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Pamatuj! Pietním aktem uctili památku
umučených Židů
V zaplněném kostele svatého Filipa a Jakuba v parku pod Kotnovem v Táboře se
v neděli 10. března 2019 sešli lidé, aby uctili památku obětí holocaustu. Pamatuj! Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu pořádá každoročně spolek Hadasa.
Nacisté poslali do plynových komor koncentračního tábora Osvětim – Březinka téměř
čtyři tisíce nevinných lidí z Československa, a to včetně dětí. V roce 1944 se totiž zcela
záměrně rozhodl Hitler ke dni výročí narození prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
vyhladit část českého národa vězněnou v Osvětimi.
Mezi desítkami tisíc československých Židů, kteří nepřežili holocaust, bylo také na
1200 občanů, včetně starců, žen a malých dětí, z 32 měst a obcí Táborska.
Jména českých židů, kteří byli zařazeni do dvou transportů v roce 1942 z Tábora do
Terezína a následně většina z nich do Osvětimi, jsou čtena při těchto pietních akcích.
Letos se akce zúčastnili ing. Antonín Brož a Jana Čermáková. Zástupci obce přečetli
jména 12 borotínských občanů, kterým byla v loňském roce také odhalena pamětní
deska na Pomníku padlým v Borotíně.
Jiří Emil Bloch, 10 let, zahynul 01.02.1943 v Osvětimi
Richard Fanta, 67 let, zemřel 25.03.1943 v Terezíně
Kamila Fischerová, 56 let, zahynula 06.09.1943 v Osvětimi
Hermína Kohnová, 61 let, zahynula 20.01.1943v Osvětimi
Jaroslav Löwy, 22 let, zahynul 01.10.1944 v Osvětimi
Karel Löwy, 30 let, zahynul 27.01.1945 v Dachau
Edvard Porges, 59 let, zemřel 06.01.1943 v Terezíně
Augusta Porgesová, 52 let, zahynula 20.01.1943 v Osvětimi
Hana Porgesová, 18 let, zahynula 20.01.1943 v Osvětimi
Marie Porgesová, 23 let, zahynula 20.01.1943 v Osvětimi
Mořic Rozenzweig, 81 let, zemřel 22.01.1943 v Terezíně
Arnošt Schwartz, 63 let, zahynul 20.01.1943 v Osvětimi

V závěru setkání účastníci zazpívali československou hymnu, s jejímž zpěvem dle autentických svědectví mnozí z
obětí odcházeli na smrt.

Vesnice roku 2019
V letošním roce se opět chceme přihlásit do soutěže Vesnice roku, ve které jsme v loňském roce získali Zelenou
stuhu a s ní také finanční dotaci v celkové výši 900.000,- Kč.
Do prezentace obce bychom rádi zapojili co nejvíce občanů, zástupců spolků, podnikatelů a těch, kteří mají chuť
pomoci.
První schůzka se uskuteční v zasedací místnosti radnice v Borotíně v pondělí 8. dubna 2019 od 19,00 hodin.
Všechny srdečně zveme.
Za organizátory Mgr. Lenka Pípalová, místostarostka

Zastupitelstvo městyse Borotín
Na zasedání 29. listopadu 2018 projednávalo
především tyto záležitosti:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Jednací řád Zastupitelstva
městyse Borotín.
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů,
projednání smluv
1. Modernizace tělocvičny
Firma PP Servis s. r. o. Plzeň, dodavatel akce, jednostranně
vypověděla smlouvu a postupně vyklízí staveniště. Obec v jednání
s bývalým dodavatelem zastupuje Mgr. Kadlec z právní kanceláře Šíp,
Kadlec, Paikrová s. r. o.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele dokončení akce. Bylo
obesláno 5 firem, nabídku zaslaly 3 firmy. Výběrová komise a komise
pro otevírání obálek pracovala ve složení: Ing. Václav Pivokonský,
Ing. Antonín Brož, Mgr. Lenka Pípalová, paní Petra Tejnorová a pan
Tomáš Pazourek. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější a jako
dodavatele doporučila zastupitelstvu firmu STOPIN spol. s r. o.,
Kosova 2894, 390 02 Tábor, za celkovou částku 1.929.108,- Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo schvalilo jako dodavatele dokončení akce Modernizace
tělocvičny ZŠ Borotín firmu STOPIN spol. s r. o. Schválilo znění
smlouvy z nabídky a pověřila starostu podpisem této smlouvy, pokud
bude shodná se zněním z nabídky. Dále zastupitelstvo pověřilo
starostu předáním staveniště v co nejkratším termínu.
Ing. Kratochvíl (soudní znalec) provedl znalecký posudek na práce
k zabezpečení stavby před vlivem nepříznivého počasí. Potřebné
práce starosta objedná u firmy STOPIN spol s r. o.
Zastupitelé dále projednali grantovou žádost POV JČ kraje na rok
2018, která byla zpracována na neuznatelné náklady modernizace
tělocvičny. Vzhledem k tomu, že akce není dokončena
v předpokládaném ani náhradním termínu, nebude obec
pravděpodobně moci využít přislíbenou dotaci ve výši 250.000,- Kč z
POV JČ kraje. Náhradu této škody bude uplatňovat po původním
dodavateli akce.
2. Multifunkční hřiště
Zastupitelé vzali na vědomí dokončení akce včetně elektrické přípojky
a oplocení. Diskutovali o způsobu užívání hřiště, pravidlech provozu,
zabezpečení a objednávkovém systému. Pověřili Mgr. Ondřeje
Pacovského
a Ing.
Jana
Vavříka
zpracováním
návrhu
objednávkového systému.
Firma Timoris s. r. o. zpracovává poklady pro závěrečné vyhodnocení
akce a žádost o platbu na MMR. Dodavatel zpracovává podklady pro
kolaudaci.
3. Přestavba č. p. 88
Stavba je těsně před dokončením, jsou připravovány podklady pro
kolaudaci. Proběhne den otevřených dveří. Způsob pronájmu byl
určen předchozím zastupitelstvem (obálková metoda, min. 70,Kč/m2, pronájem na dobu určitou).
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na stavbě a podání žádosti
o navýšení příkonu elektrické energie k budově, které je nutné
z důvodu změny druhu vytápění objektu ze spalování
biomasy na elektrický kotel.
4. Modernizace budovy ZŠ
Staveniště bylo předáno dodavatelské firmě, akce byla zahájena,
probíhají práce na půdě. Proběhla kolaudace severního křídla, které
bylo doposud v dočasném užívání.
V průběhu října se začala propadat dlažba v místech, kde vloni stála
voda po havárii. Bylo nahlášeno pojišťovně, po vyhodnocení škody
budou opravy probíhat v součinnosti s rekonstrukcí budovy.
Připravuje se výběrové řízení na dodavatele vybavení a technologií.
5. Oprava sakrálních staveb
Staveniště byla předána, probíhají práce na zdích – oklepávání a
příprava pro stavbu. Stavební práce začnou až na jaře 2019, termín
dokončení červen 2019.
Zastupitelé vzali postup prací na
vědomí.
6. Stavební úpravy v č. p. 78

V současné době probíhá výběr nového nájemce obecní hospody.
Pokud je zařízení uzavřeno, bylo by vhodné čas využít na částečnou
modernizaci sociálního zařízení v přízemí. Zejména snížení a
zateplení stropů, úprava osvětlení a elektroinstalace, výměna
potřebných zařizovacích předmětů. Zastupitelé diskutovali o možnosti
zbudování bezbariérového WC. Předpokládané náklady cca
100.000,- Kč. Zakázka bude zadána přímo firmě Procházka,
borotínská s.r.o.
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci
sociálního zázemí a vybudování bezbariérového WC v přízemí č. p.
78.
7. Vrt na pitnou vodu v Libenicích č. p. 27 a 28
Zastupitelé diskutovali o způsobu zajištění dodávky pitné vody do
budovy bývalé školy v Libenicích. Přes léto byla k domu přistavena
cisterna, je třeba na zimu zajistit tekoucí vodu. Byl proveden průzkum
a je možno vybudovat nový vrt na pitnou vodu. Náklady cca 100.000,Kč,
termín
realizace
prosinec
2018.
Zastupitelstvo schvaluje vybudování vrtu na pitnou vodu u č. p. 27 a
28 v Libenicích s dostatečnou kapacitou.
Program obnovy venkova JČ kraje na rok 2019
Zastupitelé diskutovali o projektech, které by bylo možné zařadit
do Programu obnovy venkova JČ kraje pro rok 2019. Vzhledem
k udělení Zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice roku 2018 má obec
garantovánu částku 400.000,- Kč z POV JČ kraje pro rok 2019 (až
80% celkových uznatelných nákladů). V úvahu připadá rekonstrukce
rozvodů vody a odpadů v č. p. 153, úprava č. p. 43 na byt pro lékaře
či
rekonstrukce
č.
p.
27/28
v Libenicích.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení projektu na rekonstrukci
vodoinstalací a odpadů v č. p. 153 do POV JČ kraje pro rok 2019 za
celkovou částku cca 500.000,- Kč.
Příprava obecního plesu
13. ples
městyse Borotín se uskuteční 28. 12. 2018 od 20,00 hodin
ve společenském sále Hostince u kostela v Borotíně. Hrát bude
skupina Vysočinka. Organizaci zajistí kulturní komise, kterou zřizuje
rada městyse. Zastupitelé byli vyzvání k pomoci s přípravou plesu a
tomboly.
Připomínky, diskuse, různé
1. Pronájem obecní hospody
Byl vyhlášen záměr na pronájem. Zájemci se mohli hlásit do 29. 11.
2018. Byla doručena jedna žádost. O pronájmu rozhodne rada
městyse. Předpokládá se pronájem od 1. 1. 2019, do té doby bude
dokončena rekonstrukce sociálního zařízení.
Topení v hospodě
dočasně zajišťuje pan Vlček společně s topením v bytě. Zastupitelé
vzali informace na vědomí.
2. Kulturní komise rady městyse
Zastupitelé vzali na vědomí, že předsedkyní kulturní komise zřizované
radou městyse bude paní Milena Peterková. Kulturní komise bude
organizovat pravidelné i mimořádné kulturně společenské akce obce
v úzké spolupráci s členkami Osvětové besedy.
3. Dopis pana Antonína Táborského
Zastupitelé se seznámili se zněním dopisu pana Antonína
Táborského, ve kterém opakovaně žádá řešení přístupu ke svým
pozemkům v k. ú. Borotín a úpravu pomocného přelivu rybníka
Babinec. Vzhledem k novým členům zastupitelstva byla situace
podrobně popsána tak, aby všichni členové zastupitelstva získali
přehled
o
řešeném
problému.
Zastupitelé prodiskutovali znění odpovědi panu Táborskému a pověřili
Mgr. Lenku Pípalovou dalším jednáním.
4. Finanční výbor
Vzhledem k možnému střetu zájmů se Ing. Antonín Šmejkal vzdal
funkce ve finančním výboru zastupitelstva. V dodatečných volbách
byla navržena na členku finančního výboru paní Lenka Törkelová.
Zastupitelstvo schvaluje paní Lenku Törkelovou členkou finančního
výboru.
5. Právní pomoc obce
Zastupitelé projednali možnost právní pomoci pro obec. V případě
potřeby mohou být osloveni právníci z kanceláří, se kterými obec v

minulosti již spolupracovala.
6. Lyžařské trasy
Starosta obce informoval přítomné o přípravě na zimní běžkařskou
sezónu. Stopy budou upravovány rolbou zakoupenou Společenstvím
obcí Čertovo břemeno, skútrem městyse Borotín a traktorem obce
Nadějkov. Parkování bude zajištěno po dohodě s Ing. Pavlem
Kozákem na parkovištích v Libenicích a na Cunkově.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
7. Pronájem obecního majetku
Firma Vodafone má zájem o pronájem části střechy na č. p. 78 v
Borotíně. Za pronájem na dobu minimálně 10 let nabízí částku
45.000,- Kč/ rok bez DPH. Spotřeba elektrické energie bude hrazena
zvlášť.
Zastupitelstvo schvaluje možnost pronájmu a pověřuje starostu
vyhlášením záměru.
8. Směna pozemků
Zastupitelé jednali o možné směně pozemků v k. ú. Libenice mezi
firmou Ing. Kozáka a městysem Borotín. Bude rozhodnuto na
některém z příštích jednání zastupitelstva.
9. Dílčí přezkum hospodaření
Byl proveden dílčí přezkum hospodaření městyse Borotín. Nebyly
shledány žádné závady. Zastupitelé děkují všem zaměstnancům za
vykonanou práci.
10. Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 9, které schválila
rada městyse a projednali a schválili rozpočtové opatření č. 10, které
je přílohou zápisu.
11. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018
Zastupitelé projednali plán inventarizace majetku obce za rok 2018.
Inventarizace bude provedena k 31. 12. 2018 podle všech známých
zákonů a vyhlášek. Předsedkyní inventarizační komise je jmenována
paní Petra Tejnorová, členy komise paní Danuše Kroužková a pan
Tomáš Pazourek. Předsedkyní likvidační komise je jmenována paní
Petra Tejnorová, členy pan Jiří Pejša a pan Tomáš Pazourek.
12. Dopravní automobil pro hasiče
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.
13. Benefiční advent v Borotíně
Zastupitelé vzali na vědomí program adventních koncertů v Borotíně.
Výtěžek dobrovolné sbírky bude věnován na opravu kazatelny v
kostele.
14. Sklad pro hasiče
Původní garáž v č. p. 88 byla vyklizena a přestavěna na kotelnu a
sklady pro nájemníky bytů. Sklad v této budově zatím slouží společně
hasičům a obci. Je třeba při stavbě garáží pro hasičskou techniku řešit
i sklad a školící místnost se sociálním zázemím pro hasiče.
15. Žádost paní Ludmily Slunečkové
Paní Ludmila Slunečková požádala zastupitele o zrušení rozhodnutí
rady městyse ohledně výpovědi nájmu z bytu č. 15 v č. p. 263 a
přidělení bytu č. 16 v tomtéž č. p.
Zastupitelstvo potvrzuje rozhodnutí rady městyse.

Na zasedání 27. prosince 2018 projednávalo
především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů,
projednání smluv
1. Stavební úpravy č. p. 78
Zastupitelé vzali na vědomí průběh rekonstrukce sociálního zázemí.
Jsou dokončeny instalace, obklady, stavební úpravy. Chybí
dospárovat dlažba, druhá výmalba a doplnění zařizovacích předmětů.
V průběhu obecního plesu bude sociální zařízení v plném provozu.
2. Průzkumný vrt na vodu v Libenicích č. p. 27 a 28
Zastupitelé projednali znění dopisu obyvatel Libenic, ve kterém
vyslovili obavy o vodu v okolních studních. Realizací průzkumného
vrtu i následných prací pro napojení č. p. 27 a 28 byl pověřen RnDr.
Miroslav Kebrt.

Zastupitelstvo schvaluje pokračování prací na průzkumném vrtu a
následném připojení nemovitosti v Libenicích č. p. 27 a 28.
3. POV Jč kraje pro rok 2019
Zastupitelé vzali na vědomí text žádosti do POV Jč kraje pro rok 2019.
V rámci projektu budou rekonstruovány rozvody vody, odpady,
sociální zařízení a koupelny ve třech bytových jednotkách v č. p. 153.
Rozpočet projektu je 510.001,- Kč, dotace 400.000,- Kč. Žádost bude
odeslána 29. 12. 2018.
4. POV 2018 Jč kraje pro DSO Venkov
DSO Venkov požádalo v rámci POV Jč kraje pro rok 2018 o dotaci na
nákup kontejnerů na tříděný odpad. Městys Borotín zažádal v rámci
projektu o kontejner na multikáru za celkovou cenu 70.000,- Kč.
Spoluúčast obce je 42.422,50 Kč. Po ukončení udržitelnosti projektu
bude kontejner převeden do majetku obce. Zastupitelé projednali
znění smlouvy mezi městysem Borotín a DSO Venkov.
Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy mezi městysem Borotín a
společenstvím obcí DSO Venkov o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu městyse Borotín na nákup velkoobjemového kontejneru
na tříděný odpad.
5.
Granty
a
dotace
ZŠ
a
MŠ
Mgr. Lenka Pípalová požádala zastupitele o souhlas s podáním
žádostí o grantovou podporu z grantových programů JČ kraje.
Podpora sportu – nákup vybavení pro výuku Tv a pořádání
sportovních akcí.
Podpora práce s dětmi a mládeží – nákup materiálu a vybavení pro
kroužky.
Podpora EVVO – výchovné pořady EVVO ve škole, pobytové
exkurze pro žáky.
Podpora protidrogové politiky – výchovné programy ve škole.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o finanční podporu
z dotačních programů JČ kraje pro ZŠ a MŠ Borotín.
6.
Modernizace
a
navýšení
kapacity
ZŠ
Borotín
a) Zastupitelé projednali znění smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.
Funkce koordinátora BOZP je u projektů takového rozsahu
vyžadována zákonem, náklady jsou zahrnuty v uznatelných
nákladech projektu. Celková výše nákladů dle smlouvy je 68.000,- Kč
plus 21% DPH.
Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy s firmou Milan Holý, Stavebně
ekonomická kancelář, se sídlem Ve Vilách 164, 391 11 Planá nad
Lužnicí o výkonu koordinátora BOZP na akci Modernizace tělocvičny
a zvýšení kapacity ZŠ Borotín.
b) Zastupitelé projednali znění příkazní smlouvy na zajištění
výběrového řízení další části akce – nákup vybavení a zajištění
konektivity. Náklady na administraci výběrového řízení jsou zahrnuty
v uznatelných nákladech projektu. Celková výše nákladů činí
100.000,Kč
plus
21%
DPH.
Zastupitelstvo schvaluje znění příkazní smlouvy pro firmu Stavební
poradna, spol. s r. o., se sídlem Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice na zajištění výběrového řízení pro akci Modernizace a
zvýšení kapacity ZŠ Borotín.
c) Zastupitelé projednali způsob financování projektu. IROP nebude
poskytovat průběžné platby. Je třeba zajistit překlenovací úvěr pro rok
2019 na předfinancování projektu. Po ukončení realizace a
vyúčtování projektu bude úvěr splacen z poskytnuté dotace. Budou
osloveny
minimálně
3
peněžní
ústavy.
Zastupitelstvo schvaluje sjednání překlenovacího úvěru na akci
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín a pověřuje starostu
jednáním
s finančními
ústavy.
7. Granty a příspěvky JČ kraje pro městys Borotín
Zastupitelé projednali možnosti podání žádostí o finanční podporu
z programových dotací Jihočeského kraje. Vzhledem k vysokému
finančnímu zatížení obce v důsledku velkých investic do rekonstrukce
školy, výstavby bytů, oprav hřbitovů a rekonstrukce č. p. 153, bude
obec při podávání žádostí zdrženlivější než v minulých letech.
V úvahu připadá žádost do programu Podpora kultury a Podpora
sportu.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o finanční podporu
z dotačních programů JČ kraje.
8. Opravy sakrálních staveb
Zastupitelé projednali znění smluv na realizaci akcí oprav sakrálních
staveb, které jsou podporovány Ministerstvem zemědělství ČR:
Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Kostelec, Oprava hřbitovní zdi – hřbitov
Borotín,
Oprava
kapličky
sv.
Antonína.
Zastupitelstvo schvaluje znění smluv s dodavatelem akcí firmou
procházka borotínská s. r. o., se sídlem Borotín 189, 391 35 Borotín
a
pověřuje
starostu
jejich
podpisem.
9. Dopravní automobil pro hasiče
Zastupitelé projednali dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup
dopravního automobilu pro hasiče, kterým se mění termín dodání
automobilu do 28.2.2019.
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi
městysem a firmou Milan Král a. s., se sídlem Pod Stromovkou 211,
370 01 Litvínovice.

Projednání rozpočtu městyse Borotín, Společenství obcí Čertovo
břemeno a dobrovolného svazku obcí DSO Venkov na rok 2019
1.
Rozpočet
městyse
Borotín
na
rok
2019
Návrh rozpočtu předložila a okomentovala paní Jana Čermáková.
Rozpočet byl řádně zveřejněn dne 4. 12. 2018, je navrhován jako
přebytkový s příjmy ve výši 38.650.970,- Kč a výdaji ve výši
37.647.970,- Kč. Výše příjmů i výdajů je ovlivněna schválenými
dotacemi
na
opravy
hřbitovů
a
modernizaci
ZŠ.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet městyse Borotín na rok 2019 na
paragrafy
jako
přebytkový.
2.
Rozpočet
Společenství
obcí
Čertovo
břemeno
Rozpočet byl schválen valnou hromadou Společenství dne 18. 12.
2018 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 371.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválený rozpočet Společenství obcí
Čertovo břemeno na rok 2019.
3.
Rozpočet
DSO
Venkov,
střednědobý
výhled
Zastupitelé vzali na vědomí schválený střednědobý výhled DSO
Venkov ze dne 11. 6. 2018. Valná hromada DSO Venkov schválila na
svém zasedání dne 18. 12. 2018 rozpočet jako vyrovnaný s příjmy i
výdaji ve výši 193.050,- Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí schválený
rozpočet DSO Venkov na rok 2019.
4. Žádost Osvětové besedy
Zastupitelé projednali žádost Osvětové besedy o příspěvek na úhradu
nákladů spojených s organizací oslav 100. výročí založení republiky.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 4.000,- Kč na úhradu
nákladů spojených s organizací oslav 100. výročí založení republiky.
5. Rozpočtové opatření
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření
č. 11
6. Benefiční advent v Borotíně
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek benefičních akcí konaných
v kostele v Borotíně. Výtěžek benefice bude věnován na restauraci
kazatelny v kostele
v Borotíně.
Zastupitelé
děkují všem
organizátorům, účinkujícím i přispěvatelům.
7. Nadace OF
Zastupitelé vzali na vědomí příspěvek Nadace občanského fóra, který
získali hasiči z Kamenné Lhoty na obnovu altánu v Kam. Lhotě. Paní
Jitka Tejnorová byla pověřena dalším jednáním s hasiči o konkrétní
podobě pomoci ze strany obce a harmonogramu obnovy altánu.
8. Sociální služby v Borotíně
Zastupitelé diskutovali o možnostech a nutnosti zřízení sociální služby
na území obce.
Příprava obecního plesu
Zastupitelé projednali zajištění organizace obecního plesu. 28. 12.
2018, od 20.00 hod. v Hostinci u kostela v Borotíně, hrát bude
skupina Vysočinka, obsluhu výčepu zajistí paní Jitka Tejnorová,
organizaci plesu, výzdobu sálu, prodej vstupenek, občerstvení i
tombolu zajistí členové zastupitelstva ve spolupráci s Osvětovou
besedou
a
dalšími
dobrovolníky.
Připomínky, diskuse, různé
Sociální fond
Zastupitelé projednali přidělení prostředků ze sociálního fondu
jednotlivým žadatelům. 5.000,- Kč bude poskytnuto na péči
nehrazenou ze zdravotního pojištění pro zdravotně znevýhodněné
nezletilé dítě - obyvatele obce. 5.000,- Kč bude poskytnuto Domácímu
hospici Jordán, jako příspěvek na provoz. DHJ zajišťuje péči o
nemocné
také
v naší
obci.
Pronájem obecní hospody
Zastupitelé vzali na vědomí odvolání zájmu jediného zájemce, který
se přihlásil do minulého výběrového řízení na pronájem hospody. Bylo
vyhlášeno nové výběrové řízení, lhůta pro podání nabídek je 15. 1.
2019.
Projednání dopisu A. Táborského
Zastupitelé projednali znění dopisu pana A. Táborského a pověřili
Mgr. Lenku Pípalovou sestavením odpovědi na připomínky, které
ještě
nebyly
v minulosti
zodpovězeny.

Na zasedání 21. února 2019 projednávalo
především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů,
projednání smluv
V souvislosti s podáváním a vyhodnocováním jednotlivých projektů
místostarostka zdůraznila, že za poslední tři roky, byl výsledek
hospodaření vždy přebytkový, obec splácí veškeré závazky z úvěrů a
půjček, které jí byly v minulosti poskytnuty. Žádné nové úvěry obec

v letech 2016 – 2018 nečerpala. Veškeré akce, projekty a podpořené
granty byly dofinancovány z rozpočtu obce. Pro rok 2019 je rozpočet
opět schválen jako přebytkový. Změny rozpočtu v průběhu roku jsou
schvalovány zastupitelstvem ve formě rozpočtových opatření. Jedná
se o zcela standardní postup, který je aplikován ve všech obcích.
1. Stavební úpravy č. p. 88, přestavba na 3 bytové jednotky
Stavba byla dokončena, je temperována a vyzrává. 21. 2. 2019
proběhla kolaudace se závěrem „Bez závad“. Pro případné zájemce
budou umožněny prohlídky bytů i příslušenství ve dnech 1. 3. od 16,00
do 17,00 hodin a 9. 3. od 10,00 do 11,00 hodin.
Zastupitelstvo schvaluje pronájem 3 bytových jednotek včetně
příslušenství v č. p. 88 od 1. 4. 2019 na dobu určitou dvou let
s možností prodloužení, za cenu minimálně 70,- Kč/m2 tzv. obálkovou
metodou a pověřuje starostu vyhlášením záměru a radu městyse
vyhodnocením
nabídek
a zajištěním
pronájmu.
2. Modernizace tělocvičny
Firmě PP Servis Plzeň, původnímu dodavateli, byla právním
zástupcem městyse zaslána předžalobní výzva, která však zůstala
bez odezvy. Nově pracuje firma STOPIN. Jsou osazovány parapety,
oplechována atika, instalovány nové dveře v interiéru. Za příznivého
počasí budou zahájeny práce na rekonstrukci střechy.
Dotace POV Jihočeského kraje za rok 2018, která byla určena na
částečné pokrytí neuznatelných nákladů projektu MMR, byla
vyhodnocena, závěrečná zpráva předána poskytovateli dotace, který
částku 250.000,- Kč schválil.
3. Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Probíhá rekonstrukce půdy, výstavba výtahové šachty, výměna oken
v 1. NP, práce na venkovní izolaci budovy a odvodnění, renovaci
anglických dvorků. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové výdaje 30.644.798,83
Kč, z toho účast státního rozpočtu (dotace) je 27.580.317,14 Kč a
vlastní zdroje 3.064.479,69 Kč. Skutečná výše dotace a spoluúčasti
obce bude upřesněna po provedených výběrových řízeních a
závěrečném vyhodnocení akce. Zastupitelé vzali na vědomí informaci
o vyhodnocení 1. etapy projektu – nové přístavby severního křídla
budovy ZŠ, která byla dokončena již v roce 2016 a v té době zcela
uhrazena z vlastních prostředků obce a je také součástí projektu.
Poskytnutá dotace bude vypočtena dle podmínek dotačního titulu
85% – 90% z uznatelných nákladů ve výši 5.335.983,89 Kč. Částka
bude upřesněna po obdržení avíza platby.
Zastupitelé projednali nabídky bankovních ústavů na poskytnutí
překlenovacího úvěru na financování rekonstrukce. Bylo osloveno
celkem 5 bankovních ústavů, 1 nabídku nepodal. Zastupitelé
vyhodnotili jako nejvýhodnější nabídku České spořitelny, která nabízí
fixaci 2,05 % po celou dobu poskytování úvěru. Přehled nabídek je
samostatnou přílohou zápisu.
Zastupitelstvo schvaluje jako poskytovatele překlenovacího úvěru
Českou spořitelnu a pověřuje starostu a místostarostku dalším
jednáním
a
podpisem
smlouvy.
4. Opravy sakrálních staveb
Zastupitelé vzali na vědomí informace o průběhu akce. Po zahájení
prací na opravách omítek bylo zjištěno, že některé části omítek nelze
v souladu s projektem oklepat. Bude vyvoláno jednání se stavebním
dozorem, Ing. Pivokonským, a dodavatelem staveb a bude stanoven
další postup prací.
5. Dopravní automobil pro hasiče
Automobil byl 21. 2. 2019 předán. Vyhodnocení projektu a
administraci závěrečné zprávy zajistí Ing. Příbramská.
6. Dokončení sportovního areálu
Zastupitelé projednali možnost podání projektové žádosti do POV
MMR ČR na Hřiště 2019 - 2020. Žádost musí být podána do 28. 2.
2019, realizace projektu je plánována v letech 2019 – 2020. Stavba
by byla zahájena v roce 2019 až na základě vyhodnocení finančních
možností obce po ukončení modernizace školy. Poskytnutá dotace
může být až do výše 70% uznatelných nákladů. Celkové náklady
projektu dle rozpočtu 4.269.188,43 Kč, dotace až 2.988.431,90 Kč,
vlastní
prostředky
obce
1.280.756,53
Kč.
Zastupitelstvo schvaluje podání projektové žádosti do POV MMR ČR.
Zpracováním projektu byla pověřena firma Green ingeneering s. r. o.,

zpracováním projektové žádosti bude pověřena firma TIMORIS
projekt a. s.
7. Oprava místní komunikace z Libenic do Předbojova
Zastupitelé projednali podání žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací z POV MMR ČR. Záměr je opravit MK z Libenic do
Předbojova, v Borotíně od Lachoutových k Zázvorkovým, od č.p. 123
na Křížovec a na sídlišti U Buzína. Poskytovaná dotace je až 70%
uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na opravu MK dle podmínek
poskytovatele. Zpracováním stavebního projektu bude pověřena Ing.
Marta Valentová, zpracováním projektové žádosti Bc. Tereza
Novotná.
8. Zeleň 2019
SFŽP poskytne obci dotaci až 500.000,- Kč bez nutné spoluúčasti
jako odměnu za zisk Zelené stuhy v rámci soutěže Vesnice roku 2018.
Projekt bude zaměřen na ošetření zeleně na obecních plochách,
přednostně v osadách a v Borotíně na rynku a u kostela. Projektovou
žádost zpracuje Ing. Karel Tůma na základě podkladů Ing. Hájka
z firmy Green Ingeneering.
Zastupitelstvo schvaluje podání projektové žádosti na ošetření zeleně
do dotačního programu SFŽP.
Pronájem hostince U kostela
Pronájem paní Martině Třetinové schválila rada městyse na svém
zasedání 22. 1. 2019, znění nájemní smlouvy. Pronájem je na dobu 5
let, od 1. 3. 2019, s možností prodloužení. Zastupitelé vzali nájemní
smlouvu na vědomí a projednalo nákup vybavení provozovny a
užívání
místnosti
pod
jevištěm.
Zastupitelstvo schvaluje nákup vybavení provozovny od paní Terezy
Illové za 20.000,- Kč a novému nájemci poskytne 6 prm palivového
dřeva ročně za poskytnutí místnosti pod jevištěm k užívání
pro kulturní
činnost
obce.
Prodej a nákup pozemků
1.Na základě zveřejněného záměru na prodej pozemků městys
Borotín prodá firmě Austria Impex s. r. o., Pikov 10, 391 33 Jistebnice
pozemky parc. č. 1431/1 o výměře 5281 m2 a parc. č. 1436/1 o
výměře 1340 m2 v k. ú. Pikov. Zároveň od této firmy koupí pozemky
v k. ú. Pikov parc. č. 773/4 o výměře 1003 m2 a parc. č. 771/2 o
výměře 468 m2. Cena pozemků byla dohodnuta na 20,- Kč/m2 a bude
uhrazena v souladu se smlouvami.
Zastupitelstvo schvaluje prodej a nákup pozemků a znění kupních
smluv.
2. Zastupitelé projednali možnost nákupu části pozemku paní Terezy
Illové parc. č. 48 v k. ú. Borotín za cenu 200,- Kč/m2 + uhrazení
nákladů prodeje. Jedná se o pozemek mezi č.p. 88 a 87.
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku a úhradu nákladů prodeje.
Účast obce ve spolcích a sdruženích
Zastupitelé byli seznámeni s účastí obce v jednotlivých spolcích a
sdruženích, s výší příspěvků do těchto spolků a přínosem spolků pro
obec.

Zastupitelstvo schvaluje účast obce ve spolcích a sdruženích, úhradu
členských příspěvků.
Zastupitelstvo schvaluje, aby zástupcem obce v jednotlivých spolcích
a sdruženích byl starosta obce nebo jím pověřená osoba.
Připomínky, diskuse, různé
1. Oprava zveřejněného dokumentu
Na webových stránkách obce byla omylem zveřejněna pracovní verze
zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva. Zápis v tištěné podobě,
který je podepsán ověřovateli zápisu, je bez chyb.
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění dokumentu podepsaného
ověřovateli zápisu.
2. Svoz a likvidace TDO v roce 2019
Zastupitelstvo schvaluje výši poplatků za uložení TDO ve výši: 600,Kč na osobu trvale bydlící v obci, 300,- Kč za dítě do 15 let trvale
bydlící v obci a 600,- Kč za objekt určený k rekreaci.
3. Rozpočtové opatření a střednědobý rozpočet městyse Borotín
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 1/2019 a střednědobý
rozpočtový
výhled
na roky
2020
–
2023.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, které je
přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý rozpočet městyse Borotín na
roky 2020 – 2023.
4. Příspěvky spolkům
Zastupitelstvo projednalo pravidla pro poskytování příspěvků spolkům
se sídlem v obci na akce konané pro veřejnost.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek formou daru ve výši 2.000,- Kč
akce/rok po předložení daňového přiznání či obdobného dokumentu
za uplynulý kalendářní rok. Dar bude vždy projednán v zastupitelstvu
na základě písemné žádosti spolku.
5. Vesnice roku 2019
Zastupitelé projednali účast obce v soutěži Vesnice roku 2019.
Zastupitelstvo schvaluje účast obce v soutěži Vesnice roku 2019.
6. Rekonstrukce www stránek obce
Zastupitelé projednali nutnost rekonstrukce webových stránek obce a
byli vyzváni k podávání připomínek k obsahu nových stránek.
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci webových stránek obce.
7. Paní Jana Čermáková informovala o uskutečněných akcích
Osvětové besedy a kulturní komise obce – čertovské rojení,
adventní koncerty, obecní ples. Pozvala přítomné na připravované
setkání seniorů, které se uskuteční 9. 5. 2019 v hostinci U kostela v
Borotíně.
8. Pan Vavřík upozornil na umístění provizorní značky omezující
rychlost na MK do Pikova.
9. Proběhla diskuse mezi zastupiteli a přítomnými hosty ohledně
finanční situace obce k 1. 1. 2019. Povinně zveřejněné informace jsou
k dispozici na webových stránkách obce, další informace podají
zaměstnanci úřadu na radnici v Borotíně.
10. Mgr. Lenka Pípalová požádala o změnu obsazení člena
školské rady. Tuto záležitost bude řešit rada obce, coby zřizovatel
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Borotín.

Setkání seniorů
Zveme Vás na setkání seniorů, které se bude konat
ve čtvrtek 9. května 2019 od 15:00 hodin v sále
Hostince u kostela.
Kulturní program si pro Vás připravily děti
z borotínské ZŠ.
K poslechu i tanci zahraje Šmatýzanka. Pokud
budete mít zájem o svoz na setkání,
volejte na tel: 381 285 815.

Městys Borotín nabízí k prodeji
surové kmeny (smrk) za cenu 450 Kč
bez DPH / m3.
Bližší informace pan Pazourek tel: 736 758 090

Hostinec pod kaštanem oznamuje:

Od 23. 03. 2019 je znovu denně otevřeno a to:
Ne – Čt: 11:00 – 13:00 a 16:00 – 21:00
Pá – So:
16:00 – 23:00
Denně začínáme vařit od 01. 04. 2019
Tel: 608 169 035

ŠBK Tygřice Borotín ve spolupráci se ZŠ a
MŠ Borotín plánují na 03.05.2019
basketbalovou zábavu s COVER TRIO+.
Více na plakátech a webových stránkách

Zprávy ze školy…
Trenér roku
Velkého úspěchu dosáhl náš trenér basketbalu
Ladislav Zrůst, který byl na Plese sportovců vyhlášen
trenérem roku 2018. Láďovi moc gratulujeme a
děkujeme za dobře odváděnou práci.

Smutné rozloučení
V lednu jsme se naposledy rozloučili s kolegyní a
výbornou Učitelkou paní Mgr. Hanou Švejkovskou,
která podlehla vážné nemoci. Paní učitelka k nám
nastoupila v roce 2014 společně s letošními páťáky a
vedla je od první do čtvrté třídy.

Karneval
V sobotu 02.03.2019 jsme uspořádali dětský karneval
v Hostinci u kostela v Borotíně. Účast byla hojná a
děti si odpoledne zcela jistě užily.
Zápisy
Zápis do 1. třídy základní školy proběhne
ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14,00 do 17,00 hodin.
Zápis do mateřské školy bude probíhat
ve čtvrtek 2. května 2019 od 8,00 do 11,00 a od 14,30
do 16,00 hodin a v pátek 3. května od 15,00 do 16,00
hodin.
Připomínáme, že pro děti narozené před 1. 9. 2014 je
předškolní vzdělávání povinné. Místo v mateřské
škole je ze zákona zajištěno pro všechny děti, které k 31. 8. 2019 dovrší tří let věku a mají
ve spádové oblasti naší MŠ trvalé bydliště. Mladší děti a děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast budou
přijímány pouze v případě volné kapacity MŠ.
Více informací na plakátech a webových stránkách školy.
Rekonstrukce ZŠ
Již v listopadu započala velká rekonstrukce budovy základní školy, jejímž výsledkem bude modernizace učeben
v prvním patře staré budovy školy, vybudování bezbariérových prvků v celé budově, rekonstrukce internetové sítě
v celé budově, vybudování kabinetů v podkroví a výměna oken a dveří ve staré budově školy. Místo současného
lešení bude po dokončení rekonstrukce škola zářit do dáli díky nové střeše a fasádě. Některé úpravy budou probíhat
i v okolí školy. Průběh rekonstrukce s sebou nese řadu organizačních
i technických opatření, ale věříme, že výsledek bude stát za to.
Žádáme všechny o dodržování všech bezpečnostních opatření, která
s sebou rekonstrukce přináší. Žádný plot ani páska zamezující
přístup není zbytečná. Děkujeme za podporu a pochopení.
Hlavní je výuka!
Výuka probíhá dle platného učebního plánu a v souladu se Školním
vzdělávacím programem. Po loňské zkušenosti s technickými
potížemi po havárii vody jsme letos již mistři improvizace.
Improvizujeme však pouze prostorově, na kvalitu výuky naše
stísněné prostory nemají žádný vliv. Budeme ještě více vidět venku
a využívat alternativní způsoby výuky. Máme také naplánovánu
celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí pro žáky. Mezi nejatraktivnější bude určitě patřit návštěva spolků
historického šermu, kterou připravujeme ve spolupráci s Barokním dvorem Borotín.
V dubnu se již tradičně zapojíme do celosvětové kampaně Ukliďme svět – Ukliďme Česko – Ukliďme Borotín.
Dále připravujeme několik kulturních vystoupení pro veřejnost.
Ředitelské volno
V souvislosti s rekonstrukcí školy budou letos
prázdniny ve škole delší. Dle zákona a na základě
souhlasu zřizovatele bude ve dnech 24. – 28. 6. 2019
vyhlášeno v základní škole ředitelské volno.
Vysvědčení budeme vydávat již 21. 6. 2019.
V posledním červnovém týdnu bude v provozu pro
zájemce ze ZŠ školní družina. Provozu mateřské
školy a školní jídelny se ředitelské volno nedotkne.

Příměstské tábory
Na letní prázdniny opět připravujeme 3 turnusy
příměstských táborů pro děti. Přihlášky a veškeré
informace jsou k dispozici na webových stránkách
školy.
Za všechny ze školy i školky Mgr. Lenka Pípalová

Osvětová beseda Borotín pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU ŠIKOVNÝCH RUKOU
v sobotu 13. dubna od 9 do 16 hodin na sále v Hostinci u kostela v Borotíně.
Pozváni jsou noví vystavovatelé s nabídkou vinutých perel z Povltaví od I. Stoupové,
smolných mastí od B. Klecandové, či pečivem ze soukromé pekárny Můžete si zde nakoupit
velikonoční dekorace od V. Stiborové a L. Slunečkové, perníčky od B. Kabíčkové, kraslice od
J. Novotné, svíčky od M. Tejnora, kovářské výrobky od Z. Váchy, šité výrobky od L.
Lachoutové. Ochutnat můžete velikonoční cukrovinky nebo si uplést pomlázku.
Na výstavě uvidíte výsledky práce šikovných účastnic kurzu keramiky pořádaným Osvětovou
besedou v Borotíně.
Dále Vás provedeme uměleckým životem pana Miroslava Vomely, loutkoherce divadla
Spejbla a Hurvínka. Výstava nabídne unikátní fotografie a zápisy z jeho deníků.
Pan Miroslav Vomela vodil dlouhá léta loutku pana Spejbla a svůj volný čas trávil na chatě
v Borotíně. Materiály z rodinného archivu nám poskytl jeho vnuk a náš občan David Bušo.
Pro děti jsou připraveny dílničky s velikonoční tématikou.
Občerstvení zajistí žáci borotínské základní školy.

Milí přátelé,
zveme Vás na vystoupení kapely
Babouci,
nejstarší jihočeské dechovky,
která zahraje k poslechu
i tanci na statku Starý zámek v Borotíně
v pátek 12. července 2019 od 18 hodin.
Při poslechu dobré muziky si můžete také prohlédnout
zrekonstruované prostory statku, navštívit náš dobročinný bazar
nebo sousední hrad Borotín.
O hladu a žízni u nás určitě nebudete!
Předprodej vstupenek bude od 01.05.2019
ve Smíšence v Borotíně nebo o víkendech přímo na statku.
Těšíme se na Vás

Občanské sdružení Barokní dvůr BOROTÍN, z.s. si Vás dovolují pozvat na

VELIKONOCE NA STATKU V BOROTÍNĚ
Na Bílou sobotu – 20. dubna 2019 od 10:00 hodin
na statku Starý zámek v Borotíně u Tábora – naproti hradu Borotín
Program:
Tradiční vynášení Morany
Hudební vystoupení (táborští Pouličníci)
Miniškola práskání bičem (Keltoviny)
Miniškola malých ornitologů a výroba ptačích budek
Hudební vystoupení (táborští Pouličníci)
Miniškola malých zemědělců
Miniškola práskání bičem (Keltoviny)

10:30 – 11:00
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:30 – 16:00

Celodenní aktivity
Ukázka tradičních způsobů barvení velikonočních vajec (Osvětová beseda Borotín)
Ukázka a prodejní výstava kraslic zdobených voskem a slámou (Jitka Novotná)
Výstava drobného domácího zvířectva (Český svaz chovatelů Sedlec – Prčice)
Interaktivní výstava pro děti „Zemědělství žije“ (Zemědělský svaz ČR)
Dětské dílničky (pletení pomlázek, pískování, malování svíček)
Výběhy s ovcemi a kozami (Jiří Pejša a Kozí farma Borotín)
Vyjížďky koňským povozem (JS Hrdina)
Celodenní prodej květin a sadby, domácích marmelád, vizovického pečiva, svíček, hraček, šperků, upomínkových předmětů,
výrobků z kozího mléka nebo perníčků
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na projekt vybudování veřejných toalet.
Občerstvení zajištěno. Změna programu je možná.
Program je zajištěn ve spolupráci s Městysem Borotín a Osvětovou besedou Borotín, z.s.
Adresa: Starý zámek Borotín, Borotín 120, 391 35

Zahradnictví Na Sušárně
se těší na vaši návštěvu a to opět
každý čtvrtek a sobotu 9 - 12 a 14 -17 hodin
K prodeji jsou macešky, sedmikrásky, hyacinty,
narcisky, první sadba
kedluben a salátu.
Také si můžete zakoupit
jarní věnečky na dveře,
dekorace na stůl, různé
jarní a velikonoční
zápichy a přízdoby, které
pro vás stále doplňujeme.
Najdete nás také na
výstavách a to:
5.4. - 6.4. 2019 Kreativ
Soběslav - KD Národ
13.4.2019 Jarní výstava v Borotíně
20.4.2019 Velikonoce na statku - Barokní dvůr
BorotínTěšíme se na setkání s Vámi !

Jednota Borotín
Jednota Borotín přijímá objednávky na
Velikonoce – beránci, mazance, večky, saláty,
vinná klobása, uzené maso. Lze objednat i
syrové maso.
Zároveň probíhá Velikonoční soutěž. Za nákup
nad 250 Kč dostane zákazník stírací los.
Soutěží se o hodnotné ceny.
Od 01.04.- 30.04.2019 můžete u nás zakoupit
sudové pivo Gambrinus, ke kterému dostanete
1 kg špekáčků zdarma

***************************
Čechoslováci byli světová extratřída na motocyklových tratích, Jarov 16.3.2019
Setkání bývalých motocyklových jezdců, které se konalo v showroomu Auto Jarov, bylo velkolepé a zastoupené
mnoha hvězdami československého a českého motosportu. Tolik domácích mistrů světa a Evropy a také medailistů z
těchto šampionátů, a to ze všech motocyklových disciplín, už dlouho nebylo na jednom místě k vidění.
Chyběl bohužel Zdeněk Češpiva, hvězda motocyklových soutěží první velikosti - pětinásobný vítěz Šestidenní a
trojnásobný mistr Evropy - po delší nemoci zemřel pouhý den před tímto motoristickým svátkem.
Bývali jsme světovou motocyklovou velmocí
Ač se to může současným mladším ročníkům zdát nemožné, Československo bývalo skutečně světovou motocyklovou
velmocí a mnoho účastníků setkání tyto časy ještě pamatovalo.
Jenže později přišla doba, kdy nám jednostopý svět začal ujíždět a dnes se to už jen těžko dohání. Všichni domácí
motocykloví výrobci se museli ve své době vyrovnávat s brzdou, jakou bylo přání Sovětského svazu, aby se na
dovážených československých jednostopých strojích provádělo co nejméně změn, aby byl servis a dodávky náhradních
dílů pro primitivní sovětské podmínky co nejjednodušší.
Doma zase vládlo heslo, že „do komunismu nevjedeme na motorce, ale autem“. Své zavinil i nedostatek kvalitních
materiálů, který by se musely nakupovat za těžko dostupné devizy.
A pak se přidalo socialistické plánování, které nalinkovalo, kde, co a pod jakým názvem se bude v československých
motocyklových národních podnicích vyrábět.
Ve strakonické ČZ se najednou nesměly vyvíjet silniční závodní motocykly, v Jawě zase nedosáhli na motokrosové
speciály. Ze slavné značky ESO se stala divišovská Jawa a zůstala tu pouze výroba plochodrážních motocyklů.
Továrnám Jawa a ČZ byly přiděleny jednotlivé sportovní disciplíny a překročit toto nařízení se nedalo, i když oba
výrobní závody disponovaly vynikajícími konstruktéry. Zatímco v Jawě se připravovala hlavně technika pro
motocyklové soutěže, v ČZ pro motokros. Výroba materiálově i finančně nejnáročnějších silničních závodních
motocyklů časem skončila úplně, nejprve v ČZ, potom i v Jawě. Unikáty světové úrovně se prostě jednoho dne zatloukly
do beden a slavná silničářská historie se přerušila.
Kvalitní jezdecké zázemí
Naši jezdci nesměli závodit na zahraničních motocyklech, dokonce měli o těchto zákazech zakázáno na veřejnosti a pro
média i mluvit. Často ani nemohli vyjíždět na závody za západní hranice a srovnávat se se světovou konkurencí.
Přesto tu celá léta vyrůstalo množství skvělých závodníků a soutěžáků, kteří se prosazovali ve všech motocyklových
disciplínách a ve světě se zdaleka neztráceli. Na silnici na světové medaile dosáhli František Šťastný a Gustav Havel,
ale jezdců světových parametrů jsme v padesátých a šedesátých letech minulého století měli minimálně dalších deset.

V motokrosu přiváželi mezinárodní vavříny Jaromír Čížek, Vlastimil Válek, Petr Dobrý a v sedmdesátých letech potom
Jaroslav Falta, Jiří Churavý, Antonín Baborovský a Zdeněk Velký. Na největší úspěchy dosáhli jezdci motocyklových
soutěží, tedy dnešního endura.
V Mezinárodní trofeji i Stříbrné váze zvítězili hned v první poválečné Šestidenní v roce 1947. Od roku 1970 se hlavní
soutěž Šestidenní proměnila v mistrovství světa družstev a naši byli přímo neporazitelní. Ještě stále jsme v poválečné
éře nejúspěšnějším týmem Šestidenní motocyklové soutěže, s patnácti prvními místy v Mezinárodní a Světové trofeji a
sedmnácti ve Stříbrné váze.
Navzdory věku stále mladí kluci
Na Jarově jsme se 16. března 2019 odpoledne mohli setkat mimo jiné s mistry motocyklových soutěží, Květoslavem
Mašitou, Josefem Fojtíkem, Jiřím Stodůlkou, Vladimírem Janoušem, Stanislavem Zlochem, Otakarem Kotrbou,
Josefem Císařem a Jiřím Císařem.
Silničáře zastupoval třeba takový Bohumil Staša ml., motokrosaře Miloslav Souček, Antonín Baborovský, Jaroslav
Falta, Jiří Churavý a Zdeněk Velký, plochodrážníky Jiří Štancl a Milan Špinka. Snad nejstarším účastníkem, který letos
oslaví už devadesáté narozeniny, tu byl vítěz 13. ročníku Zlaté přilby Pardubice, Oldřich Klaudinger.
Autor: Ivo Helikar

Zdeněk ČEŠPIVA, nar. 25. ledna 1941, † 2019
Působil v Dukle 30 let, pětkrát získal titul mistra světa, třikrát mistr Evropy v endura kubatury 500 cm3 1972,
1973 a 1975 vždy na strojích Jawa. Zúčastnil se 14x soutěže legendární Šestidenní, v letech 1970 až 1974 člen
Trophy teamu.
Od roku 1976 dělal motokrosařům v Dukle mechanika, po ukončení studia pracoval jako trenér.
Málokdo z nás ví, že tento úspěšný „chlapík“ pobýval také více než dvacet let na chatě v Kamenné Lhotě a
rád si zašel s kamarády hasiči do hospody Na plevníku.
(pozn.red.)

Zápisem z kroniky si krátce připomínáme průběh oslav vzniku
Československé republiky v roce 1918 v Borotíně a v dalších
číslech si budeme připomínat události v naší obci v období
od roku 1919
Zřízení neodvislého československého státu pozdraveno bylo po celé oblasti jeho.
Také u nás důstojné zřízení jeho oslaveno dne 8. a 9. listopadu 1918. Den před tím večer konán pohřeb bývalé rakouské
hrůzovlády a jejích hlav.
Po 6. hodině večerní sešlo se množství obyvatelstva na náměstí před radnicí odkud konal se v tichosti pohřební průvod
nesa rakouské prápory, obrazy členů bývalé císařské rodiny a jiných smutných památek na Šibenný vrch, kde
připravená hranice.
Když byl pořadatel Rudolf Mayer vysvětlil, proč jsme se sešli na místo potupy, kde jindy vyvrhelové lidstva zbavení
bývali svých životů, rozžata hranice a ničeny ohněm veškeré sem přinesené předměty, aby vznešená chvíle nebyla
rušena trudnými vzpomínkami na staletou hrůzovládu domu habsburského. Plameny vysoko se dmoucí do dálky
viditelné skýtaly okolí vzrušený, ale důstojný obraz.
Pořadatel vzpomněl po té všech těch, kdo sejmuli těžké okovy, jež do 28.října 1918 poutaly myšlenku na slavný a
svobodný Českoslovanský stát a provolal slávu především českým legionářům, pak Masarykovi, Wilsonovi, všem těm,
již v žalářích vytrpěli strašná muka pro osvobození nás z pout habsburských a konečně oněch, kteří položili životy své
za svobodu naši. Střelecký sbor salvami provázel provolávání. Nato rozžaty četné lampiony a pochodně a po zapění
národní: „Kde domov můj“ odebral se průvod za pění národních písní zpět. Prošel celým městečkem u radnice za
hlučných projevů a volání Sláva a Nazdar se rozešel. Druhého dne pokračováno ve slavnosti.
Časně z rána procházela hudba městečkem, jehož domy ozdobeny prápory a.j. K deváté hodině sešla se obecní
zastupitelstva, místní školní rada, veškeré místní a některé okolní spolky, mnoho set domácího a okolního obyvatelstva
za krásného podzimního dne na náměstí před radnicí. Odtud hnul se průvod, v jehož čele nesly drůžičky krásně
ozdobenou lípu městečkem do chrámu Páně, kde konána slavnostní mše, po jejíž ukončení zapěna prvně, co chrám
po staletí stojí naše národní: Kde domov můj.“ Nato seřadil se opět průvod a odebral se zpět na náměstí, kde před
radnicí konána slavnost zasazení Československé lípy. Při té o významu promluvil pořadatel, pak starosta obce Jan
Lachout, který odevzdal lípu do ochrany obecenstvu, pak p. Josef Budil, místní farář a učitel p. Václav Skalický přečetl
Českou legii. Při sázení lípy pěl učitelský sbor sborový zpěv. Před slavností prodávaly slečny Marie Synková a Bohumila
Loukotková slavnostní odznaky ve prospěch sirotkův po padlých legionářích. Čistý výtěžek z prodeje toho a ze
slavnostního večírku činil 400 K.
Radostný a slavnostní den ten utkví zajisté dlouhá léta v milé paměti obyvatelstva.
(převzato z obecní kroniky)

Odpad patří do popelnice nebo do kontejneru
Někdy člověku přijde jednodušší vylít zbytky jídla a vyhodit malé věci do záchodu. Tím nejenže riskujete ucpání toalety,
ale škodíte i obecní kanalizaci. Čistička si musí s nepatřičným odpadem poradit, opravy jdou pak do vysokých částek a
obec je nucena je promítnout do nákladů a tím pádem zdražovat stočné.
Co do záchodu nepatří?
Toaleta slouží k vykonání potřeby a tím to končí. Pokud máte, stejně jako zhruba dvacet procent Čechů, vlastní septik nebo čističku
odpadních vhod, jistě toto pravidlo striktně dodržujete. Jenže většina lidí je napojena na obecní kanalizaci, a tak splachuje kdeco.
Co se může stát? V prvé řadě riskujete ucpání vlastní toalety, což vás přijde na nemalé peníze za odborný instalatérský zásah a v
lepším případě jen akutní nemožnost použití záchodu. Větší škody však mohou vzniknout na obecním majetku, když se odpad v
trubkách zablokuje a ty prasknou.
1.Odpad z kuchyně
Vyléváte tekuté zbytky jídla do záchodové mísy? Tak to je chyba. Pevnější zbytky z kuchyně vyhoďte do směsného nebo bioodpadu
(zvláštní hnědé kontejnery), řídké nalijte do PET láhve a dejte do popelnice.
Snad to nejhorší, co můžete z kuchyňského odpadu spláchnout, je použitý olej a vůbec tuk. Sráží se, ulpívá na stěnách trubek a
vytváří v odtokové síti doslova tukové kry, které znemožňují plynulý průchod odpadních vod. Olej z pánve nechte vsáknout do
papírové utěrky a tu pak vyhoďte do směsného odpadu. Když je ho více, tak ho slijte do uzavíratelné plastové nádoby a odneste do
popelnice či do sběrného dvora. Máte někdy tendenci vylít zkyslou polévku do záchodu? Patří do popelnice, uzavřená v nádobě.

2. Hygienické potřeby
Tady asi nenajdete žádné překvapení, ale i tak je třeba zdůraznit, že do záchodu v žádném případě nepatří dámské vložky, dokonce
ani ty nejmenší slipové, stejně jako tampony! Určitě nesplachujte ani použité kondomy, vatové tyčinky na čištění uší nebo odličovací
polštářky.

3. Vlhčené ubrousky
Velkou škodu dělají v trubkách veškeré vlhčené ubrousky – dětské, odličovací i třeba úklidové. Na rozdíl od toaletního papíru jsou
obvykle vyrobeny z netkané celulózy, která se ve vodě nerozpustí a ulpívá v záhybech stokové sítě. Když se nahromadí, může
vytvořit obrovské překážky, které často končí právě prasknutím trubky a havárií.
Podobné doporučení platí i pro separační vložky do látkových plen a některé druhy silnějšího vlhčeného toaletního papíru.
Problematické je to i s ruličkami od toho klasického. Někteří výrobci nás sice vyzývají k tomu, abychom je směle splachovali, ale
pracovníci kanalizací to nedoporučují. Podle zkoušek provedených na pražské Vysoké škole chemicko-technologické po
rozpuštěných ruličkách zůstávají celulózová vlákna, která se v odpadních vodách zachytávají do čisticích zařízení. Odpadkový koš
je to správné místo pro veškeré použité věci z koupelny.

4. Vlasy
Jsou tenké, řeknete si, ty se tam ztratí. Rozhodně ne. Rozkládají se pomalu, a pokud se spojí s jiným materiálem a vytvoří chuchvalec,
na který se nabalují další nečistoty, dovedou v trubkách napáchat dost neplechy.

5. Léky a různé chemikálie
Do toalety také nepatří nepoužité nebo prošlé léky, kapky či sirupy. Ale pozor! Neměli byste je vyhazovat ani do směsného odpadu.
Je třeba je odevzdat v lékárně – jde svým způsobem o nebezpečný odpad.
Stejné pravidlo platí pro zbytky barev (malířských, natíracích), lepidel, ředidel, motorový olej či chemikálie ze zahrady. Nejenže
průtokem v kanalizaci mohou spustit nechtěnou chemickou reakci a vytvářet nebezpečné plyny, ale narušují následný biochemický
proces úpravy vody.

6. Nedopalky a další nerozpustné materiály
I obsah popelníku je nutné vysypat do odpadkového koše nebo rovnou do popelnice a nezbavovat se ho prostřednictvím toalety.
Stejná chyba by bylo vhodit do mísy použité planžety holicího strojku a jiné menší předměty. Stejné pravidlo platí pro písek či kamínky
nebo např. kočkolit.

Hledáme NEJ památku turistické oblasti Toulava
Vydejte se na cestu do historie Toulavou a pomozte nám najít tu NEJ památku regionu od Tábora až k nám…
Na poutní stezce, na hradech i v podhradí, na bechyňském zámku, nebo Stádleckém řetězovém mostě – tady všude na vás
dýchne jedinečná historie regionů Toulavy, tedy Táborska, Bechyňska, Sedlčanska, Milevska, Jistebnicka, Mladovožicka či
Soběslavska. Vybrali jsme přes 60 míst spojených s historií našeho regionu i České republiky, na které bychom vás rádi chtěli
pozvat.
Všechna
místa
během
následujících
měsíců
představíme
na
facebookovém
profilu
Toulavy www.facebook.com/Toulava.cz, kde je můžete podpořit – označit je jako „to se mi líbí“. Šestnáct
nejúspěšnějších míst potom na facebookovém profilu změří sílu v soubojích proti sobě, abychom mohli před začátkem
prázdnin vyhlásit to místo, které mají návštěvníci, výletníci, turisté i místní v Toulavě nejradši. Najdete je označené
hashtagem #srdcehistorie.
Tištěný průvodce Cestou do historie Toulavy se všemi historickými místy najdou návštěvníci od března na informačních
centrech a u partnerů turistické oblasti Toulava. Průvodce vás provede obdobími od Doby pohanské až po 20. století a ukáže
vám místa, která stojí za to vidět i tipy na jedinečné historické zážitky v krajině husitů, Pánů z Růže i jedinečných technických
staveb.
Všechny cíle najdete také na www.toulava.cz v sekci Cíle. Těšíme se na vás v Toulavě na cestě do srdce naší historie.
Jan Sochor, produktový manažer

