BOROTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
„LÉTO“
č. 154
vydává jako občasník Městys Borotín č.p. 57, tel., fax: 381 285 815
cena 10,- Kč

Vážení spoluobčané, přátelé,
dne 23. května 2019 jsem přestal být starostou obce, po téměř třiceti sedmi letech jsem přestal vést tuto
obec.
Mám životní krédo: „Nikdy nesmím zapomenout na tři důležitá slova: děkuji, prosím, omlouvám se.“
Dovolte mi ho v souvislosti s aktuální změnou více rozvést.
Děkuji Vám všem za spolupráci, vstřícnost a odvahu, se kterou jsme společně řešili nastalé problémy, a
nebylo jich za tu dobu zrovna málo.
Prosím, abyste mi zachovali přízeň, ať Vy či já budeme v jakékoliv pozici, protože kvalita lidí a fungující
spolupráce by se neměla odvíjet jen od postu.
Omlouvám se těm, kterým jsem třeba, a věřte mi, že nechtěně, ublížil…
Bylo mi ctí s Vámi se všemi spolupracovat. Novému panu starostovi přeji především pevné zdraví, klid na
práci, pohodu v rodině, rozvahu a rozhodnost, bude-li jí třeba. Slibuji, že mu jakkoliv pomohu, pokud o to
bude mít zájem.
Obci přeji, aby se rozvíjela alespoň tak, jako dosud.
Váš Antonín Brož

Poděkování
Psal se rok 1983, když ing.
Antonín Brož nastupoval na
borotínskou radnici. Převzal
funkci tajemníka Místního
národního výboru v Borotíně.
Jako lesní inženýr neměl
Antonín Brož zkušenosti
s vedením obce, ale díky své
houževnatosti, pracovitosti a
pokoře si velmi rychle získal
sympatie občanů.
Vždy pracoval pro blaho obce
a spokojenost občanů,
mnohdy na úkor svého zdraví
i soukromí. Vyjmenovávat
všechny jeho zásluhy by bylo
na zvláštní číslo borotínského Zpravodaje, což v budoucnu jistě učiníme.
V květnu letošního roku ukončil Antonín Brož své působení ve funkci starosty. Celých třicet sedm let bylo a nadále je jeho
heslem:
„…aby bylo všude dobře.“
Symbolicky bychom chtěli vyjádřit svůj dík a uznání za poctivou a záslužnou práci pro obec. V každé osadě naší obce bude stát
lavička s výše uvedeným mottem Antonína Brože.
vděční občané

Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne 23.
května 2019 od 19,00 hodin v jídelně Základní školy v Borotíně

Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 85 bylo
schváleno.

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
program zasedání
1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je
schopno se usnášet. Je přítomno 14 zastupitelů (93 % zvolených) a
8 hostů.
Zapisovateli byli jmenováni Ing. Antonín Brož a paní Petra
Tejnorová, ověřovateli zápisu byly jmenovány paní Lenka
Törkelová a RNDr. Markéta Čapková.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 6. zasedání zastupitelstva. Vyzvala
členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným
programem, nebo zda navrhují předložený program doplnit či
změnit. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky. Bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu programu.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program
zasedání
2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů,
projednání smluv
4. Terénní pečovatelská služba
5. Vesnice roku 2019
6. Volba starosty
7. Připomínky, diskuse, různé
8. Závěr
Návrh na usnesení č. 83: Zastupitelstvo schvaluje program 6.
zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 83
bylo schváleno.
2. Zápis z minulého zasedání
Předsedající vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili, zda mají k zápisu
z minulého zasedání nějaké připomínky, či jej chtějí doplnit. Nikdo
ze zastupitelů žádné připomínky neměl.
3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů,
projednání smluv
K jednání se připojil pan Miloslav Němeček, počet přítomných
zastupitelů je 15 (100% zvolených).

3.3 Opravy sakrálních staveb
Zastupitelé vzali na vědomí informace o průběhu akce.
Rekonstrukce hřbitovních zdí, schody na hřbitov na Kostelci jsou
dokončeny a dokončena je také oprava kapličky sv. Antonína.
Zbývá dokončit obložení schodů u hřbitova v Borotíně. Při opravě
hřbitovních zdí byly zdi sousedních nemovitostí opraveny pouze do
výše hřbitovní zdi. Části nemovitostí nad hranicí zdí byly opraveny
z prostředků majitelů nemovitostí.
Obec Radkov ocenila rekonstrukci hřbitovní zdi na Kostelci. Jelikož
hřbitov slouží také k pohřbívání obyvatel Radkova, nabídla obec
Radkov spoluúčast na dofinancování projektu na opravu hřbitova.
Stejná možnost bude nabídnuta také obci Chotoviny, jelikož na
hřbitově jsou také pochováváni obyvatelé Řevnova.

3.1 Modernizace tělocvičny základní školy
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na stavbě, která probíhá
dle harmonogramu. Na část prací, které prováděla firma PP Servis
Plzeň, obec odeslala reklamační protokol na nedodělky a vady.
Reklamace zatím zůstala bez odezvy. Probíhá oprava střechy,
parapetů a atik. Demontované plechy ze stávající střechy může
obec částečně využít pro svou potřebu, částečně nabídnout k
prodeji. Poničené plechy budou odvezeny do Sběrných surovin.
Návrh na usnesení č. 84: Zastupitelstvo schvaluje odprodej
nepotřebných plechů tzv. obálkovou metodou a pověřuje Radu
městyse vyhlášením záměru. Plechy budou prodány zájemcům od
nejvyšších nabídek. Minimální nabídková cena bude stanovena po
konzultaci s firmou, která provádí rekonstrukci střechy.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 84
bylo schváleno.
3.2 Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Výběrové řízení
na dodavatele vybavení a konektivity bude vyhlášeno v nejbližších
dnech.
Návrh na usnesení č. 85: Zastupitelstvo schvaluje nákup pomůcek
a vybavení pro inkluzi tzv. přímým nákupem, za který zodpovídá
Mgr. Lenka Pípalová.

3.4 Multifunkční hřiště
Hřiště je v provozu, správcovství zajišťuje pan Jaroslav Zábrodský
a škola. Zastupitelé projednali možnost otevření hřiště bez poplatku
za údržbu pro veřejnost v době tréninků sportovních oddílů a při
sportovních akcích na hřišti u ZŠ.
Návrh na usnesení č. 86: Zastupitelstvo schvaluje otevření hřiště
pro veřejnost v době tréninků sportovních oddílů a sportovních
akcí na hřišti.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 86
bylo schváleno.
3.5 Hřiště 2019/2020
Zastupitelé projednali znění zadávací dokumentace pro výběrové
řízení na dodavatele akce.
Návrh na usnesení č. 87: Zastupitelstvo schvaluje znění zadávací
dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele akce.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 87
bylo schváleno.
3.6 Úprava sálu v Hostinci U kostela v Borotíně
Zastupitelé vzali na vědomí úpravy ve společenském sále. Pro
vylepšení podmínek pro kulturní vystoupení a divadelní
představení místních ochotníků byly do oken nainstalovány
žaluzie.
4. Terénní pečovatelská služba
Zastupitelé projednali znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace obce s názvem Sociální služby městyse Borotín,
personální obsazení příspěvkové organizace, návrh financování
služby a způsob registrace nové sociální služby. Návrh na usnesení
č. 88: Zastupitelstvo schvaluje vznik příspěvkové organizace
Sociální služby městyse Borotín, schvaluje zřizovací listinu
příspěvkové organizace a pověřuje radu městyse vyhlášením
výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 88
bylo schváleno.
5. Vesnice roku 2019
Zastupitelé diskutovali o způsobu prezentace obce v soutěži
Vesnice roku 2019. Schůzka dobrovolníků se uskuteční 28. 5. 2019
od 20,00 hodin na radnici v Borotíně. Dále zastupitelé diskutovali o
návrhu akce na Cenu hejtmanky, která je součástí soutěže.
Zastupitelé projednali financování prezentace obce v rámci
soutěže.
Návrh na usnesení č. 89: Zastupitelstvo schvaluje nominaci
Barokního dvora Borotín na Cenu hejtmanky 2019 a úhradu
nákladů spojených s prezentací obce v rámci soutěže Vesnice roku
2019.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení č. 89
bylo schváleno.
6. Volba starosty

Rezignace starosty
Starosta městyse Ing. Antonín Brož vystoupil na jednání
zastupitelstva a oznámil svou rezignaci na funkci starosty ke dni
23. 5. 2019.
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci starosty a projednali další
postup při volbě starosty i průběh předávání funkce.
Návrh na usnesení č. 90: Zastupitelstvo schvaluje, aby byla funkce
starosty v období od 24. 5. 2019 vykonávána jako neuvolněná a
volby nového starosty proběhly na tomto zasedání.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 90
bylo schváleno.
Zastupitelé projednali návrhy na členy návrhové a volební komise
a způsob návrhu kandidátů i volby starosty.
Návrh na usnesení č. 91: Zastupitelstvo schvaluje, aby návrhová a
volební komise pracovala ve stejném složení: pan Jiří Pejša –
předseda a členové paní Petra Tejnorová a Ing. Jan Vavřík.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 91
bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 92: Zastupitelstvo schvaluje způsob návrhu
kandidátů a způsob volby starosty. Návrhy kandidátů budou
podávány písemně k rukám návrhové komise. Volba starosty bude
tajná, v případě více jak dvou kandidátů dvoukolová. Ke zvolení
musí kandidát obdržet minimálně osm hlasů. V případě rovnosti
hlasů se volba opakuje. Pokud ani po opakované volbě nebude
starosta zvolen, budou volby odloženy na jiný termín.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 92
bylo schváleno.
Návrhová komise obdržela návrhy na kandidáty na funkci starosty
(v abecedním pořadí): pan Tomáš Pazourek, Mgr. Lenka Pípalová a
Ing. Karel Tůma.
Mgr. Lenka Pípalová poděkovala za důvěru projevenou v nominaci
na kandidáta na starostku a svou kandidaturu odmítla. Pan Tomáš
Pazourek a Ing. Karel Tůma souhlasili s kandidaturou na funkci
starosty. Oba kandidáti představili krátce svou vizi. Výsledek
hlasování: V prvním kole tajné volby byl starostou zvolen Ing.
Karel Tůma, který obdržel 10 hlasů. Pan Tomáš Pazourek obdržel 5
hlasů. Ing. Karel Tůma funkci starosty přijal.
Návrh na usnesení č. 93: Zastupitelstvo schvaluje odměnu
neuvolněnému starostovi v maximální výši dle zákona.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 93
bylo schváleno.
Volba člena rady:
Rada městyse je pětičlenná, tedy kromě starosty a místostarosty
má další tři členy. Následovala doplňující volba člena rady
městyse. Do rady městyse byl navržen Ing. Antonín Brož, který
nominaci přijal.
Výsledek hlasování 14 pro, 0 proti 1 se zdržel. Ing. Antonín Brož
byl zvolen členem rady, svou funkci přijal.
Pan Jiří Pejša poděkoval jménem zastupitelů i občanů obce
odstupujícímu starostovi Ing. Antonínu Brožovi za jeho
dlouholetou práci pro obec a popřál novému starostovi mnoho
úspěchů v práci.
Návrh na usnesení č. 94: Zastupitelstvo schvaluje zřízení pracovní
pozice Projektový manažer a správce majetku na Obecním úřadu v
Borotíně. Pracovní pozice bude zřízena na dobu určitou, nejdéle
do 31. 12. 2019, výše úvazku 100%. Pozice bude obsazena od 1. 6.
2019.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 94
bylo schváleno.
Kontrolní výbor
Předsedou kontrolního výboru byl Ing. Karel Tůma. Zastupitelé
navrhli na předsedu výboru pana Tomáše Pazourka, který s
nominací souhlasil.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Pan Tomáš
Pazourek byl zvolen předsedou kontrolního výboru, funkci přijal.
7. Připomínky, diskuse, různé
7.1 Výsledky kontrol
Zastupitelé projednali výsledky kontrol.
Státní fond rozvoje bydlení – akce 18 bytových jednotek –

výsledek kontroly: bez zásadních připomínek.
Provoz vodovodu – výsledek kontroly: bez závad.
EKO KOM – třídění a likvidace odpadů – výsledek kontroly: bez
závad.
Finanční úřad Tábor – projekt Likvidace bioodpadu Borotín
(nákup multikáry a sběrných nádob) – výsledek kontroly: bez
závad.
7.2 Volby do Rady školy při ZŠ a MŠ Borotín
Stávající školské radě končí funkční období. Rada je šestičlenná:
dva zástupci jsou voleni z řad pedagogických pracovníků (byli
zvoleni Mgr. Radek Holub a pan Robin Francl), dva zástupci jsou
voleni z řad rodičů (volby proběhnou 12. a 13. 6. 2019), dva
zástupce jmenuje zřizovatel.
Návrh na usnesení č. 95: Zastupitelstvo schvaluje, aby členkami
školské rady za zřizovatele byly jmenovány RNDr. Markéta
Čapková a paní Petra Tejnorová, obě kandidátky s návrhem
souhlasí.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 95
bylo schváleno.
7.3 Odkup nefunkční telefonní budky
Zastupitelé projednali možnost odkupu nefunkční telefonní budky
před prodejnou COOP v Borotíně a její přestavbu na venkovní
knihovničku. Záštitu nad akcí převezme škola.
Návrh na usnesení č. 96: Zastupitelstvo schvaluje odkup
nefunkční telefonní budky od společnosti O2 za cenu 1.000,- Kč
plus DPH a úhradu nákladů spojených s přestavbou na venkovní
knihovničku.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 96
bylo schváleno.
7.4 Rozpočtové opatření
Paní Jana Čermáková přednesla zastupitelům návrh rozpočtového
opatření č. 4, které je přílohou tohoto zápisu. Dále předložila návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2023 v jeho
aktualizované podobě ovlivněné přijetím úvěru 27 milionů Kč
(úvěrová smlouva schválena 11.4.2019 a podepsána
17.4.2019).
Návrh na usnesení č. 97: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 4 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 –
2023.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 97
bylo schváleno.
7.5 Nový poskytovatel telekomunikačních služeb na radnici
Ing. Antonín Brož informoval zastupitele o podpisu nové smlouvy
s O2 jako poskytovatelem telekomunikačních služeb pro
zaměstnance i práci obecního úřadu. V rámci nabízeného balíčku
služeb byly poskytnuty také 3 GPS lokátory s funkcí vedení knihy
jízd a O2TV, která bude umístěna v obecním hostinci.
Provozovatel restaurace uhradí polovinu nákladů na vysílání
O2TV.
7.6 Nabídka dřeva
Pan Tomáš Pazourek informoval zastupitele a přítomné o
možnosti odkupu dřeva z obecních lesů. Rozměry a ceny dřeva na
řezivo i palivo jsou k dispozici na obecním úřadě.
7.7 Dopis A. Táborského
Zastupitelé projednali znění dopisu, který bude odeslán panu
Antonínu Táborskému jako odpověď na jeho 2 dopisy, které byly
doručeny na obecní úřad a adresovány zastupitelům. Mgr. Lenka
Pípalová informovala zastupitele o průběhu osobního jednání s
panem Táborským, které proběhlo na radnici.
7.8 Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech
24. – 25. 5. 2019 ve volební místnosti v budově Základní školy v
Borotíně.
7.9 Mgr. Ondřej Pacovský informoval zastupitele o situaci v
dětském fotbale.
7.10 Ing. Jan Vavřík pozval přítomné na okrskovou soutěž v
požárním sportu, která se bude konat 25. 5. 2019 na hřišti u ZŠ v
Borotíně. Paní Jana Čermáková pozvala na premiéru ochotnického
divadla 22. 6. 2019.
7.10 Příspěvky na akce
Návrh na usnesení č. 98: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
příspěvků:
- SDH Pikov: 2.000,- Kč na soutěž v požárním sportu
- kulturní komisi: 2.000,- Kč na pořádání dne dětí, 1.000,- Kč na

Čertovské rojení a 1.000,- Kč na drakiádu.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 98
bylo schváleno.
7.11 Společenství obcí Čertovo Břemeno
Ing. Antonín Brož jako předseda Společenství obcí Čertovo
Břemeno informoval přítomné, že přezkum hospodaření
společenství za rok 2018 byl vyhodnocen Bez závad. Dále

informoval, že úprava běžkařských tras na území SOČBř byla
podpořena částkou 50.000,- Kč z Jihočeského kraje a dary ve výši
40.000,- Kč (soukromí dárci i podnikatelé). Poděkování patří všem,
kteří akci zajišťují a jakkoli podporují.
8. Závěr
Schůzi zakončila Mgr. Lenka Pípalová ve 21,45 hodin.

Vesnice roku 2019
Do krajského kola letošního ročníku soutěže se přihlásilo 25 jihočeských obcí, z toho 3 z Táborska.
Borotín patří k neúnavným bojovníkům o titul. V minulých letech jsme získali:
Rok 1997 – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Rok 1999 – Čestné uznání za vedení obecní kroniky (kronikářka Ivana Kubešová)
Rok 2008 – Bílá stuha za činnost mládeže (basketbalový klub Borotín)
Rok 2010 – druhé místo v soutěži, dále Cena naděje pro živý venkov a Cena hejtmana pro SDH Pikov
Rok 2011 – Cena hejtmana pro basketbalový klub Borotín, dále Čestné uznání za netradiční sportovní aktivity
Rok 2012 – Čestné uznání za obnovení tradičních řemesel pro Osvětovou besedu Borotín
Rok 2016 – Diplom za vedení obecní kroniky (kronikářka Milena Peterková)
Rok 2018 – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Rok 2019 – Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích, dále Zlatou cihlu za příkladné
stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova pro občanské sdružení Barokní dvůr Borotín z.s.
(red.)

Z mateřské školy...
Začátkem května proběhl zápis do mateřské
školy pro příští rok. Těšíme se na nové budoucí
předškoláčky a jejich rodiče. Poslední květnový
týden jsme vyrazili na výlet do Pohádkové
kovárny. Děti vyráběly dárečky pro rodiče, plnily
pohádkové úkoly a nakonec dostaly odměnu.
3. června jsme slavili Den dětí na Buzíně.
Společně s velkými školáky jsme i my běhali a
házeli holinkou a určitě jsme si neudělali ostudu.
Také jsme měli ve školce pana záchranáře,
který měl připravený velmi pěkný program o
první pomoci.
Těšili jsme se na hudební divadélko Námořník
Bořík, se kterým za námi do školky přijela skvělá
paní Lenka Hamajdová.
Prázdniny už ťukají na dveře a my se
rozloučíme s našimi nejstaršími předškoláky,
kteří od září nastoupí do 1. třídy. Přejeme jim, ať
se jim ve velké škole líbí. A všem přejeme
krásné a pohodové léto.
všichni z mateřské školy

Hurá na prázdniny
Školní vyučování v naší škole letos končí již v pátek 21. června. Delší prázdniny budou využity k rekonstrukci školy.
Práce jsou již nyní v plném proudu. Všichni se moc těšíme na nové prostory i vybavení.
V průběhu prázdnin proběhnou při škole tři turnusy příměstských táborů. Jeden týden bude v provozu i mateřská škola.
Se školním rokem jsme se rozloučili tradiční školní akademií. Tentokrát se uskutečnila ve společenském sále obecního
hostince. Účast byla hojná a program pestrý. Věřím, že si to všichni diváci a účinkující i přes úmorné vedro užili.
Za všechny děti i dospěláky ze Základní školy a Mateřské školy Borotín, okres Tábor přeji čtenářům Borotínského
zpravodaje krásné a pohodové léto.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Dle Ježíše Krista. Notářský dokument z toku 1406 se prodal za 18 milionů
Na pražské aukci Galerie 1.Art Consultig se objevil více než šest set let starý historický dokument.
Notářský zápis z roku 1406 řešící spor o dědictví měl vyvolávací cenu tři miliony, ale nakonec byl prodán
za 18 milionu 200 tisíc Kč. Putuje do pražské Národní knihovny. Vyvolávací cena listiny byla tři miliony
korun. Jde o zveřejnění rozsudku Blažeje řečeného Vlk ze Strážně v dědickém sporu scholára pražské
univerzity Jana z Borotína proti Pechovi z Borotína. Podle pořadatelů aukce je tento dokument důležitý
jako pramen pro pochopení majetkových vztahů a majetkových sporů v tehdejší době.
Přináší informace o tehdejším právním provozu, když soudce, podnícen silným nátlakem obou stran
sporu, při nedostatku písemných dokladů vykračuje za hranice zákonné teorie a vynáší rozsudek „na
základě evangelia Ježíše Krista“. Písemnost je tak důležitá zejména tím, že skutečnosti jinak známé z
pramenů právně-teoretických ukazuje v konkrétní rovině jejich praktického použití.
„Pro Národní knihovnu má tento dokument velký význam. Dnes v našich fondech disponujeme traktáty
a dokumenty, které popisují teoreticky právo a obsah procesů tehdejší doby, ale díky tomuto rukopisu
vidíme, jak probíhalo praktikování práva v praxi,“ sdělil ČTK ředitel Národní knihovny Martin
Kocanda. Dokument knihovna představí ještě na pondělním briefingu.
Na aukci našlo nového majitele 189 výtvarných děl a písemností zhruba za 60 milionů korun.
V aukci měla být původně s vyvolávací cenou čtyři miliony korun také závěť vůdce stavovského povstání
Jáchyma Ondřeje Šlika z roku 1612. Později se ale zjistilo, že jde o listinu, kterou Jáchym Šlik z
falknovské větve potvrzuje městu Jindřichovice jejich privilegia. Písemnost byla rovněž z roku 1612.
„Byli jsme svým způsobem uvedeni v omyl,“ podotkl Rybář. Galerie proto včas oznámila změnu, listina
se nakonec prodala zhruba za 1,8 milionu korun.
Dražil se také posudek Alberta Einsteina z roku 1912 na habilitační spis Julia Suchého na České vysoké
škole technické v Praze. Nový majitel ho získal za 360.000 korun. Einstein se o Suchého práci vyslovil
kladně, pomohl mu tak získat titul soukromého docenta.
Vedle těchto tří písemností se dražily desítky výtvarných děl. V nabídce byly například obrazy Václava
Brožíka, Františka Kupky, Luďka Marolda nebo Beneše Knüpfera.
Zdroj: https://www.idnes.cz/

Borotínský statek (Barokní dvůr) i letos zabodoval v soutěži
V letošním roce soutěž Máme vybráno 2019 opět tvořily tři kategorie. V první byla oceněna finančně
nejúspěšnější sbírka ukončená v roce 2018. Cenu veřejnosti tradičně rozhodlo on-line hlasování na stránkách
projektu. V poslední kategorii hodnotila redakce PROPAMÁTKY úroveň prezentace sbírek.
Tentokrát se zúčastnilo soutěže 250 sbírek, kterým bylo zasláno více než 7 300 hlasů. Prvních 10 finalistů si
mezi sebou rozdělilo celkem 100 tisíc korun.
Projekt organizuje Institut pro památky a kulturu od roku 2012. Partnery setkání bylo Ministerstvo kultury,
Národní památkový ústav a Asociace krajů České republiky. Bližší informace o vítězích osmého ročníku
naleznete na stránkách https://www.propamatky.info/cs/hlavni-strana/
Děkujeme všem, kteří nás podpořili svým hlasem – získali jsme za sedmé místo 7.000,- Kč
obnovu statku.

do veřejné sbírky na

(Jana Čermáková)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BOROTÍNĚ
Vás srdečně zve na oslavu

130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
spojené s hasičskou soutěží, která se koná
v sobotu

3. srpna 2019 od 10 h

na hřišti u ZŠ Borotín
Hudba a občerstvení zajištěno

Zahradnictví Na Sušárně
se těší každý čtvrtek a sobotu 9-12 a 14-17h na vaši návštěvu!
Zároveň vám oznamujeme že, v sobotu 22.6. 2019 bude zavřeno - dovolená

Prázdninové čtení…
Uplynulo 585 let od obležení hradu Borotína. Pro čtenáře je zde romantická představa jak se tehdejší událost
seběhla. Výňatek z knížky Po stezkách našich dějin od Romana Cikharta (1936)
Májové jitro budilo kraj, zahalený ještě v mlhovinu par. Dehetník ztrácel se v nich ještě úplně, ba ani vísek pod
ním nebylo viděti. Za baňaté věže borotínského kostelíčka zakvílel se do ranního šera zvonek. Jindy touhle dobou
v celém údolí bylo ještě ticho. Spánek pomalu odcházel z doškových chaloupek i městských domků, jen tu a tam
zaklepla okenice, zavrzla dvířka.
Dnes však všude bylo již rušno. S hradní věže rozbřeskla se trouba hlásného. Táhle a tklivě nesl se její zvuk krajem,
oživeným hlukem, dusotem koní, vzdálenou písní hrubých mužských hrdel a do toho jako by pohřmívalo, otřásala
se země pod těžkými vozy. Tuhle směsici hlasu, hlomozu, hřmění a zpěvu znali na hradě velmi dobře. Sám starý
hlásný Bartoš se zdejším pánem panem Mikulášem z Landštejna, nejednou zúčastnil se válečných výprav bratří
Táborů. Vzpomínal rád na slavné chvíle vítězství.
Nyní obezřetně pohlížel do dálky. Zdvihal se tam prach, jenž zahaloval koně i vozy, jezdce i pěší a nedopouštěl
prohlédnouti sílu nepřítelovu. Marně napínal Bartoš zrak, marně snažil se proniknout oblaky prachu jeho druh
Přibík, jenž s ním vyšel do přístavku, který se vznášel vysoko nad hlubokým hradním příkopem.
„Nevím, nevím, jak tohle všechno skončí,“ se smutným přízvukem promluvil starý bojovník.
„Také myslím, že nic dobrého,“ stejně odtušil hlásný. „Jak jinak bývalo, než se ti naši páni dohodli s těmi zrádnými
Pražany! Nebožtík pan Heřman byl i od otce Žižky vážen a jeho slovo hodně platilo. Šel za rok za ním a také tak
neočekávaně. Také nynější náš pán dlouho s Táborem přátelsky se srovnával. A teď? Nevytrval, neodolal svodům.
Táhnou-li Táboři kolem, vsázím se o krk, že se u nás zastaví!“
Zatím zadul vítr, mraky prachu zanesl stranou a naši přátelé rozpoznávali již známé vozy, jezdce po stranách
přejíždějící, koně i vlající korouhev s rudým kalichem. Táboři se rychle blížili. V jednom voze seděl sám vůdce, kněz
Prokop Holý, tolikerým vítězstvím proslavený, středních let, s přísným velitelským výrazem ve vyholené tváři. Po
straně vozu pojížděl na těžkém hnědáku hejtman Ondřej Keřský, starší, prošedivělý muž v koženém kabátci,
s lesklým kapalínem na hlavě. Hlasitě spolu hovořili, aby přehlušili všechen ten hluk a rachot.

Na hradě pilně se připravovali na odpor, třebaže nevěděli určitě,
platí-li návštěva Táborů jim, či potáhnou-li jenom kolem Borotína
dále ku Praze. Nebyli dlouho v nejistotě. Dlouhý proud
Táborských zahnul již od zemské stezky, rozptýlil se do šíře a
přední z jezdců klusem pustili se přes pole na předhradí.
Stály tu hospodářské budovy, ale po člověku nikde ani památky.
Čeleď již byla v bezpečí na hradě, před nímž zel hluboký příkop.
Most byl zdvižen a od brány zalétlo proti střelcům několik šípů.
Nezasáhly nikoho. Hejtman Keřský zatím dojel také na
předhradí.
„Bratři, nepalte!“ zahřímal. „ Hodí se nám tohle všechno dobře za
úkryt v noci, nebudeme-li s hradem hotovi.“
„To hnízdo panské ztečeme jedním rázem,“ jako v odpověď
hejtmanovi přesvědčivě odtušil bradatý bojovník.
Ale zmýlil se. Rozzuřil se boj. Táboři zahájili prudkou palbu
z těžkých kusů přes příkop proti mohutné hlásce, s jejíhož
podsebití bylo horlivě odpovídáno z kuší.
Již několik raněných odnesli Táboři nazad, do bezpečí za vozovou
hradbu. Svěřili je péči několika žen a dívek a již zase spěchali znova do boje. Hřmělo to nyní z obou stran
s přestávkami až do tmy.
„Je to tvrdé hnízdo,“ mrzutě prohodil Keřský k Prokopovi. „Máme již hodně raněných,“ dodal po chvilce. Kněz
Prokop neodpovídal. Sklonil hlavu v hlubokém přemýšlení.
„Vyhladovíme je!“ rozhodl pojednou rázně, pozdvihnuv hlavu. A na tom zůstalo. Táboři rozložili se za řadem vozů
a vyčkávali. Občas zapadla nedaleko do trávy střela z hradu jako zbloudilé ptáče, ale nikdo se tím nevzrušil.
Minula noc, míjel zdlouhavě i krásný májový den. Před polednem opakovali Táboři svůj útok, ale na hradě se
nezalekli. Marně vystřelili proti nim několik smolných věnců – snesly se dříve, než přeletěly hradní příkop. Po
třetí stálo již slunce nad Chotovinami, kdy vojsko táborské přirazilo k Borotínu. Bojovníků se zmocňovala již
únava, omrzelost. Nejeden již i zjevně zareptal, že tu před tím panským hnízdem marně ztrácejí čas. Před stanem
vůdcovým shlukl se zástup zvědavců.
„Je tam posel,“ sdělovali si bojovníci navzájem. Netrpělivě čekali, až vůdce vyjde.
„Posel od Prokůpka,“ doplňoval jejich zprávy starý šedivý bitec. Ale vtom již vycházel kněz Prokop ze stanu, po
boku jeho kučeravý jinoch, ještě všecek zaprášený a schvácený po dlouhé cestě. Zraky všech ulpěly na tváři
Prokopově, jako by z ní vyčísti chtěli, co ret jeho posud nevyslovil.
„Bratr Prokůpek vzkazuje, že již klid náš od Plzně jest nedaleko. Jinde nás čeká práce, nemožno otáleti. Připravte,
bratři, vše k odjezdu, odtrhneme ještě dnes. Vzhůru ku Praze!“
„Ku Praze!“ rozvlnilo se moře hlasů celým ležením. Pan Mikuláš z Landštejna a z Borotína si oddechl. Hrad jeho
vydržel táborský nápor. Nevážil toho valně, že Táboři před svým odchodem zažehli hospodářská stavení na
předhradí. A sotva nepřítel odtáhl, připravoval se sám na válečnou výpravu. Ku Praze, snad i dále…
Starý Bartoš na věži borotínského hradu měl věru proč pokyvovati vážně svou sivou hlavou.

