Ročník: 22
Číslo: 1/2022

Vyšlo: 01. 04. 2022

BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******

Stalo se ……
➢ Zastupitelstvo obce vyjádřilo solidaritu s Ukrajinou vyvěšením státních vlajek České republiky a Ukrajiny,
➢ plán rozvoje sportu obce na období 2022-2026 je od 28. ledna schválen. Cílem plánu rozvoje
a sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob podpory sportu
v obci, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je rovněž určení finančních
prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. Celé znění je dostupné na
webových stránkách OÚ,
➢ dne 23. 2. 2022 proběhlo veřejné projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu obce. Projednání se zúčastnil zástupce zřizovatele územního plánu Magistrátu města Plzně
Bc. Petr Pelech, Ing. arch. Břetislav Krejsa, zastupitelé obce. Zájem ze strany veřejnosti
o osobní projednání s projektantem změny byl nadstandardní. Veškeré podněty a připomínky
k návrhu podané na MMP do 7 dnů po veřejném projednání jsou převzaty. Následně budou
řešeny zřizovatelem,
➢ zastupitelstvo obce schválilo výsledky výběrových řízení na dodavatele malotraktoru a na
zhotovitele díla na osazení dopravního značení na místních komunikací schváleného Magistrátem města Plzně v loňském roce,
➢ obec povedla kroky k založení společenství vlastníků bytových jednotek Nebílovský Borek
čp. 70,71,72,73,74,75,76,77,78. Bude následovat zápis do veřejného rejstříku a pokračování
v převodu bytových jednotek z majetku obce do osobního vlastnictví,
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➢ zastupitelstvo schválilo navýšení ceny pronájmu zemědělských ploch ve vlastnictví obce na
částku 3.500,- Kč za 1ha,
➢ částkou ve výši 3.000,- Kč podpořila obec spolek Storgé z.s., která provozuje psí útulek
v obci Borovno, stejnou částku obdrží Český svaz včelařů ze Štěnovic a Linka bezpečí,
➢ v rámci plánovaných akcí v letošním roce byly podány žádosti o dotaci od Plzeňského kraje
na:
- modernizaci budovy obecního úřadu s novým bezbariérovým vstupem,
- prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu Štěnovický Borek,
- prodloužení optické sítě Nebílovský Borek,
- pořízení nového hasičského dopravního automobilu pro JSDHO obce,
- vybudování nového dopravního značení a zařízení v obou místních částech
➢ během posledního březnového týdne došlo na doporučení dendrologického prověření dřevin k pokácení rizikových stromů v obci.

Obecní zastupitelstvo informuje:
➢ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj ukončuje mimořádná
veterinární opatření k zamezení šíření nákazy ptačí chřipky s účinností od 20. března, zrušení
opatření je v plném znění umístěno na úředních deskách KVS SVS pro Plzeňský kraj a obce,
➢ v době konání tradiční pouti na Planinách bude uzavřena komunikace III/18329 od křižovatky Chválenice, Nebílovy (II/183), Losiná (II/183) směrem na náves v Nebílovském
Borku. Uzavírka bude řádně vyznačena,
➢ od dubna bude v platnosti nový jízdní řád linky 421 vytvořený v návaznosti na uzavírku
v Plzni – Doudlevcích.
➢ Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 600 Kč.
➢ Nabízíme možnost odběru štěpky
- poplatek na 1MTH/ traktoru ISEKI / na 1m3 štěpky činí 300 Kč nebo na 1 pytel (cca
0,08m3/ 20 kg) činí 35 Kč
- štěpkování nabízíme i přímo u zájemce v místě prořezu dřevin (čerstvého dřeva!!) bez
odvozu štěpkovaného materiálu – poplatek / 1MTH/traktor ISEKI činí 250 Kč
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➢ Zájemci o připojení na optickou síť mohou kontaktovat pověřeného správce sítě Radynet
s.r.o. na emailu info@radynet.cz nebo na telefonu 800 753 753,
➢ Svoz nebezpečného odpadu „ jaro 2022“ proběhne dne 21. 04. 2022
Ukládání nebezpečného odpadu bude možné pouze na sběrném místě v areálu SDH ve
Štěnovickém Borku a to ve dnech 19. 04 - 20. 04. 2022 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!
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
Ukládání objemného odpadu je možné na sběrném místě v areálu za restaurací, a to průběžně po telefonické domluvě /tel.č.724186927/ či osobně na OÚ v úředních hodinách
- velkoobjemový odpad, např. gauče, tvrzené plasty, židle, stoly, matrace atd.
Nejsou přijímány!!!!
- komunální odpad, stavební odpad a ostatní odpad nebezpečného charakteru
➢ Chcete odebírat novinky z úřední desky obce? Aktivujte si aplikaci „V obraze“
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Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 30. 6. 2022:
02. 04. 2022 – akce Ukliďme Česko, sraz ve 14:00 u restaurace U Sousedů
13. 04. 2022 – zahájení rybářské sezóny od 7:00 na návsi ve Štěnovickém Borku
– večer bude posezení při hudbě v restauraci U Sousedů, k poslechu
a k tanci bude od 20:00 hrát skupina Empatia
24. 04. 2022 – vítání občánků v restauraci U Sousedů od 15:00
07. 05. 2022 – taneční zábava ke Dni matek, zahraje kapela Duo Žákovec Volínová,
začátek od 20:00 v místním kulturním zařízení. Zveme srdečně všechny „naše“ ženy
a jejich „tanečníky“.
12. 05. 2022 – přednáška Cesta severním Laponskem za polární kruh
14. 05. 2022 – zájezd na výstavu Hobby 2022 do Českých Budějovic
(poplatek činí 150Kč na osobu), přihlášky budou přijímány na OÚ do 15. 04. 2022
Odjezd je plánován na 6:50 z návsi ve Štěnovickém Borku a v 7:00 z návsi v Nebílovském Borku
14.05.2022 – SDH Š. Borek - hasičská soutěž Okrskové kolo KS mužů a žen od 14:30
hodin víceúčelové hřiště Štěnovickém Borku
28. 05. 2022 – Evropský den sousedů
12. 06. 2022 – Pohádkový les – 14:00, víceúčelové hřiště Štěnovický Borek
18. 06. 2022 – Rybáři – Rybářská soutěž pro ženy „O pohár starosty obce“

Příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek

Vydává Obecní úřad Štěnovický Borek.
Redakční rada: Zdeněk Albl DiS., Pavel Pech, Ing. Alena Valešová.
Evidováno pod číslem: MK ČR E 11015.
Příspěvky nejsou redakčně upravovány.
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Zpráva SDH Nebílovský Borek
Tradiční březnové maškarní plesy se uskutečnily po dvouleté pauze. Na dětském plese
zvládla udržet pozornost 62 dětí naše moderátorka a organizátorka Pavla Fremrová. Zdatně jí
sekundovaly pomocnice Laura a Dominika.
Všechny ceny zakoupené do tomboly byly
úspěšně předané výhercům. Letošní novinkou,
byť ze začátku nechtěnou cenou, byl křeček
„Zdeněk“ v kleci. Nyní je v dobrých rukou a
všem dětem, které obrečely to, že si nemohou
odnést „našeho“ křečka, slibujeme, že příští
rok nebude opět o překvapení nouze a pro
všechny děti připravíme atraktivní ceny.
„Dospělý“ maškarní ples byl organizován tak, aby výtěžek z celé akce byl věnován
válkou postižené Ukrajině. Celková částka odeslaná na konto neziskové organizace Člověk
v tísni činila fantastických 10.000Kč. Všechny masky plesaly za hudebního doprovodu kapely
Berband. Ve volbě o nejlepší masku uspěl
Daniel. Jeho přestrojení za prezidenta Putina
s raketou na zádech a červeným tlačítkem
bylo skvělé, ale s pomyšlením na to, že žijeme v realitě válečného konfliktu na Ukrajině, hodně mrazivé.
Na „Josefa“ jsme se sešli na brigádě s cílem prořezat lípy, uklidit zbrojnici a poladit
techniku.
Výbor SDH děkuje všem členům za odpracované brigádnické hodiny při údržbě veřejného
prostranství. Jardovi Fremrovi a Janu Krňoulovi za zapůjčení techniky, která velmi zvýšila
komfort prací. Ondrovi Krestýnovi za zajištění a úspěšné provedení STK na hasičském vozidle.
Blahopřání sboru:
Výbor SDH gratuluje jubilantovi panu Ladislavu K. Přejeme mu hodně štěstí, pevné
zdraví a rodinnou pohodu. Budeme rádi, když bude „Láďa“ nadále usměrňovat stejnosměrný i
střídavý elektrický proud v hasičské kabeláži na našich akcích.
Sponzoři maškarních plesů v roce 2022:
Obecní úřad Štěnovický Borek, KAMITRANS Plzeň, SCANWEST Plzeň, STAVEBNÍ
PRÁCE Plzeň, LFMT SOLUTIONS , Libor Šindelář autodoprava, restaurace U Sousedů, AUTWEC Libuše Alblová, Farma Borek Jindřicha Terče, Truhlářství Libor Šindelář, ALASPRO – Jaroslav Fremr, Martin Nový, Jan Krňoul, Grebeňovi, Daniel Formánek – pracovní pomůcky
Výbor SDH N. Borek
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Zpráva SDH Štěnovický Borek
Činnost sboru byla zahájena 14. ledna 2022 uskutečněním Výroční valné hromady, která
se z důvodu uzavření restaurace konala v naší hasičské klubovně. Zde jsme předali ocenění
našim členům a stanovili jsme plán naší činnosti pro rok 2022. V letošním roce náš sbor zaměřuje činnost na obnovení kroužku mladých hasičů a sportovní činnosti mužů a žen.
V rámci soutěží náš sbor uskuteční dva závody a to v sobotu 14. května 2022 od 14.30
hodin Okrskové kolo klasické soutěže mužů a žen a 23. července 2022 od 12.00 hodin tradiční kolo Západočeské hasičské ligy požárního sportu mužů a žen. Za účelem zvýšení počtu
vedoucích kroužku mladých hasičů se naše členka Ivanka Šindelářová účastnila v Nebílovech
třídenního školení nových vedoucích mládeže, které úspěšně zakončila zkouškou. Gratulujeme!
Dne 25. března se v hasičské zbrojnici uskutečnil nábor nových dětí ve věku 5-10 let. Členové
sboru a vedoucí mládeže připravili pro zájemce z řad dětí a rodičů instruktážní přehlídku naší
techniky a seznámili s činností kroužku. Výsledkem náboru je zájem 25 nových dětí do našich
řad hasičské mládeže. Přihlásili se nejen děti z Borků, ale i Čižic, Štěnovic a Nezbavětic. Hlavními trenéry nově vzniklých družstev budou Lucka Alblová a Ivanka Šindelářová. Pomáhat jim
s přípravou, metodikou a zajištěním technického servisu budou Zdeněk Albl, Pavel Grebeň,
Libor Kryč a Jiří Polívka. Tréninky dětí jsou plánovány každý pátek od 16.30 hodin dle počasí
na hřišti či v hasičské klubovně.
Dne 31. března pak členové našeho sboru uskutečnili na žádost obce brigádu za účelem
úklidu pokácených stromů na návsi ve Štěnovickém Borku.

V rámci výjezdové jednotky naši členové zasahovali u dvou výjezdů a to 19. února
v chatách ve Štěnovickém Borku při odstranění padlého stromu a dále 12. března opět v chatách
ve Štěnovickém Borku, kde společně s HZS Plzeň-Slovany, SDH Štěnovice a SDH Chválenice
likvidovali požár v lesním porostu, který vznikl po pálení klestu.
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Výbor SDH gratuluje naším členům Janě Alblové ze Štěnovického Borku a Zdeňku
Alblovi ze Starého Plzence, ke kulatému životnímu jubileu. Přejeme hodně štěstí, pevné zdraví
a rodinné pohody.
BLAHOPŘEJEME !!!
Výbor SDH Štěnovický Borek

Rybáři
Rybářský spolek vstoupil do 31. sezóny valnou hromady. Ta se konala 5. února v hasičárně ve Štěnovickém Borku. Zhodnotili jsme uplynulých třicet let a naplánovali naši činnost
na letošní rok. Valné hromady se zúčastnilo 35 členů včetně hostů. Každý ze zúčastněných
obdržel dárek a slíbené občerstvení v podobě zvěřinového guláše.
Další naší akcí byl nákup ryb 24. března od rybářů z Klatov. Nakoupili jsme 300kg
kapra o váze 2,2kg. Ryby jsme dovezli a rozesadili do všech třech rybníků, ale převážně do
spodního, na chytání. Nyní máme rybníky naplno zarybněné různými druhy ryb. Převažuje samozřejmě kapr.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny občany a rybáře na zahájení lovné sezóny 9. dubna.
Začínáme v dopoledních hodinách a večer to můžeme probrat na tradiční zábavě. Hraje Empatie. Bohatá tombola je zajištěna. Srdečně zvou rybáři Borky.
Petrův zdar.
Za Rybářský spolek Borky (zal. 1992)
Petr Hajšman

7

Ročník: 22
Číslo: 1/2022

Vyšlo: 01. 04. 2022

Borečtí sousedé, z.s.
19.2. Masopust
V sobotu 19.2. se uskutečnil druhý ročník Boreckého masopustu. Předchozí ročník jsme museli
bohužel zrušit kvůli coronavirové krizi. I pořádání letošního ročníku jsme velmi zvažovali, ale
naštěstí se epidemická situace zlepšila.
V 10:00 hod se konalo slavnostní zahájení před obecním úřadem, kde starosta předal průvodu
klíč od obce, zatancoval si s krásnou nevěstou a masopust mohl začít. Průvod doprovázel tradiční povoz s koňmi, na kterém se svezly především děti. Hudební doprovod zajistila teprve
sedmiletá Emička Vlčková, která hrála na dudy. Velmi děkujeme!
Velké poděkování patří všem, kteří pro účastníky průvodu připravili po cestě pohoštění. Opravdové hody nás čekaly především u bytovek ve Štěnovickém Borku, opět v čele s řezníkem Krkovičkou. Ještě teď se někteří olizují. Děkujeme také členkám Wilma clubu, které připravily
pohoštění před hasičárnou v Nebílovském Borku a Karlovi Jánskému za zajištění sudu piva.
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5.3. Divadlo
V sobotu 5.3. se v restauraci „U Sousedů“ konalo divadelní představení COMMEDIA FINITA
v podání divadelního souboru Sophia Art. Velice úsměvné povídání představilo 4 monology o
životě operní zpěvačky Emy Destinnové.
Co se chystá:
2.4. - Ukliďme Česko
V sobotu 2.4. se opět přidáme k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Sraz účastníků je ve
14:00 před restaurací, kde si můžete vyzvednout pytle a rukavice. Odvoz odpadků tradičně zajistí obec Štěnovický Borek.
8.4. Členská schůze spolku
V pátek ve 20:00 hod se uskuteční v místní restauraci Členská schůze spolku. Schůze je veřejná,
zájemci o dění ve spolku jsou srdečně vítáni.
12.5. Cesta severním Laponskem za polární kruh (cestovatelská přednáška)
Ve čtvrtek 12. 5. od 19 hod proběhne v restauraci již několikrát odkládaná přednáška našeho
souseda Lukáše Tesáka Marešovského o cestě se psím spřežením za polární kruh. Dozvíme se
něco o mushingových sportech (jízda se psím spřežením) a o cestě severním Finskem a Švédskem.
Rezervace předem není nutná. Vstupné je dobrovolné.
28.5. Evropský den sousedů
V sobotu 28. 5. od 14 hod proběhne v okolí restaurace „U sousedů“ Evropský den sousedů.
Plánové je divadlo a workshopy pro děti a doufáme, že opět donesete úžasné sousedské občerstvení, jako na předchozích ročnících.
12.6. Pohádkový les
V neděli 12.6. od 14:00 se bude konat tradiční Pohádkový les pro děti. Cesta plná úkolů, setkání
s pohádkovými bytostmi, špekáčky a cena na závěr. Místo startu: víceúčelové hřiště ve Štěnovickém Borku.
Všechny akce jsou možné díky podpoře obce Štěnovický Borek.
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