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Oslavy 100 let republiky si užili malí i velcí
28. říjen v Borotíně - na nedělní odpoledne
pozvalo vedení radnice občany k oslavě výročí na borotínském rynku. Pietní část zahájil
starosta Antonín Brož. O historii Československé republiky promluvil Antonín Podzimek
a připomněl také jména borotínských legionářů. Položením věnce k Pomníku padlým a
minutou ticha uctili přítomní památku obětí
obou světových válek.
Českou hymnu pěkně zazpívala Denisa Tejnorová. Na závěr shromáždění zazněla také
hymna československá, kterou si někteří „pamětníci“ zazpívali se slzou v oku.
Druhá část oslavy byla přes chladné počasí
zábavná. Většina dospělých i dětí podpořila
přání pořadatelů a přišla oblečena v barvách
trikolory. Společně tak vytvořili živou českou
vlajku. Každý účastník navíc dostal balónek
ve stejné barvě a teplý jablečný mošt se skořicí.
Tak jsme si ten 28. říjen v Borotíně náramně
užili.
(jc)

Lípa republiky
Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny
na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii. Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10.
výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další
stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích.
Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty,
proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní děti.
Před sto lety byla v Libenicích na „Brabeništi“ podle pamětníků vysazena lípa na počest vzniku Československé republiky.
9. června 2018 byla při setkání rodáků vysazena lípa republiky
k 100. výročí vzniku ČSR před kostelem Nanebevstoupení Páně v Borotíně. Ponese poselství naší historie.
Oba významné stromy jsme zaregistrovali do databáze na web Lípy
republiky 1918 – 2018 (https://lipyrepubliky.cz/)

SDH Kamenná Lhota
Kamenolhotečtí hasiči se rozhodli pro nelehký úkol, a to napomoci záchraně altánku
v Kamenné Lhotě. Dnes již téměř zaniklý objekt chtějí se souhlasem majitelů znovu vybudovat a poskytnout návštěvníkům přístupné, krásné vyhlídkové místo.
Sbor získal od Nadace Občanského fóra dar
ve výši 20.000 Kč na "Obnovu altánu Oskara
Nedbala" u zámečku v Kamenné Lhotě. 21.
listopadu 2018 se zástupci SDH zúčastnili
slavnostního vyhlášení grantových příspěvků
v prostorách Petschkovy vily, rezidenci amerického velvyslance v Praze. Přítomné přivítal velvyslanec USA, pan Stephen B. King,
Nadaci OF zastupovali manželé Ivan a Dagmar Havlovi. Celým večerem provázel Jiří
Vejvoda.

Slavný skladatel Oskar Nedbal odpočíval v Kamenné Lhotě.
Komponoval zde i Polskou krev
Centrum jihočeské Kamenné Lhoty představuje náves s hasičskou zbrojnicí, hospůdkou, kterou si hasiči postavili před 26 lety svépomocí vlastníma rukama, a především malý zámeček. „To byl původně penzion, kam dojížděli lidé z Prahy a trávili tady dovolenou.
Říká se, že tady pobýval také Oskar Nedbal a že tady složil operetu Polská krev,“ ukazuje František Král.
To potvrzuje i jedna ze stálých obyvatel obce Marie Novotná. „Chodil k lesu do Lysého vrchu, tam sedával a zpíval. Bylo to slyšet
hodně daleko. To říkala i moje maminka,“ doplňuje. Děti i dospělí chodívali tehdy svého oblíbeného skladatele poslouchat, kterak
si přezpívává své právě složené árie na dřevěné lavičce u lesa.
Dodnes se v Kamenné Lhotě vzpomíná na smetánku, která do zámečku jezdívala. „Byly to takové ty dámy s krásnými klobouky,
deštníky a my jsme chodili za jejich dětmi. Zámeček byl skvost Lhoty, měli tu zahradníka, vedle stál pivovar, který pak vyhořel, a
dole, když se šlo k Borotínu, byl altánek s výhledem na rybník, ve kterém šlechta sedávala,“ popisuje Marie Novotná.
Pokud máte rádi operety a vůbec hudbu Oskara Nedbala, bude na vás Kamenná Lhota dýchat o to víc svým historickým rázem.
Slova místních jsou totiž pravdivá. Oskar Nedbal pocházel z Tábora, narodil se v domě, který je dnes přímo naproti táborského
divadla.
O památku Oskara Nedbala a popularizaci jeho díla doma a v zahraničí pečuje Mezinárodní společnost Oskara Nedbala. Její místopředseda Karel Daňhel připomíná, že Oskar Nedbal se v Táboře také oženil. Vzal si dceru místního hoteliéra Josefínu Setunskou.
„Manželství ovšem nevydrželo dlouho, protože Josefína onemocněla a po zhruba třech letech společného života zemřela. Dá-li se
tomu ovšem říkat společný život, protože Oskar Nedbal trávil většinu času na cestách jako hudebník," doplnil Karel Daňhel.
Víc se o skladateli Oskaru Nedbalovi můžete dozvědět také na internetových stránkách Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala
nebo přímo v Táboře. Její web najdete na www.oskarnedbal.cz
Zdroj: 15.12.2017 Český rozhlas

ADVENT…
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod.
Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech
týdnech před Štědrým dnem. Byl čas půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití věnovat zbožnému
rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz víceméně
porušovaly.
Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména u dětí, který jim pomáhal urychlit a zpříjemnit dny
zbývající do příchodu Štědrého večera. Adventní kalendář neobsahoval celou adventní dobu, začínal vždy 1. prosince a končil
Štědrým dnem. Pro každý ze 24 dní byl připraven nějaký drobný dáreček nebo pamlsek.
První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista, tj.
že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum (před nebo po narození Krista).
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva, symbolizující
radost, barva růžová.

Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá).
Advent začíná čtvrtou nedělí před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem
a 3. prosincem.
(mp)

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Městečko Betlém leží přibližně osm kilometrů na jih od Jeruzaléma na cestě k Hebronu. Hebrejsky se jmenuje Bet-le-hem.
Tedy Dům chleba. Kdysi dávno, jak je uvedeno v starých rukopisech, mělo město příjmení Efrata. Z něho pocházel král David a
jedním z jeho potomků byl i svatý Josef. Krásné městečko Betlém se rozprostírá uprostřed věčně zelených olivových hájů, jejichž koruny ustavičně čeří vánky přicházející od Středozemního
moře. Dnes má asi osm tisíc obyvatel, převážně křesťanů. Je významným poutním městem navštěvovaným věřícími z celého
světa.
Evangelista Matouš vzpomíná, že právě o Betlémě napsal prorok: „Ty Betléme zdaleka nejsi nejmenší mezi předními městy
Judska, protože právě z tebe vyjde vládce, který má spravovat
můj lid izraelský“ Když přišel sv. Josef s Pannou Marií k zápisu do
Betléma, nenašlo se pro ně v hospodě místa. Josef s Marií byli
nuceni uchýlit se do jedné z betlémských jeskyní, které sloužily
jako dočasné přístřešky mnohým pastýřům. Právě oni byli první,
kteří se přišli Jezulátku v jesličkách poklonit. Který den v roce se
Ježíš Kristus přesně narodil, dnes již nevíme. V žádném z evangelií se o tom nepíše a tak církev na základě tradice určila, že tím
dnem byl 25. prosinec. Téměř před 900 lety začala se šířit tradice betlémského světla. Zachována je z pověsti italského města
Florencie.
Trocha dávné historie tradice Betlémského světla. Mohamedánští Selžokové v desátém a jedenáctém století postupně obsadili
celé území Malé Asie a křesťanským poutníkům tak odřezali
všechny cesty k posvátným místům. Římský papež Urban II.
proto vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od Mohamedánů především
Betlém jako rodiště Ježíše Krista a Jeruzalém s Kristovým hrobem. Rytíři si připevňovali na oděv červené kříže, podle kterých
byli pojmenováni křižáci. Uskutečnili osm křižáckých výprav. Bohužel pouze při první z nich se jim podařilo dostat se až do
Jeruzaléma. Na výpravu se dali najmout i mladíci z Florencie a
jeden z nich se zapřisáhl, že když se vrátí, donese do rodného

města plamínek ohně z betlémské baziliky. Málokdo mu tehdy
věřil. Po třech letech, těsně před Vánocemi, dorazili do Florencie zubožení, zesláblí a otrhaní mládenci. V jejich čele kráčel jeden se zapálenou svíčkou. Florenťané v nich těžko poznali své
syny, kteří táhli proti mohamedánům. Onen mládenec nesl plamínek z Betléma v čase i nečase, po souši i po moři, jen aby splnil svůj slib. Ve středověku to byl první a poslední plamínek
přímo z rodiště Ježíše Krista.
Novodobá tradice přichází z Rakouska. Když v rakouském městě
Linz před pár lety přemýšleli, jak obohatit akci na pomoc tělesně
postiženým dětem, přišli na jedinečný nápad. Před Vánocemi
poslali letadlem do Betléma tělesně postižené dítě, které v bazilice Narození při jesličkách zapálilo svíčku z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem přivezlo do Lince. Tam se jej ujali
místní skauti, kteří jej štafetově roznášeli po celém Rakousku.
Po roce 1990, se pěkný předvánoční zvyk rozšířil i do zemí, které
sousedí s Rakouskem. V domluvený den, po slavnostní ekumenické pobožnosti, si skauti plamínek zapálí od Betlémského
světla a odvezou jej do své vlasti. Rok od roku se rozšiřuje počet
účastníků při rozšiřování světla pokoje a míru, které vyzařuje
z Betléma. Tento symbol pokoje, představovaný malým, chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje
skauty i skautky z 25 zemí Evropy, kteří roznášejí toto poselství
svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým v duchu
skautského zákona pomoci bližním. Vždyť i toto světlo provázené srdečným přáním vánočního klidu a pokoje je pro mnohé
lidi skutečným dokladem toho, že na ně jejich okolí nezapomíná.
Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství. Vlakem ho rozvážejí po republice, aby se dostalo do co nejvíce domácností.
A ti, kdo světýlko roznášejí, vědí, kolik úsilí je třeba vynaložit,
aby toto světýlko uchránili a donesli tam, kam chtějí.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2019
Vám přeje Městys Borotín

Autorkou novoročenky je Sofie Kosíková, 6.třída ZŠ Borotín

(pt)

Z činnosti Osvětové besedy Borotín
Tradiční adventní výstava šikovných rukou proměnila 1. prosince sál Hostince u kostela ve vánoční jarmark
a dílnu pro děti. Občerstvení připravily ke spokojenosti návštěvníků i vystavovatelů starší žáci naší školy. Na
výstavu přišlo téměř tři sta dospělých a dětí.
V 16,30 hodin jsme všichni společně se školkou a školou rozsvítili vánoční stromek na borotínské návsi.
Roztomilé byly písničky našich nejmenších a velký úspěch sklidil pěvecký sbor s písničkou od Jarka Nohavici:
Vánoční kapr. Úžasné!!!
Po nasvícení stromku měly děti možnost zahřát se teplým jablečným moštem a dospělí punčem.
(mp)

Čertovské rojení
V neděli 02. prosince 2018 děti již po osmé
otevíraly na sále Hostince u kostela peklo.
S rodiči přišlo 53 dětí a společně se tancovalo
a soutěžilo. Když nastal okamžik otevírání
pekla, tak i ti největší raubíři chytli své rodiče
za ruce a společně zazpívali Luciferovi písničku, za kterou je čekal pekelný bonbónový
déšť. Ani letos nechyběla čertovská babička
se svou nadílkou. Ti odvážnější se fotili s čerty
přímo v pekle. Pak ještě oblíbená židličkovaná a tanec s čerty a mohli jsme se zase na
rok rozloučit.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali čertovské odpoledne pro děti připravit i sponzorům.
(pt)

Benefiční advent v Borotíně
Dobrou zprávou v adventním čase je skutečnost, že Římskokatolická farnost Borotín získala dotaci na obnovu
kazatelny. Díky přiznané dotaci z Jihočeského kraje se podařilo tento vzácný mobiliář z našeho kostela Nanebevstoupení Páně skutečně zachránit, neboť hrozilo zřícení celé kazatelny a tím by vznikla nevratná škoda. Obnova spočívala v demontáži, likvidaci dřevomorky domácí, v šetrném čištění, petrifikaci, impregnaci, rekonstrukci
chybějících částí schodů, revizi konstrukčních spojů a uvolněných dřevěných částí, plastické a barevné retuši a
finální úpravě a konzervaci.
Vedení obce a Osvětová beseda Borotín vyjádřily podporu tomuto záslužnému činu pořádáním adventních benefičních koncertů v Borotíně. Výtěžek
z koncertů předají organizátoři zástupcům farnosti při posledním adventním
koncertu v sobotu 22.12.2018.
Předvánoční atmosféru zpříjemnil návštěvníkům borotínského kostela violoncellový soubor ZUŠ Tábor pod vedením p.uč. Semlerové při prvním adventním koncertu v sobotu 08. prosince.
Výtěžek z tohoto koncertu byl 2500 Kč.
Chcete-li se zúčastnit dalších koncertů,
máte možnost přijít do kostela v Borotíně v sobotu 15.prosince, kdy vystoupí
pěvecký sbor DOMINO z Tábora
v 18:00 hodin. V sobotu 22.12. se můžete těšit na vánoční zpívání dětí ze ZŠ
Borotín od 15:00 hodin.
(jc)

Bohoslužby v Borotíně a na Kostelci
24.12.2018 Bohoslužba slova s vánočním zpíváním
ve 21:00 hod v Borotíně
25.12.2018 Mše svatá v 10:00 hodin v Borotíně
26.12.2018 Mše svatá v 10:00 hodin na Kostelci
01.01.2019 Mše svatá v 10:00 hodin v Borotíně

NOVOROČNÍ ŠLÁPOTA
Zveme Vás na tradiční Novoroční šlápotu.
Sraz bude na Nový rok ve 14:00 hodin u radnice v Borotíně. Účastníky chceme tentokrát provést kolem Petráňových rybníčků, odtud
k rybníku Babinec. Zde se nám naskytne pohled na odbahněný rybník
„zatím bez vody “a poslechneme si povídání o této jedinečné akci.
Vracet se budeme kaštanovou alejí a zahřát se můžeme při čaji na
statku.
Těšíme se na Vás

Smíšenka Borotín
Veselé vánoční svátky prožité v klidu a zdraví
a v novém roce 2019 štěstí
a pohodu přejí Vaše prodavačky Marie Sklenářová, Sandra Slámová
a Milena Peterková.
Nabízíme mimo klasických svátečních dobrot i zhotovení vánočních
dárkových balíčků. A na Silvestra se jako tradičně můžete těšit na teplé
maso z naší udírny
/lépe předem objednat/

Zahradnictví Na Sušárně
Zahradnictví Na Sušárně Vás všechny srdečně zve na večerní procházky vánočně nasvícenou zahradou. Přijďte se
potěšit každý čtvrtek, sobotu anebo adventní neděle hned jak se začne stmívat.
Poslední, tedy zlatou neděli pro Vás připravujeme vánoční dekorace s živými květy, ale ty si, prosím, v případě zájmu
zarezervujte na tel. 607 843 552, abychom věděli, kolik živých květin objednat.
Také máte možnost si svícny a jiné dekorace zakoupit v místním kadeřnictví.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli klidné a pohodové prožití adventního času, do nového roku hlavně zdraví,
štěstí a lásku.
Vaše zahradnictví

Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné
hádky, štěstí, lásku a
krásné svátky přeje
kolektiv
Jednoty Borotín

Všude zní ozvěna vánočního
ticha, odněkud ze tmy mráz
do oken dýchá, hvězdy v našich očích září, přišel čas obrátit list v kalendáři.
Úspěšný celý rok přeje
SDH Pikov

Večerní kurzy keramiky
Pro velký úspěch pokračujeme i v novém roce. První setkání proběhne ve středu 2. 1. 2019 od 18,00 hodin v dílně ZŠ.
Kurzovné 50,- Kč za osobu a večer.
Kromě odpočinku a tvořivé práce se můžete těšit na příjemnou atmosféru a dobrou kávu.
Vzhledem k postupující rekonstrukci školy budou kurzy probíhat jen do konce února 2019. Noví zájemci se mohou
hlásit Lence Pípalové na tel. 739 572 481.
Pro inspiraci přikládám obrázky několika výrobků z právě ukončeného kurzu.

Hádanka

HRÁTKY S BATOLÁTKY

V minulém čísle Zpravodaje jsme pro Vás připravili
hádanku pro pamětníky. Koho jste na fotografiích poznali?
Správná odpověď: foto zleva: paní Lachoutová Borotín
č.p. 54, paní Vanžurová Borotín č.p. 94, paní Jindráková
Borotín č.p. 114, paní Boháčová Borotín č.p. 156, paní
Bálková Borotín č.p. 6, paní Míková Borotín č.p. 82, paní
Houšková Borotín č.p. 92, paní Preizslerová Borotín č.p.
23, paní Jelínková Borotín č.p. 24, paní Vachová Borotín
č.p. 47 a paní Beringerová Borotín č.p. 60.
(mp)

Zveme Vás na Hrátky s batolátky pro rodiče s dětmi v
batolecím věku.
Budeme cvičit, zpívat, malovat, hrát si a Vaše
děťátko také pozná nové kamarády.
Kdy: od 10. 1. 2019 každý čtvrtek od 8:30
Kde: ZŠ Borotín - družina
(vstup ze školního dvora)
Cena: 20 Kč/lekce
Těšíme se na Vás, Romana a Kubík

Zastupitelstvo městyse informuje
Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konalo 1. listopadu 2018 od 19,00 hodin v zasedací místnosti radnice v
Borotíně za účasti veřejnosti.
Schůzi zahájil a řídil nejstarší člen zastupitelstva pan Jiří
Pejša. Přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo je
schopno se usnášet, neboť je přítomno všech 15 zvolených
zastupitelů, dále je přítomno 8 hostů. Předsedající dále sdělil, že minimální počet hlasů nutných pro schválení návrhu je
osm, je to nadpoloviční počet všech členů zastupitelstva.
Předsedající určil zapisovatelkou paní Janu Čermákovou a
ověřovateli zápisu Ing. Antonína Šmejkala a Ing. Jana Vavříka. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Komise pro ověření platnosti voleb byla navržena a schválena ve složení Mgr. Lenka Pípalová, Ing. Karel Tůma a paní
Jitka Tejnorová.
Po dobu jednání komise pro ověření platnosti voleb členů
zastupitelstva bylo ustavující zasedání přerušeno. Komise za
účasti předsedkyně okrskové volební komise paní Vladimíry
Stiborové a zapisovatelky volební komise paní Jany Čermákové přezkoumala zápis místní volební komise. Ověřila
Osvědčení o zvolení a doporučila zastupitelstvu městyse,
aby hlasováním ověřilo platnost volby členů zastupitelstva.
Hlasováním byla ověřena platnost volby členů zastupitelstva
městyse.
Pan Jiří Pejša přečetl slib. Postupně vyzval členy zastupitelstva městyse, aby složili slib. Všichni přítomní členové zastupitelstva městyse podáním ruky a podpisem slib složili.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavující schůze v souladu s pozvánkou, vyzval přítomné k doplnění či upřesnění programu. Nikdo z přítomných nevznesl
žádný pozměňovací návrh. Bylo přistoupeno k hlasování o
programu zasedání. Program byl schválen.
Do volební komise byli navrženi a schváleni RNDr. Markéta
Čapková, pan Miloš Němeček a pan Stanislav Bálek.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni paní Petra Tejnorová, Ing. Jan Vavřík a pan Tomáš Pazourek.
Předsedající navrhl, aby byl volen jeden místostarosta. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Městys Borotín
bude mít jednoho místostarostu.
Předsedající navrhl, aby jako dlouhodobě uvolněný vykonával svou funkci pouze starosta. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Městys Borotín bude mít dlouhodobě
uvolněného pouze starostu.
Pan Jiří Pejša zopakoval postup, průběh a možnosti volby a
navrhl, aby starosta, místostarosta a členové rady byli voleni tajně. Dále byl vznesen požadavek, aby volba byla provedena veřejně. O způsobu volby bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: 11 pro tajnou volbu, 4 pro veřejnou
volbu. Volba starosty, místostarosty a členů rady bude provedena tajným hlasováním.
Volba starosty
Pan Jiří Pejša prohlásil, že nechce vykonávat funkci starosty
ani místostarosty a navrhl do funkce starosty městyse Borotín Ing. Antonína Brože. Jiný návrh předložen nebyl. O volbě
bylo rozhodnuto tajným hlasováním.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 se zdržel. Starostou
městyse Borotín byl zvolen Ing. Antonín Brož. Ing. Antonín
Brož funkci přijal.

Po zvolení Ing. Antonín Brož převzal vedení zasedání a pan
Jiří Pejša složil slib člena zastupitelstva městyse do rukou
nového starosty.
Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na
funkci místostarosty. Dále předložil návrh, aby funkci místostarostky vykonávala Mgr. Lenka Pípalová. Jiný návrh
předložen nebyl. O volbě bylo rozhodnuto tajným hlasováním.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 se zdržel. Místostarostkou městyse Borotín byla zvolena Mgr. Lenka Pípalová,
která funkci přijala.
Volba členů rady
Předsedající seznámil přítomné, že rada městyse je pětičlenná, tedy kromě starosty a místostarosty má další tři
členy. Následovala volba tří členů rady městyse. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů. Do rady
městyse byli navrženi pan Jiří Pejša, Ing. Karel Tůma, Ing.
Jan Vavřík a pan Tomáš Pazourek. V tajném hlasování získal
Ing. Karel Tůma 14 hlasů, pan Jiří Pejša 12 hlasů, Ing. Jan
Vavřík 9 hlasů a pan Tomáš Pazourek 7 hlasů.
Zvoleni byli pan Jiří Pejša, Ing. Karel Tůma a Ing. Jan Vavřík.
Všichni zvolení funkce přijali.
Zřízení finančního a kontrolního výboru Předsedající úvodem informoval o povinnosti ze zákona zřídit finanční a kontrolní výbor a stručně seznámil přítomné s náplní práce
těchto výborů.
Zastupitelstvo zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba budou
mít tři členy.
Volba předsedů výborů
Předsedající zopakoval postup, průběh a možnosti volby.
Volba předsedů výborů bude provedena veřejným hlasováním.
Předsedající navrhl, aby předsedkyní finančního výboru byla
paní Petra Tejnorová. Nikdo nepodal jiný návrh. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena paní Petra Tejnorová. Paní
Petra Tejnorová funkci přijala.
Předsedající navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl
Ing. Karel Tůma. Nikdo nepodal jiný návrh. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Karel Tůma, který funkci přijal.
Do finančního výboru byli navrženi a zvoleni paní Jana Čermáková, Ing. Antonín Šmejkal. Oba funkci přijali.
Do kontrolního výboru byli navrženi Ing. Jan Vavřík, paní
Jitka Tejnorová a pan Miloš Němeček. Ing. Jan Vavřík a paní
Jitka Tejnorová byli zvoleni členy kontrolního výboru. Oba
funkci přijali.
Zastupitelstvo schválilo dle § 72 Zákona o obcích odměny za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Nově zvolený starosta městyse Borotín, Ing. Antonín Brož,
poděkoval občanům, kteří přišli k volbám, za jejich zájem o
dění v obci. Poděkoval za zvolené zastupitele, kteří od občanů
získali důvěru. Poděkoval za práci končícím zastupitelům,
jmenovitě pánům Václavu Houškovi, Janu Vavříkovi, Františku Cmuntovi a dámám Ing. Radce Koutenské a paní Jitce

Novotné. Poděkoval za důvěru, že byl opět zvolen starostou
obce. Dále ve svém příspěvku nastínil úkoly pro následující
období. Mělo by se navázat na vše dobré, co se v minulých
letech v obci udělalo, dokončit to, co je rozdělané a zahájit
akce, které jsou dlouhodobě naplánovány.
Zastupitelstvo schvaluje jako oddávající Ing. Antonína Brože,
Mgr. Lenku Pípalovou a pana Jiřího Pejšu. Při obřadu budou
všichni oddávající používat státní znak.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zásady tvorby rozpočtu
městyse na rok 2019. Rozpočet musí zajistit financování
všech činností obce a splácení přijatých úvěrů, případně dofinancování jednotlivých staveb a akcí, na které se povede zajistit podporu od Evropské unie, státu, kraje či z jiného dotačního zdroje. Zastupitelstvo schvaluje, aby rozpočtové opatření v období mezi zasedáními zastupitelstva schvalovala
rada městyse následovně: příjmy do rozpočtu bez omezení,
výdaje z rozpočtu do jednoho milionu korun. Rozpočtové
opatření schválené radou městyse bude zastupitelstvu předloženo na nejbližším zasedání.
Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín
Starosta obce informoval přítomné o postupu prací na akci.
Akce měla být ukončena do 15. 9. 2018. Od tohoto data je
zhotoviteli účtováno penále. Po odeslání penalizační faktury
ve výši 389.000,- Kč zhotovitel jednostranně odstoupil od
smlouvy a v současné době postupně opouští stavbu. Akce
není dokončena a je riziko, že vlivem počasí může dojít k poškození budovy, chybí parapety a oplechování atik atd. Byl
povolán soudní znalec Ing. Pavel Kratochvíl, který v první fázi
provádí posudek na nutné práce pro ochranu stavby před
škodami vlivem počasí. Na nového zhotovitele musí být vyhlášeno nové výběrové řízení. Vzhledem k výši předpokládané ceny akce zpracuje podklady k výběrovému řízení firma
TAREKA. Zastupitelstvo pověřuje realizací výběrového řízení
na dodavatele firmu TAREKA. Do komise pro otevírání obálek
a komise pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky jmenuje
Ing. Václava Pivokonského, Ing. Antonína Brože, Mgr. Lenku
Pípalovou, pana Jiřího Pejšu, pana Tomáše Pazourka a paní
Petru Tejnorovou. K účasti ve výběrovém řízení budou osloveny firmy Vlastislav Fejk Tábor, Truhlářské a tesařské práce
Josef Suk Miličín, Stanislav Sláma Pejšova Lhota, STOPIN
spol. s r.o . Klečaty a KREJČÍ GROUP, s.r.o. Tábor. Ve věci zastupování městyse ve sporu s původním zhotovitelem byla

udělena plná moc Mgr. Jaroslavu Kadlecovi z právní kanceláře Paikrová, Kadlec, Šíp.
Modernizace budovy a navýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část
Proběhlo výběrové řízení, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena a následně na zastupitelstvu vybrána firma ACG Real s.
r. o., která byla vyzvána k podpisu smlouvy. Zastupitelstvo
projednalo znění smlouvy. Zahájení prací je naplánováno na
12. 11. 2018. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s dodavatelem akce Modernizace budovy a navýšení kapacity ZŠ Borotín
– stavební část a pověřuje starostu jejím podpisem.
Přestavba č. p. 88 v Borotíně
Stavba se chýlí k závěru. V rámci úpravy prostranství v okolí
domu bude podle jižní strany budovy vybudován chodník ze
zámkové dlažby v šíři 150 cm. Parkovací prostor bude upraven škrabankou.
Prodej pozemků
Zastupitelé projednali návrh majitelů pozemků – firmy Austria Impex, kteří mají zájem o prodej pozemků z vlastnictví
firmy obci a o koupi pozemků, které v současné době využívají
na
farmě
jelení
zvěře,
od
obce.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků za cenu 20,Kč/m2 a vyhlašuje záměr na prodej těchto pozemků za 20,Kč/m2. Nákup pozemků od firmy Austria Impex bude také za
20,- Kč/m2.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9
schválené radou městyse dne 16. října 2018 a schválilo rozpočtové opatření č. 10.
Zastupitelé projednali možnosti opravy cesty z Libenic do
Předbojova a Hatova, údržbu prostranství okolo kontejnerů
na tříděný odpad a připomínky k pracovním podmínkám zaměstnanců obce.
Zastupitelé vzali na vědomí dodatky smluv s firmou Filagona
s. r. o., na základě kterých bude odměna za administraci projektu na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Borotín a projektu Modernizace budovy a navýšení kapacity ZŠ
Borotín fakturována až po ukončení akcí a odevzdání závěrečných vyhodnocení akcí.
Ing. Antonín Brož

Z mateřské školy…
Advent jsme přivítali s hudebním pořadem paní Lenky Hamajdové, která si pro nás
připravila vystoupení plné vánočních příběhů a koled. První prosincovou sobotu
jsme zahájili vánočními dílnami, které byly součástí Adventní výstavy. Vánočního
kapříka si přišlo vyrobit téměř 80 dětí. Po dílnách jsme se sešli u rozsvěcení vánočního stromečku, kde jsme si společně zazpívali. A protože byly děti hodné, mikulášská nadílka čekala na všechny.
Tento rok oplatíme pozvání paní Jindové, kterou jsme tentokrát pozvali my do
školky. Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskuteční předvánoční posezení s rodiči, na které
mají děti připravený program a vlastnoručně vyrobené cukroví.
Přejeme všem pohodový adventní čas, klidné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Kolektiv mateřské školy.

Střípky ze školy
* Výuka ve škole letos probíhá v deseti třídách. Historicky poprvé má naše škola třídy s označením A a B. Konkrétně v pátém
ročníku, kde jsme početnou třídu rozdělili. Po třech měsících musím s radostí konstatovat, že rozdělení přineslo očekávané
výsledky, především větší klid na práci dětí a možnost individuálního přístupu k výuce.
* Prvňáčci se hned od září pustili do pilné práce, a tak mohli v pondělí 11. 12. z rukou Krále čtenářů všichni převzít nejen
nové slabikáře, ale také klíče ke čtení.
* Školní sport reprezentovali na okresní úrovni zejména florbalisté a florbalistky, jejichž okresní soutěže již proběhly. Kluci
byli úspěšní a obsadili třetí místo. Mladí zájemci o florbal také vyrazili do Prahy na Mistrovství světa. Díky vstřícnosti organizátorů získali zdarma vstupenky do O2 aréna na 2 zápasy.
* Výborného výsledku dosáhla také děvčata z 5. ročníku, která obsadila v okresním kole přespolního běhu pěkné 3. místo.
* Basketbalistky a basketbalisté ŠBK Tygřice Borotín pravidelně úspěšně reprezentují nejen naši školu, ale i obec při svých
zápasech v kategoriích starších žákyň a také mladších smíšených družstev.
* Na oslavy 100. výročí vzniku
naší republiky jsme se připravovali velmi zodpovědně. V hodinách občanské výchovy, výtvarné výchovy, dějepisu i hudební výchovy se děti seznámily
s kulturou i běžným životem z
období první republiky. Naši
přípravu jsme korunovali celoškolním „Závodem pro republiku“. Kdo mohl, přišel v dobovém kostýmu. Po společném
zpěvu oblíbené písně Ach
synku, synku, našeho prvního
pana prezidenta, vytvořily děti
věkově smíšená družstva a pustily se do klání. Házely diskem a
granátem, střílely z dobové
pušky, strhávaly znak mocnářství, házely na Hofburg, sestavovaly Merkur, poznaly sokolský kroj, stavěly stan a luštily neobvyklá slova ze slovenštiny. Na vše dohlíželi žáci devátého ročníku a učitelé.
* V listopadu byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce školy. V rámci přestavby budou na půdě školy vybudovány kabinety pro odborné předměty, bude vybudován výtah, bezbariérová sociální zařízení v přízemí i patře, zrekonstruována elektroinstalace v prvním patře, zmodernizována datová síť. Ve třídách v prvním patře budou nové podlahy, vybavení a pomůcky.
V celé staré budově budou vyměněna okna a škola dostane nový kabát. Přestože rekonstrukce probíhá za provozu a přinese
s sebou některá omezení, věřím, že po jejím dokončení přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v naší škole.
* Ještě před samotným zahájením rekonstrukce museli přiložit ruce k dílu nejen zaměstnanci školy, ale také naši žáci. Museli
jsme úplně vyklidit půdu. Všechny pomůcky i nábytek byly postupně sneseny a uloženy doslova „kam se dalo“. Některé staré
pomůcky byly předány do muzeí či sbírek, ty nejstarší a nejzajímavější jsme si schovali a po ukončení rekonstrukce určitě
najdou své místo zpět ve škole. Po vyklizení půdy se děti ze školy pustily do záchrany staré podlahy. Půdovky postupně
vynosily na školní dvůr a odtud byly odvezeny na statek Barokního dvora v Borotíně, při jehož rekonstrukci najdou své
uplatnění. Za náročnou práci byly děti odměněny nejen pochvalou, ale také sladkostmi a ovocem od majitele statku. Jsme
rádi, že se pro naše půdovky našlo smysluplné využití a nestanou se stavebním odpadem.
* Přestože počasí na podzim dlouho připomínalo spíše léto, mohli kolemjdoucí již od
začátku října slyšet z oken školy vánoční
písně a koledy. Celá škola se totiž pilně připravovala na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, u kterého tradičně zpívá
náš příležitostný školní maxisbor. Letos
pod vedením paní učitelky Evy Mackové
nacvičil pásmo méně známých vánočních

písní. Aby si mohli zazpívat i diváci, zazněla nakonec písnička Vánoce, vánoce přicházejí. Pozadu nezůstaly ani děti ze školky,
které také předvedly, co se zvládly pod vedením svých učitelek naučit. Vánoční atmosféru u stromečku podpořil i první sníh,
který napadal přes noc před vystoupením, rozsvícené svíčky, teplý mošt pro děti a punč pro dospělé diváky.
* Vánoční tvořivé dílničky doplnily tradiční adventní výstavu.
Děti si mohly vyrobit vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček
nebo svíčku z včelího vosku. O pohoštění během výstavy se postarali žáci devátého ročníku.
* Čerti s Mikuláškou a anděly navštívili všechny třídy ve škole i
školce. Přinesli balíčky s ovocem, ořechy a malou sladkostí. Naštěstí si nikoho neodnesli. ☺
* O vánočních prázdninách budou škola i školka uzavřeny. Na
shledání se budeme těšit ve čtvrtek 3. 1. 2019.
* Přejeme všem příjemné a klidné vánoční svátky a hodně radosti
v novém roce.
Za všechny ze školy i školky Mgr. Lenka Pípalová

Toulava
Turistická oblast Toulava, kterou vytvořily obce na Táborsku, Bechyňsku, Milevsku, Sedlčansku, Soběslavsku, Jistebnicku, Sedlecko-Prčicku a Mladovožicku, vstupuje do nové sezóny s novými lákadly.
V roce 2018 naše turistická oblast získala mezi prvními celostátní certifikaci od Ministerstva pro místní rozvoj a předehnala tak i
třeba klasické oblasti jako je Český ráj nebo Šumava. Zakotvila tak pevně právě mezi těmito tradičními regiony, kam se v České
republice jezdí na dovolenou. Naším hlavním cílem totiž je, aby lidé náš krásný kraj poznali, líbilo se jim tu a rádi se sem vraceli.
To podpoří zaměstnanost v regionu v odvětví cestovního ruchu a přispěje k tomu, že místní nebudou mít důvod stěhovat se za prací
jinam.
Ale právě i místní mohou využívat vše, co v Toulavě pro turisty připravujeme. V uplynulém roce jsme tak vydali 4 druhy map –
Srdce turistiky. Každá mapa se věnuje jednomu regionu (Táborsku včetně Bechyně a Soběslavi; Kopcovité oblasti Čertova břemene
a Mladovožicka; Milevsku a Sedlčansku). A každá mapa obsahuje kolem 20 výletů pěšky zelenými krajinami podél řek Lužnice a
Vltava, po kopcích Jistebnické vrchoviny nebo Sedlčanska, prostě celou tou nádhernou krajinou Toulavy. K dispozici jsou v každé
mapě i tipy na výlety s kočárkem. Mapy jsou k dostání zdarma na infocentrech. V našem regionu je skutečně mnoho co poznávat
při toulkách pěšky i na kole. A proto začínáme připravovat v celé Toulavě moderní pěší turistické trasy, třeba právě údolím Lužnice,
které nás dovedou do první ligy v celé Evropě.
Na své si přijdou i příznivci památek a historie. Brožura Cesta do minulosti mapuje víc než 100 hradů, zámků, klášterů, lidových
staveb i technických památek v celé Toulavě a zavádí turistu na cestu časem, na které se může setkat s udatnými rytíři, divokými
husity i zámeckými pány. V cestách do minulosti budeme pokračovat řadou tematických pobytů a balíčků. Už teď se můžete vydat
na Poutní stezku Toulavou, která propojuje Klášter v Milevsku, v Bechyni a poutní místo Klokoty v Táboře. Stačí ujít alespoň 15
km a stát se oficiálním poutníkem Toulavy.
Šťastné toulání naší krásnou krajinou a mnoho zážitků na cestě v srdci turistiky vám přeje
Jan Sochor, produktový manažer, TOULAVA, o.p.s.
Turistické mapy i brožura Cesta do historie byly financovány s podporou Jihočeského kraje v rámci projektu „Když na toulky tak
do Toulavy #srdceturistiky“

