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BORECKÝ
ZPRAVODAJ
Obecní úřad
******
Stalo se ……
➢ Rozšíření ČOV dokončeno. Dne 1. 6. 2021 proběhla po ukončeném zkušebním provozu závěrečná kontrolní prohlídka za účasti vodoprávního úřadu a odboru životního prostředí
města Plzně, realizační firmy Pro-Systém s.r.o., projekční kanceláře PROVOD, Povodí Vltavy, KAV Starý Plzenec a obce. Následně dne 4. 6. 2021 byl vydán pravomocný kolaudační
souhlas se stavbou,
➢ nový pasport dopravního značení obce schválen Magistrátem města Plzně, nové dopravní
označení bude osazeno v etapách v souladu s novým pasportem,
➢ příprava na zahájení akce „Prodloužení vodovodu Nebílovský Borek“ zahájena výběrem
zhotovitele díla ve výběrovém řízení na konci května. Zhotovitelem díla bude KAV Starý
Plzenec. Předpokládaný termín realizace je na konci 3. čtvrtletí,
➢ instalace nového veřejného osvětlení na nových sloupech při hlavní silnici III/ 18329 s podporou Plzeňského kraje v Nebílovském Borku dokončeno. Zbývá demontovat staré osvětlení,
➢ v měsíci červnu došlo na kanalizačním řadu v úseku od bytovek čp. 67, 68 k čerpací stanici
umístěné u RD p. Hajšmana ve Š. Borku k havárii, konkrétně ucpání obou čerpadel předměty, které rozhodně nepatří do kanalizace!!! Opětovně upozorňujeme všechny občany, aby
používali kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem. Veškeré vícenáklady či zbytečné
opravy pak navyšují cenu stočného pro následující roky!!!,
➢ do konce měsíce června 2021 by měly být realizační firmou DEKONTA a.s. dokončeny
práce na rekonstrukci rybníka Chobota ve Štěnovickém Borku za prodejnou potravin. Termín předání díla je opožděn z důvodu odstranění zjištěných nedostatků,
➢ stále přetrvávají ze strany některých spoluobčanů prohřešky s ukládáním odpadů na místech
tříděného odpadu. Do kontejnerů, ale zejména mimo ně je ukládán odpad, který na uvedená
místa vůbec nepatří. Na webových stránkách obce je zveřejněna mapa sběrných míst,
včetně uvedení druhu ukládaného odpadu (taktéž přílohou tohoto vydání),
➢ zaznamenáváme parkování vozidel na nově vybudovaném chodníku v úseku od restaurace
Štěnovický Borek až po statek v Nebílovském Borku. Žádáme uvedené řidiče, aby neparkovali, svá vozidla, na chodníku a nepoškozovala tímto obecní majetek. Chodník je určen
chodcům k bezpečnému provozu na místní komunikaci, nikoliv jako parkoviště. Obec již
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požádala místně příslušné oddělení Policie ČR ke kontrole daného úseku za účelem řešení
přestupků v dopravě,
➢ firma Stavmonta spol. s r.o. a Plzeňská žula a.s. provedla po vydatných deštích nutnou
opravu průchodu potoka skrz cestu vedoucí směrem na Nebílovy, díky rychlé reakci vedení
firmy a vedoucího kamenolomu se spolupracovníky, byla oprava zvládnuta v co nejkratším
termínu,

➢ samoobslužné místo pro doručování a odesílání zásilek Z-Box s eko provozem je od května
k dispozici pro uživatele zásilkových služeb, naleznete ho na prostranství před restaurací U
Sousedů,
➢ podél polní cesty do Štěnovic (Na Zbytkách) byly vysázeny stromy, které daroval obci pan
Miloslav Štěpánovský ze Štěnovického Borku,
➢ při jarní údržbě zeleně v obci byl proveden řez ovocných stromků ve Štěnovickém a Nebílovském Borku, který provedl pan Michal Štěpánovský a Jan Pech,
➢ členové myslivecké sdružení Planiny provedli brigádně úklid padlého pletiva ze starých
oplocenek v obecním lese, zabraňují tak dalšímu nechtěnému uvíznutí malého daňčete a jiné
lesní zvěře v pletivu,
➢ záchranu srnčete uvízlého v bahně potoka v ŠB provedl pan Miloš Štěpánovský, tento případ
se stal, podle svědků, kvůli nezodpovědnému pejskaři, který nechal volně pobíhat svého psa,
➢ obecní technika na údržbu zeleně je díky opakovaným opravám u pana Zdeňka Albla ŠB. č.
p. 39 opět provozuschopná,
➢ po lokálním prudkém přívalovém dešti byl nanesen materiál z místní komunikace na náves
v Nebílovském Borku, rychlý úklid provedl pan Krňoul s rodinou a do hodiny po dešti byla
silnice standardně průjezdná,
➢ na květnovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen dodatek Řádu veřejného pohřebiště
obce. Hlavním bodem dodatku je jmenování do funkce správce pana Jiřího Hřebíka.
Obecní zastupitelstvo děkuje všem za spolupráci při údržbě veřejného prostranství, obecní
zeleně, techniky a péči o lesní zvěř.
Obecní zastupitelstvo informuje:
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➢ Zájemci o internetové připojení na nově budovanou optickou síť mohou své žádosti podávat
u provozovatele sítě firmy RADYNET s.r.o., e-mail: info@radynet.cz,
tel.: 776 125 555
➢ Stočné za 2. čtvrtletí – obec provede vyúčtování stočného podle předložených hodnot měření od KAV Starý Plzenec nebo paušál za dané období v průběhu měsíce července
➢ Prodej palivového dřeva stále trvá
- v případě zájmu kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
- cena prostorového m3 je 350 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
V případě zájmu o štěpkování či provedení vrtání kontaktujte p. Baleje (mobil 607 872 493)
➢ Zájemci o očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem v roce 2021 se mohou přihlásit
do 21. 07. 2021 na OÚ. Očkování bude provádět MVDr. Jan Jíška do poloviny září.

Vzpomínka na pana Miloslava Hřebíka.
Pan Miloslav Hřebík nás opustil 20. února letošního roku. Připomeňme si jeho třicetiletou spolupráci s obecním úřadem citací ze smuteční řeči pana Čepického. „Nejen rodina, ale také přátelé a spoluobčané poznávali Mílovy charakterové vlastnosti, jako je poctivost, skromnost, pracovitost, spolehlivost, dobrosrdečnost a ochota pomáhat druhým.“
„Dnes stojíme na hřbitově, který se stal jakýmsi mýtickým místem, neboť jako správce ho opečovával plných třicet roků. Tuto práci vykonával pro obec ochotně a rád. Boreckému hřbitovu
vévodí kříž, který pan Miloslav Hřebík postavil a náležitě se o něj staral.“
Místní kronikář po roce 1990 uvedl v zápisu kroniky: „Správu hřbitova vložil obecní úřad do
rukou panu Hřebíkovi ze Štěnovického Borku. Nepamatuji si tak dobře udržovaný hřbitov a
jeho okolí. Zvláště před Dušičkami byl hřbitov ve vzorném pořádku. Opravené roubení, natřená
vrata, zušlechtěné okrasné stromy kolem čelní zdi, vzorně posekaná tráva a shrabané listí. To
vše místní i jiní návštěvníci hřbitova velmi oceňují.“
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Kříž na místním hřbitově – rok 2004

Vstupní dveře u kaple sv. Barbory
renovace od pana Hřebíka

Děkujeme za odvedenou práci pro obec.
Čest jeho památce.

Plánované akce pod záštitou obecního úřadu do 30. 9. 2021:
26. 06. 2021 - 12. ročník rybářské soutěže pro ženy O pohár starosty obce
Začínáme ve 14:00

10. 07. 2021 – Zpívání pod lipami
Koncert lidové hudby na Planinách od 16:00

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
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Rozpis odjezdů vozu VW Caravelle, počet osob 7:
Odjezdy z návsi Š. Borek: 15:15 hodin, 15:30 hodin a 15:45 hodin
Odjezdy z Planin: 20:00 hodin, 20:30 hodin a 21:00 hodin

28. 08. 2021 – Rozloučení s prázdninami (program bude upřesněn do 15. 8. 2021)
Chcete prezentovat firmu, řemeslo, vaše výrobky na akci Rozloučení s prázdninami?
Kontaktujte nás do 21. 7. 2021 na telefonních číslech OÚ, mailem, osobně.

4.9. 2021 - Pohádkový les
Start individuálně mezi 13 – 15 hod. Místo startu a cíle bude upřesněno.

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
Úprava prostranství před klubovnou SDH byla dokončena v průběhu března. Celou akci
financovala obec ze svého rozpočtu. Nyní zbývá, abychom v nejbližší době dokončili montáž přejezdových a pochozích plechů
přes rygolnice.

Činnost sboru se začíná po covidovém období pomalu
vracet do normálu. První společnou akcí byla stavba tradiční
májky v parku před klubovnou. Na výzdobě se podílely děti našich členů s jejich maminami. Bohužel deštivé počasí udělalo své
a pestré barvy stužek z krepového papíru rychle vybledly.
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Nyní v červnu výbor SDH společně s OÚ začal přípravy na organizačním zabezpečení koncertu na Planinách. Někteří členové sboru a JSDHO absolvovali povinné zdravotní
prohlídky. Od obce jsme získali nový nůžkový stan, jako náhradu za původní. Ten nevydržel
nápor větru při loňské srpnové bouřce. Připravujeme první letošní společné setkání členů na
valné hromadě v restauraci U Sousedů, kde chceme společně akce naplánovat.
SH ČMS připravuje 6. sjezd, který je plánován na 9. července v Brně. Proběhnou volby
starostky, náměstků a náměstkyň. Kandidátka na starostku SH ČMS je Ing. Bc. Monika Němečková z SDH Písková Lhota okres Mladá Boleslav. Zástupce Plzeňského kraje, kandidát na
náměstka SH ČMS je Bc. Robert Kučera z SDH Nýřany.

Na závěr zprávy je naší milou povinností blahopřát k životnímu jubileu našemu
dlouholetému členu a kamarádovi Janu Alblovi.
Jan Albl je členem sboru od roku 1976. Velmi aktivně se podílí při organizování
kulturně společenských akcí. Ochotně předává svoje zkušenosti mladším členům sboru.
Patří k členům s nejvíce odpracovanými brigádnickými hodinami při pomoci obci. V minulosti byl člen soutěžního družstva mužů a vykonával funkci náměstka starosty sboru.
Za svoji činnost převzal v roce 2019 z rukou starosty OSH Plzeň-jih Josefa Černého medaili Za zásluhy.
Honzo, děkujeme za odvedenou práci a přejeme Ti hodně štěstí, zdraví a spokojenost v profesním a rodinném životě.
Výbor SDH
Zpráva SDH Štěnovický Borek
SDH Štěnovický Borek rok založení 1941
V letošním roce oslaví náš sbor 80 let svého založení. Příprava oslav je v plném proudu. Termín
a průběh oslavy výročí v předstihu zveřejníme.
Členové našeho sboru se poprvé sešli 15. května,
kde jsme v místní hasičské zbrojnici provedli velký úklid
venkovních prostor. Obecní úřad na své náklady před tímto
provedl vybudování nové zámkové dlažby včetně dřevníku
a oplocení. Prostranství hasičské zbrojnice tak doznalo výrazných změn. V rámci akce jsme vybudovali nové ohniště,
o které se postarali členové pan Jiří Polívka, Milan Šolc a
Radek Albl. Toto ohniště pak bylo v sobotu 19. června vyzkoušeno při posezení a opékání prasátka. Nad stavbou nového dřevníku měl patronát sám starosta sboru pan Zdeněk
Albl.
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Po dlouholeté aktivní sportovní činnosti vypověděla svoji činnost
hasičská stříkačka. Výbor rozhodl, že dojde k její opravě a modernizaci. Celkovou opravu stroje provádí pan David Mergl, generálku
motoru firma TOMMÜ motor tuning s.r.o. Studénka na Moravě a o
nový lak stroje se postarala firma AISA Radan Jirák, za což všem
jmenovaným patří velké poděkování. Věříme, že stroj bude dodán
v co nejkratší době, abychom zahájili tolik očekávanou sportovní sezónu. V měsíci červnu byla zajištěna Obecním úřadem pravidelná
technická prohlídka požárních vozidel AVIA a VW Caravella.

V nejbližší době nás čeká spolupráce s kolegy z SDH Nebílovského Borku a Obecním úřadem na zabezpečení koncertu na Planinách dne 10. července 2021 a pořadatelství 6. kola Západočeské hasičské ligy požárního sportu
mužů a žen, které se uskuteční v neděli 25. července 2021 od 11. hodin ve sportovním areálu
Štěnovický Borek. Tímto zveme všechny občany a fanoušky požárního sportu. Zajištěno bude
bohaté občerstvení.
Výbor SDH
Rybáři
Zahájení letošní sezóny proběhlo 16. dubna od 7 hodin na rybníce na návsi ve Štěnovickém Borku. Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 jsme nemohli provozovat stánek s občerstvením. Bohužel, už po druhé za sebou. Ale soutěž o ulovení největšího
kapra jsme uskutečnili. V dospělé kategorii se stal vítězem Josef Fremr s kaprem o délce
57cm. O druhé a třetí místo se podělili Lukáš Jánský s Petrem Hajšmanem. Oba s kaprem
54cm. Čtvrté místo si vychytal Jiří Šrámek. Jeho kapr měřil 53cm.
V dětské kategorii bylo pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomáš Lintimer………… kapr 55cm
Adéla Alblová …………. kapr 52cm
Lukáš Jánský ml. ………. kapr 49cm
Jan Šrámek …………….. kapr 48cm
Šimon Lintimer ………... kapr 47cm
Jiří Šrámek ml. ………… kapr 47cm
Matěj Albl …………….. kapr 47cm

Všichni obdrželi věcnou cenu a celkový vítěz „Pida“ navíc nový putovní pohár. Hodnocení
soutěže: Ryby celkem slušně braly a nachytalo se jich poměrně dost.
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Naší další akcí jsou rybářské závody pro ženy a dívky O pohár starosty obce. Závody se
uskuteční 26. června od 14. hodin na chovném rybníce ve Štěnovickém Borku. Občerstvení je
možné po dlouhé době zajistit. Srdečně zveme rybářské příznivce a fanoušky.
Za rybáře Petr Hajšman
Borečtí sousedé, z.s.
26.6. Evropský den sousedů + Trpasličí pohádka
Akce se pomalu opět rozjíždí a tak Vás srdečně zveme na Evropský den sousedů, který se
koná v sobotu 26. 6. od 16 hod v restauraci „U Sousedů“. Na programu je tvoření pro děti,
sousedské grilování a od 17 hodin Trpasličí pohádka v podání pražského divadelního souboru
Damůza. Dobroty na společný stůl jsou vítány.
4.9. Pohádkový les
Tradičně Vás zveme na akci Pohádkový les. Cestu lesem plnou pohádkových bytostí a soutěží
připravujeme na první sobotu v září. Start individuálně mezi 13 – 15 hod. Místo startu a cíle
bude upřesněno.

Červen – měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara a léta, čas
nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě.
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale
je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových životů, pečujeme o klid
v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslivost
je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také
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k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Tradice “ Červen – měsíc myslivosti
a ochrany přírody “, vznikla v roce 1959. Od
té doby každoročně bývá tento měsíc takto
prezentován.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové
potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejme se právě
v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou potichu a možná i vy uvidíte některá
mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce
podívejte a co nejrychleji v tichosti místo
opusťte, aby k němu mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou
činností i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši
lesníků a myslivců, pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná.
Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci lesa nechtěně ztěžovat,
především hlukem, umožněním volného pobíhání psů a ježděním na motorkách a čtyřkolkách.
To vše plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě. Chovejme se právě v tomto
období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme
také náležitou pozornost volnému pohybu psů.

Připravil Radek Nekola – předseda MS Losiná Planiny

……………………………………………………………………………………………………………
Krásné letní dny a příjemnou dovolenou
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek

9

PŘÍLOHA BORECKÉHO ZPRAVODAJE 2/2021

