak se opět
můţeme s kolektivem mladých hasičů zúčastnit nového ročníku hry Plamen, kdy se jiţ připravujeme
s kolektivem mladších i starších ţáků na nadcházející první závod který se uskuteční v sobotu 8. října v Oplotě.
Pro všechny rodiče našich dětí oznamujeme, ţe schůzky dětí se konají kaţdou neděli od 14.00 hodin na hřišti SK
Borky.
Za uplynulé období náš sbor nemusel vyjíţdět k ţádnému poţáru či jiné škodní události. Za to jsme nesmírně rádi. Kromě soutěţní činnosti jsme se věnovali i údrţbě areálu hasičské zbrojnice a naší technice, neboť musíme být vţdy připraveni. Kromě toho vedoucí mládeţe absolvovali i školení. V průběhu uplynulé doby jsme
dále díky sponzorům a Obecnímu úřadu zakoupili nové vybavení či financovali nutné výdaje spojené
s Mistrovstvím ČR či vzdálených soutěţí. Za to patří všem velký dík.
Zdeněk ALBL - jednatel SDH
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Nebílovský Borek
Váţení spoluobčané a členové sboru SDH.
Na konci léta se druţstvo muţů připravovalo na
okresní kolo v klasické soutěţi. Po dvouletém pořadatelství města Nepomuk se okresní kolo konalo
tentokrát v Dolcích u Přeštic.
V pěkném sportovním areálu za místní klubovnou
SDH se od 9:00 rozběhli štafety. Druhé místo po
první disciplíně bylo příslibem bojů o medailová
umístění. Na konec vše skončilo bramborovou
pozicí. Nechybělo moc, ale „kdyby“ neplatí. Nové
sloţení druţstva je i příslibem pro budoucnost, ale
věkový průměr dále zůstává mezi 25 aţ 38 lety.
Chuť cvičit zůstává pouze u „staré gardy“ zatím co
naši teenagři raději ……!!

Moţná, ţe si spravíme chuť v Pernarci na soutěţi
O svatováclavský pohár a závěr sezony nezakončíme pouze brigádou u klubovny, ale také oslavou
úspěchu v Pernarci.
Připravované akce výborem SDH na měsíc
září a říjen jsou: brigáda na úklid prostranství u
klubovny včetně jejího interiéru (24. 9. 2011 od
14:00) a posvícenecká zábava. Přesný datum bude
stanoven do konce září. Konat se bude v místním
pohostinství Na Polance a zveme na ni všechny
občany našich obcí.
V říjnu oslaví ţivotní jubileum naši dva členové. František Fremr a Václav Kuchynka.
Přejme jim hodně zdraví, štěstí, radost z vnoučat a
rodinnou pohodu.
Výbor SDH Nebílovský Borek

* * *

Něco málo z místní lidové tvorby…
Jak svět přichází o básníky, aneb jak obce přicházejí o penízky.
V naši malé vesnici ţijí lidé různí,
někteří jsou pracovití, jiní zase bez zájmu.
Tady mají pěkný domek,
a v Plzni byt k pronájmu.

Ty starosto, starej se.
Dostal jsi můj hlas.
Kdyţ mě necháš v poklidu –
dostaneš ho zas.

V Borku ţijí nastálo je tu prima bydlení,
Ovšem v Plzni, tam
jsou trvale hlášeni.

Nadále, kdyţ se bude dít
to co se dneska děje,
kam to naše souţití
a kterým směrem spěje.

Pro obec nic nedělají,
názory však mají,
Chtějí všechno nejlepší,
v tom se oni vyznají.

O osm tisíc na člověkato není malá částka,
o kterou nás připraví
ta nezodpovědná cháska

Kdyţ jim něco přebývá
Pryč s tím - rychle z domu.
Odvezou to do lesa, či
do okolí lomu.

Tak váţení přátele,
díky za Váš čas,
příště to snad bude lepší,
ozvu se Vám zas.

* * *

