BOROTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
„PODZIM“
č.155
vydává jako občasník městys Borotín č.p. 57, tel.: 381 285 815

cena 10 Kč

V Borotíně si užili dožínkovou slavnost a loučení s bývalým starostou
BOROTÍN - V sobotu se na barokním statku v Borotíně konala dožínková slavnost. Program byl velmi bohatý, začal dopoledne ukázkou
stavění panáků, výroby povřísel a mlácení obilí cepy. Následovala ukázka formanské jízdy kočích Radka Žáka a Františka Hubeného,
spojena byla i s ukázkou podkování koní. Nechybělo ani divadlo - Vodnická pohádka od divadelní společnosti Koňmo. Po obědě pokračoval
program tradičním dožínkovým průvodem s předáním dožínkových věnců starostovi městyse Borotín Karlu Tůmovi a také emeritnímu
starostovi Antonínu Brožovi. Program doplnilo oficiální rozloučení s bývalým starostou Antonínem Brožem. Místní spolky mu poděkovaly
za spolupráci a předaly dary jako zlatého bažanta, džbánek plný piva či kopačky. A ženy z Osvětové besedy pro obveselení přidaly scénku
z populární komedie Slunce, seno, jahody. Poté už přišlo na řadu vystoupení dudáků ze Strakonic, kteří zahráli a zazpívali pošumavské
písně. Děti i dospělé rozveselil kejklíř Půpa. Nechyběla ani komentovaná prohlídka hradu. Na dožínky se dorazil podívat i senátor Jaroslav
Větrovský.

U stánku Kozí farmy Borotín mohli návštěvníci vidět stloukání másla spojené s ochutnávkou. Dětem se líbila výstava drobného
domácího zvířectva, výběh s ovcemi a jehňaty. Ti nejmenší si užili i hrachové hřiště, labyrint ze slámy či dětské dílničky.
Probíhaly také ukázky košíkářství, zpracování šustí, prodej domácích marmelád, bylinných olejů, mastí a tinktur, bylinek, ovoce a
zeleniny, dekorativních předmětů, svíček, květinových vazeb, šperků, medových perníčků a upomínkových předmětů. K poslechu i
k tanci zahrála místní borotínská kapela Šmatýzanka a v mezičase i flašinetář z Jistebnice. Vstupné bylo dobrovolné, majitelé ho
použijí na opravu špejcharu.
zdroj: www.jcted.cz, 23.09.2019

Dožínkové věnce, stejně jako v předešlých letech, věnovala
paní V. Stiborová, Zahradnictví na Sušárně v Borotíně

Zastupitelstvo informuje:
Na zasedání 20. června 2019 zastupitelstvo projednávalo
především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr
dodavatelů, projednání smluv
1. Modernizace tělocvičny
Akce je dokončena, dílo bude předáno 30. 6. 2019. Zastupitelé
projednali znění 2 změnových listů a dodatek č. 1 ke smlouvě.
Dále zastupitelé projednali postup v případě reklamace vad
a nedodělků na akci vůči firmě PP Servis Plzeň. Firma bude
vyzvána ke slevě z ceny díla, cenu odvedené práce musí
posoudit soudní znalec. V případě, že firma nebude
na požadavek slevy reagovat či slevu odmítne, bude následovat
soudní jednání s největší pravděpodobností v místě sídla firmy.
2. Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Stavební práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
Výběrové řízení na vybavení a konektivitu bude vyhlášeno
v nejbližších dnech. Připravuje se žádost o prodloužení termínu
realizace z důvodu průtahů při schvalování změn ve vybavení.
Ve 2NP probíhá rekonstrukce dlažby na chodbě. Po loňském
zatopení došlo k borcení dlažby v zatopené části, bude částečně
řešeno jako pojistná událost. Ve 2NP je třeba vyrovnat stávající
podlahy, které jsou v některých místech prohnuté až o 6 cm.
Konkrétní postup bude vyřešen až po ukončení VŘ na
konektivitu a vybavení ve shodě s dodavatelem vybavení
a slaboproudu. Probíhá vyklízení hospodářského dvora.
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. Akce bude dokončena v řádném termínu.
4. Hřiště 2019/2020
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce. Komise pro
otevírání obálek a pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky
pracovala ve složení: Ing. Antonín Brož, Mgr. Lenka Pípalová,
pan Vladimír Novotný, pan Tomáš Pazourek a pan Jiří Pejša.
Byly obeslány 4 firmy, 3 podaly nabídku. Jedna nabídka byla
z výběru vyřazena pro neúplnost. Komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky vyhodnotila jako
nejvýhodnější a doporučila k výběru nabídku firmy Green
engineering s. r. o., IČ: 28083512, za 3.499.753,90 Kč.
Zastupitelé projednali a schválili znění smlouvy s doporučenou
firmou. Akce bude provedena pouze za předpokladu získání
finanční podpory z MMR ČR, předpokládané zahájení stavby je
říjen 2019.
5. Obnova místní komunikace do Předbojova
Zastupitelé vzali na vědomí, že akce nebyla podpořena z MMR
ČR. Cesta bude upravena pomocí škrabanky, kterou obec
získala v loňském roce při rekonstrukci silnice u Libenic.
Úprava komunikace bude uhrazena z prostředků obce.
6. Oprava č. p. 153
Zastupitelé projednali a schválili znění Smlouvy o poskytnutí
dotace. Je připravováno výběrové řízení na dodavatele.
Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín,
Společenství obcí Čertovo a Břemeno DSO Venkov
1. Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín
Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku městyse
Borotín za rok 2018. K účetní závěrce městyse Borotín za rok
2018 byly předloženy:

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2018
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo závěrečný účet
městyse Borotín za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 a opatření k nápravě
a odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě. Termín
napravení byl stanoven nejpozději na 31. 12. 2019.
2. Účetní závěrka a závěrečný účet Společenství obcí
Čertovo Břemeno
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet
Společenství obcí Čertovo Břemeno za rok 2018.
3. Účetní závěrka a závěrečný účet DSO Venkov
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet
DSO Venkov za rok 2018.
Připomínky, diskuse, různé
1. Dodatek ke smlouvě
Zastupitelé projednali znění dodatku ke smlouvě s firmou
EUROFARMS AGRO B, a. s. na pronájem obecních
zemědělsky obdělávaných pozemků. Částka za daň
z nemovitosti je v dodatku započítána do celkové ceny
za pronajatý ha. Výše celkové ceny za pronájem zůstává beze
změny.
2. Vesnice roku 2019
Zastupitelé vzali na vědomí průběh prezentace obce v rámci
soutěže. Obec získala v soutěži ocenění Cena naděje pro živý
venkov, Zlatou cihlu za obnovu statku Barokního dvora a užší
nominaci na Cenu hejtmanky. Pokud bude s oceněním spojena
finanční odměna, bude věnována na vybudování veřejného WC
na Barokním dvoře.
Zastupitelé děkují všem, kteří se podíleli na prezentaci obce
v rámci soutěže.
3. MČR ve vytrvalostním sportu koní
Zastupitelé projednali a schválili žádost pana Antonína Hrdiny
o souhlas s konáním akce ve dnech 5. – 7. 7. 2019 v obci
a okolí. Dále projednali a schválili žádost o finanční příspěvek
a pomoc s organizací akce.
4. Jmenování oddávajících
Zastupitelé projednali a schválili nový seznam oddávajících.
Jmenováni byli: Ing. Karel Tůma, Mgr. Lenka Pípalová a pan
Jiří Pejša.
5. Žádost o souhlas s věcným břemenem
Zastupitelé projednali a schválili žádost o zřízení věcného
břemene na vedení elektrické přípojky, vodovodní a kanalizační
přípojky v obecním pozemku v lokalitě sídliště U Buzína par. č.
2292/1 a 2200/3, obě v k. ú. Borotín u Tábora a pověřili
starostu zveřejněním záměru.
6. Výkon funkce starosty
Zastupitelé projednali a schválili od 1. 8. 2019 výkon funkce
starosty jako uvolněné.
7. Projednávání přestupků
Městys Borotín nemá vlastní přestupkovou komisi. Přestupky
jsou projednávány na přestupkové komisi v Táboře. Zastupitelé
projednali a schválili znění příkazní smlouvy na projednávání
přestupků.
8. Zázemí pro hasiče
Zastupitelé projednali možnosti vybudování zázemí pro hasiče.
9. Zastupitelé gratulují hasičům SDH Pikov k vítězství
v Krajském kole soutěže v požárním sportu. Republikové finále

se uskuteční v Ústí nad Labem.
10. Ochotnické divadlo
Paní Jana Čermáková informovala o připravovaném
představení ochotnického divadla při Osvětové besedě Borotín.
Pohádka Lotrando a Zubejda bude uvedena v sobotu 22. 6.
2019 od 15,00 a 19,00 hodin. Ve středu 19. 6. 2019 proběhla
veřejná generálka za účasti bývalých ochotníků a dalších hostů.
11. Rozpočtové opatření
Paní Jana Čermáková předložila zastupitelům rozpočtové
opatření č. 5/2019, které zastupitelstvo schválilo.
12. Chodník
Pan Rostislav Janda požádal zastupitele o řešení situace při
cestě dětí ze sídliště U Buzína do školy. Zastupitelé přislíbili
další jednání pro řešení situace.
13. Zastupitelé poděkovali Ing. Antonínu Brožovi za jeho
dlouholetou práci pro obec a předali mu symbolický dar - 11
laviček, které budou umístěny v Borotíně a všech osadách.
Na zasedání 8. srpna 2019 zastupitelstvo projednávalo
především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr
dodavatelů, projednání smluv
1. Modernizace tělocvičny
Závěrečné vyhodnocení akce a podklady pro vyúčtování dotace
zpracovává Ing. Příbramská. Byly předány podklady pro
vyhotovení znaleckého posudku na práce zhotovené firmou PP
– servis s.r.o Plzeň.
2. Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele konektivity, ICT
vybavení a nábytku. Administruje jej Stavební poradna s.r.o.
České Budějovice. Rada městyse na svém zasedání 11. 7. 2019
schválila zadávací dokumentaci a složení výběrové komise:
Ing. Tůma, Ing. Brož, Mgr. Pípalová, paní Petra Tejnorová, pan
Pejša, náhradníci – pan Pazourek, paní Čermáková, Mgr.
Macková, Ing. Vavřík a pan Bálek.
Zastupitelé projednali a schválili znění dodatku k příkazní
smlouvě s firmou Stavební poradna s.r.o. České Budějovice,
který zohledňuje změnu starosty obce.
Zastupitelé dále projednali a schválili znění dodatku č. 1 ke
smlouvě s dodavatelem stavby, firmou ACG – Real s.r.o., který
obsahuje prodloužení termínu dokončení akce a změnové listy.
K prodloužení termínu realizace dochází v důsledku zpoždění
výběru dodavatele na vybavení a konektivitu.
3. Opravy sakrálních staveb
Akce byla dokončena, stavby předány. Závěrečné vyúčtování
a vyhodnocení zpracovává Ing. Příbramská.
4. Hřiště 2019/2020
Projekt byl podpořen z dotačního programu MMR ČR pouze
z části. Dle informací z registrace projektu jsou celkové
náklady akce 4.269.189,- Kč, dotace
1.879.602,- Kč a vlastní zdroje 2.389.587,- Kč. Sportovní
vybavení, které bylo součástí projektu, bylo řídícím orgánem
přesunuto do neuznatelných nákladů projektu a tím došlo
k navýšení vlastních prostředků obce. Dle informací
od administrátora projektu je možné realizovat projekt i
částečně, tedy pouze uznatelné náklady a neuznatelné jen ty,
které s uznatelnými přímo souvisí. Zastupitelé diskutovali, zda
za těchto podmínek projekt realizovat. V případě, že řídící
orgán povolí změnu projektu a vyřadí z něj neuznatelné
náklady, bude spoluúčast obce cca 850.000,- Kč. V rámci
projektu budou opraveny schody od šaten, vybudovány nové
střídačky a sklad TV náčiní a nářadí, oplocení hřiště, odhozová

plocha využitelná i pro hasiče a provedena revitalizace trávníku
na hřišti.
Pokud řídící orgán změnu projektu nepovolí, nebude projekt
realizován vůbec.
Výběrové řízení na dodavatele akce již proběhlo. Na minulém
zasedání byl starosta pověřen podpisem smlouvy. V souvislosti
s obdrženými informacemi byl zpracován dodatek č. 1 ke
smlouvě s dodavatelem na méněpráce. Zastupitelstvo schválilo
znění dodatku č. 1 ke smlouvě.
5. Obnova bytového domu č. p. 153
Zastupitelé projednali a schválili znění zadávací dokumentace
pro výběrové řízení. Komise a dodavatelé byli schváleni na
zasedání 11. 4. 2019 usnesením č. 89. Zastupitelé dále
projednali projednali doplnění výběrové komise o Karla Tůmu
a rozšíření seznamu oslovených firem o ACG-Real s.r.o., Josefa
Včeláka, Miloše Heřmana.
6. Ošetření stromů 2019 – Zelená stuha 2018
Zastupitelé projednali a schválili znění Smlouvy o poskytnutí
dotace
a dofinancování akce z rozpočtu obce dle výsledků výběrového
řízení. Výběrové řízení zpracuje dle podkladů Ing. Tůmy paní
Eva Čechtická. Dále zastupitelé projednali a schválili složení
výběrové komise: Ing. Tůma, Ing. Brož, Mgr. Pípalová, pan
Pazourek, pan Novotný, náhradníci – pan Pejša, paní Tejnorová
Petra a seznam firem, které budou osloveny pro podání nabídky
do výběrového řízení: Green engineering s.r.o., Libor Švec,
Petr Fuka, Zahradní architektura Tábor s.r.o.
7. Ošetření alejí v extravilánu
V OPŽP je zveřejněna průběžná výzva na ošetření zeleně
v extravilánu. Je nutné zpracovat projektovou dokumentaci
na ošetření zeleně a projektovou žádost do OPŽP. Zastupitelé
pověřili starostu a projektového manažera dalším jednáním.
8. Zdroje pitné vody
Zastupitelé projednali a schválili možnost zřízení 5. vrtu na
posílení veřejného vodovodu v Borotíně pitnou vodu. Ing. Brož
zajistí u RNDr. Kebrta zpracování projektu a připraví podklady
pro stavební povolení. Zastupitelé pověřili vedení obce
jednáním s Ing. Příbramskou o možnostech získání státní
podpory.
Dále zastupitelé projednali a schválili postup prací při realizaci
vrtu v Libenicích u č. p. 27, 28. Bylo vydáno stavební povolení,
které nabylo právní moci. Akce bude financována z rozpočtu
obce.
9. Výstavba inženýrských sítí Na Sušárně
Městys Borotín má pravomocná stavební povolení na vodovod,
kanalizaci a dále na odvodnění komunikace a komunikaci v této
lokalitě. V současné době lze získat státní podporu na tyto akce.
Zpracováním podkladů byla pověřena Ing. Příbramská.
10. Reklamace cesty do Pikova a Vesce
Firma Vialit Soběslav s.r.o uznala reklamaci. Od Pikova do
Vesce byla provedena oprava. Z Chomoutovy Lhoty do Pikova
jsou navrženy 2 varianty opravy. Bude realizováno až po zimě,
kdy se vyhodnotí kvalita opravy prvního úseku.
Zastupitelé berou na vědomí.
11. Chodník od sídliště „U Buzína“
Zastupitelé diskutovali o možných variantách. Je naplánována
konzultace
s Ing. Cihelnou. Jako nejvýhodnější se jeví varianta po
obecních a státních pozemcích.
12. Věcné břemeno pro inženýrské sítě
Byl vyhlášen záměr na zřízení věcného břemene na pozemcích
2292/1 a 2200/3 v k. ú. Borotín u Tábora na vedení elektrické,
vodovodní a kanalizační přípojky. Nebyly vzneseny žádné
připomínky a proto zastupitelstvo schválilo zřízení věcného
břemene pro vedení inženýrských sítí.

13. Parkování u bytového domu č.p. 124
Zastupitelé opětovně jednali o vybudování parkovacích míst u
č.p. 124. Majitel však nedodal potřebné podklady. Dále byli
zastupitelé informováni o situaci s odběrem pitné vody
a placením vodného a stočného nájemníky č.p. 124, kteří se
často střídají a obec nemá žádnou možnost získat informace
a inkasovat vodné a stočné. Řešením by byla smlouva
s majitelem nemovitosti, který by jednotlivé odběratele
inkasoval sám.
Sociální služby městyse Borotín
Žádost do OPZ registrovaná přes MAS Krajina srdce nebyla
podpořena. Nová výzva bude v září 2019. Do té doby je potřeba
podat registraci na Krajský úřad. Zastupitelé projednali a
schválili podklady pro výběrové řízení na zaměstnance –
ředitele Sociálních služeb městyse Borotín. Výběr provede rada
městyse, která vykonává funkci zřizovatele. Nástup
zaměstnance 1. 9. 2019, úvazek 25%. Možnost dalšího
prodloužení smlouvy a navýšení úvazku po úspěšné registraci
služby a získání podpory z OPZ.
Výsledky kontrol
1. Zastupitelé projednali výsledek kontroly výkonu přenesené
působnosti (matrika). Výsledek kontroly – bez výhrad.
2. Zastupitelé projednali výsledek kontroly – šetření Policie ČR
ohledně dotací a výběrových řízení na přestavbu radnice.
Případ byl odložen, podklady vráceny. Předložené podklady
byly v souladu se zákonem.
3. Zastupitelé projednali výsledek kontroly ČIŽP na provoz
ČOV. Zjištěné závady byly odstraněny v navrženém termínu.
4. Zastupitelé projednali výsledek kontroly MěÚ Tábor, OŽP
na dodržování podmínek pro vynětí ze zemědělského půdního
fondu pro stavbu komunikací a inženýrských sítí. Výsledek
kontroly – bez závad.
Připomínky, diskuse, různé
1. Ukončení nájmů
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o žádostech o ukončení
nájmů v bytech č. 9 v č. p. 262 a č. 1 v č. p. 261 a schválili
vyhlášení záměru na pronájem bytů

od 1. 10. 2019 resp. 1. 11. 2019.
Dále zastupitelé projednali a shcválili postup u nájemců, kteří
nemají uhrazeno více než jedno nájemné. Nájemníci budou
vyzváni k doplacení nájemného, pokud tak neučiní, bude
ukončena nájemní smlouva.
2. Pronájem obecního mobiliáře
Zastupitelé projednali a schválili podmínky a výši úplaty za
pronájem obecního mobiliáře (bílý stan, zelený stan, pódium).
Na akce pro veřejnost konané v obci bude mobiliář zapůjčen
bez úplaty. Na soukromé akce: zelený stan 500,- Kč, pódium
500,- Kč, bílý stan: občanům obce 1.000,- Kč, mimo obec
1.500,- Kč. Sety lavic a stolů zapůjčovány nebudou. Obec si
vyhrazuje právo mobiliář na soukromé akce nezapůjčit.
Mobiliář je uložen na statku v Barokním dvoře v Borotíně.
3. Žádost o příspěvek
Barokní dvůr Borotín z. s. požádal o příspěvek na akce
Velikonoce na statku a Dožínky na statku a zastupitelstvo
schválilo příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
4. Dopisy pana Antonína Táborského
Zastupitelstvo projednalo znění dopisů pana Antonína
Táborského a schválilo znění odpovědi, kterou zpracovala Mgr.
Lenka Pípalová.
5. Zastupitelé vzali na vědomí, že probíhají odečty vodoměrů
a fakturace bude provedena na přelomu srpna a září po
zpracování všech údajů.
6. Zastupitelé děkují hasičům z Borotína za uspořádání akce
k oslavám 130. výročí založení SDH Borotín. V rámci oslav
bylo poskytnuto pohoštění účastníkům z Borotína na Moravě
a jejich hostitelům a zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů
spojených s jejich pohoštěním.
7. Zastupitelé děkují hasičům z SDH Pikov za reprezentaci
obce v požárním sportu, blahopřejí k postupu do celostátního
kola. Na tuto akci budou vypraveny autobusy a případná
spoluúčast na uhrazení nákladů bude probrána po vyčíslení
na další schůzi.
8. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2019,
schválené radou městyse Borotín dne 11.7.2019. Zastupitelé
projednali a schválili rozpočtové opatření č.7/2019, které je
přílohou tohoto zápisu.

Svatý Martin
Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie,
dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin
na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem,
rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny
pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu.
Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours,
ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství
Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, jezdců,
hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.
Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen
s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila
sjednaná služba, dostávala plat a hledala službu pro další rok. Na mnoha místech se kromě posvícení konaly
také dobytčí a výroční trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína.
K tomuto svátku neodmyslitelně patří dobře vykrmená a upečená svatomartinská husa obvykle podávaná s
houskovým nebo bramborovým knedlíkem a červeným zelím. I k té se mimochodem pojí hned dvě legendy.
Podle jedné se jí proto, že husy svatého Martina při kázání rušily, a proto nyní odpykávají trest na pekáči.
Druhá říká, že Martin byl tak skromný, že se před volbou biskupem skrýval v husníku, ale husy ho svým
štěbetáním prozradily. Na svatomartinskou tabuli patří také tradiční rohlíky plněné mákem nebo povidly
a samozřejmě již zmíněné, ať už červené či bílé, mladé víno, které se k pokrmům české kuchyně výtečně hodí.

Připravované akce
Lampionový průvod – pondělí
11. 11.2019 v 17 hod.
Adventní výstava – v sobotu
30.11.2019 od 09:00 hod.
Nasvěcení stromečku –
v sobotu 30.11.2019 v 16:30
hod., vystoupí žáci ZŠ a MŠ
Borotín
Čertovské rojení – v sobotu
07.12.2019 od 13:00 hod
Ples městyse Borotín – v pátek
27.12.2019 od 20:00 hod., k tanci
a poslechu zahraje Vysočinka

1.Adventní koncert v kostele
Nanebevstoupení Páně
v Borotíně – v neděli 01.12.2019
v 17:00 hod., vystoupí pěvecký
sbor Nokturno ze Sezimova Ústí
2.Adventní koncert v kostele
Narození Panny Marie na
Kostelci – v neděli 08.12.2019
v 17:00 hod., vystoupí soubor
RAK
3.Adventní koncert v kostele
Nanebevstoupení Páně
v Borotíně – v neděli 15.12.2019
v 15:00 hod., vystoupí žáci ZŠ
Borotín
Výtěžek z adventních koncertů
bude věnován do veřejné sbírky
na obnovu historických a
kulturních objektů v obci

Z mateřské školy
Prázdniny jsou dávno za námi a my jsme sešli se známými i novými kamarády ve školce,
abychom přivítali nový školní rok.
Školka byla nově vymalovaná, ve třídě starších dětí svítí nová světla, která nahradila ta
stará, nevyhovující.
Adaptace proběhla bez větších problémů. Před týdnem za námi do školky přijelo divadélko
Okýnko s pohádkou O víle Bublince.
Máme za sebou již 3. lekci plaveckého výcviku. V říjnu nás čeká ukázka výcviku záchranářského psa a na konci
měsíce se těšíme na pohádku pana Daňhela, na kterou vždy dlouho vzpomínáme.
Přejeme krásné podzimní dny.
Všichni s mateřské školy.

Hřib medotrpký
Letos jsme na trávníku před radnicí v Borotíně mohli vidět vzácný hřib medotrpký.
Hřib není příliš hojný, rozšířený je roztroušeně spíše v nižších polohách a pahorkatinách.
Vyskytuje se ve světlých listnatých lesích, v parcích a na hrázích rybníků. Pilát jej uváděl mezi
druhy xerotermních dubohabrových hájů na vápencích. Obvykle je vázaný na duby, méně často
na buky či lípy. Podhoubí může na stejném místě vydržet řadu let. Plodnice se objevují od
července do září. Záměnu lze snadno vyloučit podle chuti dužiny, která je hořká (hořkost se
nemusí projevit okamžitě při ochutnání, ale až po několika sekundách). Dalším znakem, který
ale může chybět, je červené tečkování především v horní polovině třeně. Typickým projevem je
zápach močoviny, který se objevuje během zasychání plodnice.
Hřib medotrpký je další z rodiny modrajících hřibů, které jsou sice oku velmi lahodící, avšak
po ochutnání zcela nepoživatelné. Je, pro svou odporně hořkou chuť, nejedlý.

Osvětová beseda informuje
Máme se opět čím pochlubit. Víte, když slyším leckde nářky, jak
se u nich nic neděje...
Oproti tomu naše členky už letos pořádaly akce: kurz keramiky ve
škole, kurz pletení mašlovaček a kurz pletení košíků a pomlázek v
klubovně, dále velikonoční výstavu na sále hostince, kurz
aranžování květin u Vlaďky, den dětí, den lesa na malém hřišti.
Právě probíhá podzimní kurz country tanců na sále borotínského
hostince. „Osvětové ženy“ pomohly také pořadatelům s vítáním
jara, vynášením Morany a při dožínkách v barokním dvoře na
Starém zámku. Svým tanečním vystoupením věnovaným
emeritnímu starostovi ing. Antonínu Brožovi, pobavily i diváky a
zakončily tak zlatý hřeb letošní dožínkové slavnosti - děkovnou
zdravici zástupců obecních spolků. Do práce se plně zapojila nová
členka osvětové besedy Laďka Kocmichová. Máte-li chuť s námi
pracovat, přidejte se také!
Největším úspěchem Osvětové besedy Borotín však bezesporu je
znovuvzkříšený divadelní spolek. Má za sebou čtyři úspěšná
/neskromně bych napsala veleúspěšná/ uvedení své prvotiny pohádky Lotrando a Zubejda. Vstupné vybrané při benefičním
představení v neděli 21. července v Borotíně ve výši 7.815,- Kč
putovalo na konto veřejné sbírky. Spolu s výtěžkem loňských
adventních koncertů ve výši 12.940,- Kč tak „divadelní“ příspěvek
podpořil obnovu kazatelny v borotínském kostele.
Páté a poslední vystoupení, tedy derniéra této pohádky, nás čeká v
sobotu 9. listopadu od 17 hodin v kulturním domě v Chotovinách.
Kdo by ještě chtěl toto představení shlédnout, má ještě šanci.
Děkujeme našim příznivcům za velkou podporu a jsme rádi, že se
vystoupení u nás i v Sudoměřicích líbila. Máme v plánu
pokračovat další pohádkou a její uvedení chystáme na jaře příštího
roku. Je obdivuhodné, že se sešlo tolik herců - ochotníků, kteří
chtějí „nést svou kůži na trh“ a vyměnili pohodlí domova ku
prospěchu nás všech. Veřejně jim na tomto místě skládám poklonu
a těším se na další radostnou spolupráci.

Milena Peterková

Villa Vallila z.ú.
Jsme komunita lidí s mentálním postižením a asistentů. Žijeme v jednom domě, o který se společně staráme.
Pečujeme o rozsáhlou zahradu a chováme tu ovce, slepice, máme pejska a kočku. Učíme se spolupracovat, tolerovat se navzájem
a podporovat jeden druhého.
Zveme Vás na návštěvu k nám do Villy Vallily V Červeném Újezdě u Votic. Přijďte si s námi popovídat u kafíčka a podívat se,
jak tady žijeme. Čekáme na Vás každé první úterý v měsíci od 16. do 18. hodiny.
www.vallila.cz
Červený Újezd 32
Tel: 317 802 106

Cesta kolem světa
Možná Vám zpříjemní podzimní dny krátká připomínka léta a
cestování… My jsme se v neděli 9. června vydali s dětmi v
Borotíně rovnou na cestu kolem světa a oslavili jsme tak letošní
Den dětí.
Šli jsme již tradičně na Starý zámek a cestou jsme putovali po
Austrálii, Africe, Asii, Americe i Evropě. Setkali jsme se s
Eskymáky a zkoušeli, jak moc asi musí chodit oblečení a také,
zda jsme tak zdatní rybáři jako oni. V Austrálii jsme vyzkoušeli
pštrosí závod, v Polynésii zas lovení perel z mořských hlubin. V
Asii jsme ochutnali rýži - jak jinak než hůlkami - a horolezili
jsme v samotných Himalájích. Při dalších toulkách jsme poznali
například tradiční ruské Matrjošky. V Egyptě nás nezaskočilo
úskalí záludných záhadných labyrintů, jež se mohou skrývat v
pyramidách, a sami jsme dokonce velikou pyramidu vystavěli. V
Africe jsme zkusili svou obratnost při nošení nákladu na hlavě jako pravé Afričanky. Přeplavili jsme se v loďce přes širý oceán
až do Ameriky. V Kanadě jsme hráli hokej a s Indiány stříleli z
luku. Prodírali jsme se Amazonským pralesem, hráli si s kaktusy
a věřte nevěřte, stříleli jsme z foukačky jihoamerických Indiánů.
Po tom všem putování jsme se docela těšili do Evropy, do Čech,
na chleba se solí, kterým nás tradičně přivítali zpátky doma, a
třeba i na ohýnek s buřty. Kdo chtěl, mohl vyzkoušet fotbal,
chůdy či hudební koutek „Co Čech, to muzikant“. Nechybělo
oblíbené svezení na vozíku s koníkem ani malování na obličej.
Každý cestovatel si odnesl jako dárek mapu světa a zmrzlinu na
zchlazení cestovatelské vášně. Celé odpoledne se nám vydařilo
k plné spokojenosti a moc jsme si to všichni užili.
Veliké poděkování patří všem, kteří celé odpoledne připravili:
Adéle Stiborové, Katce Kabíčkové, Daniele Houškové, Alence a
Romaně Hášovým, Barče Svátkové, Andrejce, Ivance a Denise
Tejnorovým, Radce a Petře Opelkovým, Petru Dohnalovi, Filipu
Opelkovi, Barče a Vojtovi Čapkovým, Johance Frankové, Julii,
Andree Pospíšilové, Anice a Emě Víchovým, Tomáši a Lukáši
Králíkovým, paní Janě Volalíkové, Janě Farové, Katce
Brindové, Romaně Pacovské, Evě Eliášové, Mileně Novotné,
Martině Svatošové, Petře Tejnorové, Leoně Králíkové, paní
Jindové, Janu Brožkovi, Václavu Čapkovi, Dáše Chomoutové a
Antonínu Hrdinovi, manželům Novotným, Opelkovým,
Pechačovým, Svátkovým, Greplovým, Tůmovým, Ryčkovým a
dalším.
V neposlední řadě děkujeme městysi Borotín nejen za finanční
podporu.

O lese
V sobotu 28. září se na Malém hřišti v Borotíně uskutečnilo
tématické odpoledne nejen pro děti „O lese aneb mnoho zajímavého
o lese s myslivci a lesníky“.

Na nemalý počet účastníků čekal pestrý program, ve kterém
nechybělo krátké předvedení práce loveckého psa či vyřezávání
dřevosochy motorovou pilou. Zajímavá byla rovněž ukázka výškové
práce v korunách stromů a možnost téměř se zatajeným dechem
sledovat na vlastní oči, jak se taková koruna upravuje. Na děti čekala
také krátká naučná stezka, kde si mohly prověřit své znalosti nebo
se dozvědět něco nového o rostlinách, stromech, zvířatech, stopách.
Velmi atraktivní byla výstavka mysliveckých trofejí s poutavým
komentářem. Děti si rovněž mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky
a z luku. Celou akci jsme společně zakončili vypuštěním páru
bažantů do volné přírody. Počasí nám přálo, nechybělo dobré
občerstvení ani dobrá nálada.
Nápad na uspořádání této akce vzešel od Jaroslava Kardy z polesí
Bukovec, jež poskytlo také její finanční podporu. Akce se konala ve
spolupráci a s velkým přispěním městyse Borotín, Mysliveckého
spolku, Osvětové besedy Borotín a řady dobrovolníků. Všem patří
velké díky!

Drakiáda
V sobotu 12. října se na kopci na Šáchovně uskutečnil již 8.
ročník tradiční borotínské drakiády. Lepší počasí jsme si na
takovou akci ani nemohli přát - teplo, slunečno a vítr ani
malý, ani moc silný. Draci nám létali jako diví, ani nám to
letos nedalo žádnou práci - spíše nám dalo práci, aby nás draci
neodnesli s sebou nebo nám neuletěli. Co se větru týče,
jednalo se zcela určitě o dosud nejvydařenější ročník.
Na kopec dorazilo přes třicet dětí a oblohou se proháněl téměř
stejný počet draků a dračisek. Pohled na poletující draky byl
úchvatný, na mnohé jsme sotva dohlédli. Na závěr byly
všechny děti odměněny diplomem a zaslouženou sladkostí.
Příjemné odpoledne se nám všem moc líbilo.
Akce se konala za podpory městyse Borotín.

Markéta Čapková

PŘIVÍTEJTE SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI u hospody NA PLEVNÍKU v sobotu 16.11.2019
Svatý Martin přijede se svou družinou do Kamenné Lhoty, můžete tak na vlastní oči vidět ztvárnění svatomartinské legendy.
Přijďte ho přivítat a také si vychutnat tradiční Svatomartinské víno, husí
paštiku, horký punč a další speciality, ale i zazpívat a zatančit si při živé
muzice a přátelsky a sousedsky potlachat.
15:00 hodin Zahájení a přivítání svatého Martina na bílém koni
17:30 hodin Lampionový průvod s překvapením pro děti
(přineste si vlastní lampion nebo jen kulatou papírovou krabičku od sýrů
a čajovou svíčku. Děti si budou moci vpřed průvodem vyrobit vlastní
lampion v nové klubovně nad hospodou)
Těšíme se na Vás v Kamenné Lhotě u Borotína

HALOVÝ TURNAJ
TJ SPORT BOROTÍN, TJ SOKOL BOROTÍN a MĚSTYS BOROTÍN
Vás zvou na
HALOVÝ TURNAJ VETERÁNŮ V MALÉ KOPANÉ,

který se koná 23.11.2019 od 09:00 hodin ve Sportovní hale v Borotíně
Startovné je 2200 Kč/tým, svou účast prosím potvrďte na tel: 733 652 671 nebo na mail: jara.turnajek@seznam.cz.
Bližší info na FB https://www.facebook.com/jarousek.zabrodsky?epa=SEARCH_BOX
nebo na uvedeném telefonním čísle.

Vážení a milí zákazníci Smíšenky
Chtěla bych Vám všem poděkovat za dlouholetou podporu mého obchůdku. Když jsem obchod 7. května 1993 otevírala,
nikdy jsem nemyslela, že zde, přes všechny těžkosti, vydržím přes dvacet šest let. Je to nejen moje dlouhodobá snaha
o uspokojení Vašich potřeb, ale také Vaše podpora a Vaše nákupy, které mi umožnily obchod s úspěchem provozovat.
Hledala jsem a také našla toho, kdo by obchod po mě dále vedl. Tak jsem nyní s klidným svědomím předala obchod
své mladé prodavačce Sandře Slámové. A přeji jí i Vám, aby obchůdek dál sloužil zákazníkům z širokého okolí, abyste
tu byli vlídně a rádi obslouženi a našli v regálech to, co potřebujete. A já budu svojí nástupkyni, jak bude potřebovat,
také k ruce.
Milena Peterková

Havelské posvícení
Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“.
Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako výroční pouť či prostě pouť –
tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela. Obvyklými atributy
posvícení jsou posvícenské koláče, pečená husa, místní speciality, taneční zábavy a průvody
s maskami. Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král
Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci
císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po
svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení
nebo také císařské posvícení nebo hody. V některých vsích pak si podaní slavili oboje hody svoje původní a ještě císařské. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení
kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data. V Borotíně se slaví havelské posvícení letos 20. 10.
2019.
Protože sv. Havel není biblickou osobou, o jeho životě a činech neví téměř nikdo nic. Pocházel z Irska a vydal se na misii do Galie. V roce 612 sv.
Havel a jeho druh sv. Magnus založili blízko Bregenze poustevnu. Za uzdravení své dcery postavil tamní vévoda Gunza velký klášter,
pojmenovaný po sv. Havlovi. Okolo kláštera vzniklo město Sant Gallen, dnešní centrum švýcarského kantonu. Sv. Havel zemřel před rokem 650.
K jeho jménu se váže i vrch nad Zbraslaví (Havlín), kde v roce 1115 byla na jeho památku postavena kaple, později kostel.
Svátek sv. Havla byl už od středověku pro mnohé nepříjemnou připomínkou. K svátkům sv. Jiří a sv. Havla měli totiž sedláci povinnost odvádět
vrchnosti za držení půdy nejen úrok, ale i naturálie jako maso, slepice, kuřata, vejce. Rovněž dlužníci, kteří si vypůjčili peníze od židů, museli
půjčený obnos s patřičným úrokem vrátit.

Čtení na pokračování…
Zápisem z kroniky si krátce připomeneme události Borotíně,
které následovaly po vzniku První republiky. Vedení kroniky
převzal v roce 1931 nový kronikář, odborný učitel V. Skalický.
V srpnu 1931
Plných 13 roků pero kronikářovo odpočívalo. Pan říd. R. F. Mayer ukončil své zápisy koncem r. 1918 a v r.
1919 odešel do penze. A v pohnutých prvních měsících svobody tato pamětní kniha zmizela. Čí vinou a proč,
nemožno určiti. Nutno jen připomenouti, že do té doby byla na obecním úřadě. Teprve když min. š. a n. o.
nařídilo vedení obecních kronik, počali se příslušní činitelé po kronice píditi. Trvalo však několik let, než ji
náhle našel p. starosta Holas v obecním archivu (asi v r. 1926). Odpočívala však dále, až posléze byl jsem
o psaní kroniky požádán já. Sbíral jsem pečlivě materiál a použil jsem všech přístupných pramenů, aby zápis
za uplynulých 13 let byl pokud možno úplný a věrný. Bohužel o mnohých událostech velmi zajímavých mohu
se jen letmo zmíniti, neboť dotýkají se osob dosud žijících.
(O sobě připomínám. Učím v Borotíně od 1. března 1914, nejprve na škole obecné, od 1. března 1921 na
škole měšťanské, působím tedy v Borotíně více než 17 roků) První měsíce naší samostatnosti probíhaly
v našem městečku v ustavičném vzruchu jako po celé vlasti. Vracející se vojáci s jásotem vítáni, bolest nad
těmi, kteří se nikdy více nevrátí, znovu a znovu rozjitřována návratem šťastnějších, rozrušování nad tuhými
„Rakušáky“, nemohoucími se smířiti s myšlenkou, že blažené Rakousko patří minulosti. Tehdejší četnický
strážmistr N. Kvěch odmítl odznak v národních barvách v slavnosti zasazení „Lípy svobody“ prodávaný,
úřadoval stále německy, nápis německý ze stanice sňal až na zakročení starosty. Proto usneslo se
zastupitelstvo 26. 11. 1918 žádati za jeho přeložení pamětlivo jsoucí jeho horlivosti, s níž vojákům na
dovolené pomáhal na vojnu, dychtivé shánění zpráv o legiích (z obce naší byli v legiích v Itálii – Ant.
Šmejkal č. 106, Ludvík Jindrák č. 113, Jos. Anděl č. 101, Eman Bouček z Kamenné Lhoty, ve francouzských
leg. Fr. Novák z Kamenné Lhoty, v ruských V. Bulfínek z Kamenné Lhoty). Nová nařízení a zákony, stále
nepolevující drahota, vázané hospodářství potravinami (Válečný obilní ústav trvá dále), půjčka Národní
Svobody, půjčka valutová, kolkování peněz a vkladních knížek, tj. asi zhruba vše, co naší obec
zaměstnávalo. Upisování valutové půjčky obstaral Spoř. a zál. spolek ( v němž v r. 1919 funkci starosty
přezval p. Jos. Maňák, pokladníkem na rok stal se uč. V. Skalický, roku následujícího stal se starostou p.
Rud. Pejša ze Lhoty) a pokladníkem Jos. Maňák. Občané nejen půjčovali uschované stříbrňáky, ale dávali
hojně na zlatý poklad republiky, prsteny, medaile apod.
Počátkem roku 1919 znovuvzkříšen po dobu války odpočívající Čtenářsko – ochotnický spolek. Staré jeviště
prodáno za Kč 1.000 do Nové Vsi u Mladé Vožice a zakoupeno nové od fy. Petránek, Praha II za více než
Kč 4.500,- Hráno na něm poprvé o vánocích v r. 1919 (veselohra „V červáncích svobody“) v nově vystavěném
Hotelu Zelenka, jejž postavil majitel mlýna na St.Zámku p. Václav Zelenka na místě starého hostince „Na
knoflíku“.
V témže roce provedeny obecní volby podle nového volebního zákona. Poprvé v Borotíně kandidovala strana
sociálně demokratická. Získala celou třetinu mandátů. Starostou městyse zvolen p. Frant. Bursík, starostou
obce politické p. Frant. Matějíček, jenž však již po dvou měsících se úřadu vzdal. Starostou pak byl zvolen
p. Jos. Maňák, strojník, jenž byl též předsedou místní školní rady.
Chtějíc docílit lepšího spojení Borotína s Táborem, uvolilo se zastupitelstvo dáti na stavbu silnice zdarma
kámen, obecní pozemky a odklízeti sníh z této silnice. Bohužel – stavba neuskutečněna. Současně žádáno o
přidělení k okresu táborskému. Poněvadž obvodní lékař p. A. Krešl ji v r. 1917 odstěhoval se do Jankova a
místo po něm nebylo obsazeno, žádalo zastupitelstvo o vypsání konkurzu na toto místo. Rovněž akce,
podniknuté obcemi ku zbudování dráhy Jistebnice – Borotín – Mladá Vožice se naše obec činně zúčastnila.

Výlov rybníka Musík,
to ve dvou dnech - 28. a 29. října 2019.
Musík je největším rybníkem oblasti Sedlčanska ve
Středočeském kraji. Nachází se asi 4 km na severozápad
od Sedlčan, mezi obcemi Dublovice a Nalžovice. Vodní
plocha má rozlohu 49,9 ha.

Prodej konzumních brambor na uskladnění
odrůda Adéla 10,- Kč/kg.
Pytle jsou po 25 kg.
František Dušek, Nový Kostelec,
tel: 776 272 516, 776 054 027
email: dusek-frantisek@seznam.cz

Zahradnictví Na Sušárně
Od 1.října jsme pro vás připravili nové "dušičkové"
zboží.
Zatím jsou v prodeji věnečky ze statice, šišek,
bodláků a slaměnek, také nejrůznější dekorace,
košíčky, misky, truhlíky, zápichy, ale i přízdoby na
vaše podzimní dekorace.
Nabídka věnečků je pro vás připravena také v
místním kadeřnictví.
Postupně budou i zelené věnce, kytice, košíky a
další dušičkové dekorace.
Objednávky přijímáme na telefonu
607 843 552
Těšíme se na vás každý čtvrtek a sobotu
9-12 a 14-17 h.
nebo po telefonické dohodě kdykoli.
Zároveň Vás zveme na
DUŠIČKOVOU VÝSTAVU
ve dnech 25. a 28.10.2019 vždy
od 09 do 12 a od 14 do 17 hodin.

E – POHLEDNICE
Novinka České pošty. Zašlete nám vaši fotku a my ji jako pohlednici pošleme vámi vybranému adresátovi.

Formáty:
A5, A6 a dlouhá.
Ceny:
od 27 - 60 Kč.

Více info na:
www.pohledniceonline.cz

