Vážení spoluobčané,
přichází vánoční čas, který je spojen pro většinu z nás s něčím magickým a tajemným. Mnozí
z nás si jistě vzpomenou na ty předešlé Vánoce nebo na svoje dětství a to, jak jsme prožívali
přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Zároveň bychom neměli zapomenout i na ty,
kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich srdcích a vzpomínkách.
Při této příležitosti bych Vám chtěl, poděkovat za vaši práci v letošním roce ve prospěch naší
obce. Za dobrovolnou činnost ve všech spolcích, organizacích i pomoc při pořádaní akcí.
Přeji Vám spolu se zastupiteli obce a zaměstnanci obecního úřadu, příjemné prožití vánočních
svátků a v nadcházejícím novém roce 2020 jenom samé pozitivní zprávy.
Karel Tůma, starosta

Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti
v roce 2020
Vám přeje Městys
Borotín

Autorkou novoročenky je Zuzana Zíková, 7.třída ZŠ Borotín

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE
INFORMUJE:
Na zasedání 17. října 2019 zastupitelstvo
projednávalo především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr
dodavatelů, projednání smluv
1.Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Stavební část projektu by měla být dokončena do 31. 10.
2019.
Proběhlo výběrové řízení na vybavení a zajištění
konektivity. VŘ bylo rozděleno na tři samostatné části,
pro všechny části byla jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka firmy AV Media Praha a.s. Termín dokončení
konektivity je 30. 11. 2019 a termín dokončení dodávek
vybavení a ICT techniky a technologií je do 30. 1. 2020.
2. Hřiště 2019/2020
Bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace, které
bylo upraveno dle požadavků obce – byly vyjmuty
všechny neuznatelné náklady a projekt byl podpořen
v omezeném rozsahu. Výše dotace 1.879.000,- Kč,
spoluúčast obce 809.777,15 Kč.
3. Obnova bytového domu č. p. 153
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Výběrovou
komisí byla vybrána jako nejvýhodnější a doporučena
k výběru nabídka firmy Procházka borotínská s.r.o.
za částku 543.046,- Kč včetně DPH. Rada městyse
schválila výběr dodavatele – výše uvedenou firmu.
Termín dokončení akce je 15. 12. 2019.
Proběhlo jednání s nájemníky ohledně postupu prací při
rekonstrukci.
4. Projekt Interreg – Klimatická zeleň
Obec získala z výše uvedeného projektu možnost
výsadby 69 ovocných stromů na obecních pozemcích.
Náklady na výsadbu jsou hrazeny z projektu.
Spoluúčast obce formou povýsadbové péče o zeleň.
5. Výstavba inženýrských sítí Na Sušárně
Program na podporu výstavby by dle vyjádření Ing.
Příbramské měl být vyhlášen v průběhu listopadu. Další
informace budou podány na příštím zasedání.
Sociální služby městyse Borotín
Ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby
městyse Borotín byla jmenována Bc. Lucie Vachová,
která se představila zastupitelům. V současné době
probíhá administrace příspěvkové organizace a
shromažďování podkladů pro registraci sociální služby.
O registraci je třeba zažádat do 30. 11. 2019, což je
zároveň termín pro podání žádosti o podporu
z grantového programu MAS Krajina srdce. Do konce
října se mohou přihlásit potenciální zájemci o
spolupráci
v příspěvkové
organizaci.
Proběhly konzultace na KÚ – odbor sociálních věcí a
KHS ČB – hygienické požadavky na zřizovanou
sociální službu. Stavební úpravy by mohly být
podpořeny v rámci projektů IROP administrovaných
MAS Krajina srdce.

Zastupitelé projednali výši příspěvku pro příspěvkovou
organizaci SSMB pro rok 2019 dle předloženého
rozpočtu.
Připomínky, diskuse, různé
1. Výsledky kontrol
Zastupitelé projednali výsledek kontroly ČIŽP
na čistírně odpadních vod.
Zastupitelé projednali výsledek kontroly ze Státního
archivu.
2. Nájmy v č. p. 261 – 263 a 153
K 30. 9. 2019 skončil nájem výpovědí ze strany
pronajímatele panu Machajdíkovi, od 1. 10. 2019 nová
smlouva s panem Zemanem.
K 31. 10. 2019 končí nájemní smlouvy výpovědí ze
strany nájemníků paní Šmejkalové a paní Klasové.
Nově byla uzavřena nájemní smlouva s paní
Nádvorníkovou a panem Bandym.
K 31. 10. 2019 končí nájemní smlouva uplynutím doby
nájmu panu Peterkovi v č. p. 153, nově bude byt
pronajímán až po dokončení rekonstrukce č. p. 153
od ledna 2020.
Zastupitelé vzali na vědomí informace o změnách
v nájemních smlouvách.
3. Jednání s nájemníky
Proběhla jednání s nájemníky obecních bytů v č. p. 153,
a 261 – 263. Nájemníci byli seznámeni s plánovanými
akcemi v bytových domech a jejich okolí a byly
projednány připomínky nájemníků.
4. Vybudování a úprava sběrných míst
Zastupitelé projednali a schválili možnost získání
podpory ze SFŽP na vybudování sběrných míst,
rozšíření spektra separovaných odpadů, nákup
kontejnerů a odpadových nádob. Termín podání
projektové žádosti je únor 2020, jednání s firmou BHZ
invest s. r. o. je naplánováno na listopad 2019. Možná
dotace až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.
Firma BHZ invest s. r. o. nabízí zpracování
a administraci projektové žádosti na SFŽP.
5. Žádost spolku Junák – český skaut, středisko
Borotín
Zastupitelé projednali žádost zástupců spolku Junák
z Borotína o poskytnutí prostor k pravidelným
schůzkám a k uložení táborového vybavení. Zastupitelé
diskutovali o možnostech, které v současné době obec
má. Jako dočasné řešení pro schůzky byly nabídnuty
prostory v obecní knihovně nebo v základní škole, pro
uskladnění materiálu byla nabídnuta část budovy č. p. 1.
Další jednání budou probíhat.
6. Místní rozhlas
Zastupitelé projednali možnost rozšíření služby hlášení
místního rozhlasu o SMS či emailové zprávy. Postup
řešení bude projednán na dalším zasedání.
7. Poskytování příspěvků
Zastupitelé projednávali systém poskytování příspěvků
a dotací jednotlivým žadatelům. Konkrétní systém bude
projednán na příštím zasedání. Případné podněty bude
zpracovávat Rada městyse.
8. Umístění antény Vodafone na budově č. p. 78

Zastupitelé opětovně projednali a schválili možnost
pronájmu části střechy na č. p. 78 pro umístění antény.
K dispozici byl návrh umístění. Cena za pronájem bude
stanovena na dalším jednání se zástupcem
pronajímatele. Zastupitelstvo vyhrazuje obci právo na
tzv. inflační doložku k ceně pronájmu.
9. Dopis pana Antonína Táborského
Zastupitelstvo projednalo dopis pana Antonína
Táborského a schválilo znění odpovědi.
10.Kůrovcová kalamita
Ing. Antonín Brož podal zastupitelům informace
ohledně kůrovcové kalamity a možných řešeních
hospodaření v obecních lesích.
11.Výměna vytápění v č.p. 255
Zastupitelé projednali žádost paní Anny Pultarové
na výměnu systému vytápění v řadovém domě č. p. 255,
kterou chce uskutečnit vlastními náklady. Dále
projednali postup řešení obdobných žádosti nájemníků
řadových domů.
12. Zásady tvorby rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zásady tvorby
rozpočtu městyse na rok 2020. Rozpočet musí zajistit
financování všech činností obce a splácení přijatých
úvěrů, případně dofinancování jednotlivých staveb
a akcí, na které se povede zajistit podporu od Evropské
unie, státu, kraje či z jiného dotačního zdroje.
13. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
Zastupitelé projednali a schválili plán inventarizace
majetku obce za rok 2019.
14. Návrh střednědobého rozpočtu
Zastupitelé projednali zařazení krizové rezervy
a příspěvků pro novou příspěvkovou organizaci
Sociální služby městyse Borotín do návrhu
střednědobého rozpočtu. Návrh zpracuje paní Jana
Čermáková.
15. Darovací smlouvy
Zastupitelé projednali a schválili návrh darovací
smlouvy od Krajského úřadu Jihočeského kraje pro
městys Borotín. Dary ve výši 15.000,- Kč za Cenu
naděje pro živý venkov a 10.000,- Kč za Zlatou cihlu
Jihočeského kraje (za spolupráci při obnově Barokního
dvora) získala obec v rámci soutěže Vesnice roku 2019.
Zastupitelé dále projednali a schválili dar ve výši
10.000,- Kč pro Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.
na vybudování veřejného WC v Barokním dvoře
Borotín.
16.Příspěvek pro SDH Pikov
Zastupitelé projednali a schválili žádost hasičů z Pikova
o příspěvek na dopravu na MČR v požárním sportu
ve výši 5.500,- Kč.
17. Sportovní hala
Zastupitelé projednali nutnost postupné obnovy
vybavení ubytovny ve sportovní hale.
18. Zálohy na vodné a stočné
Zastupitelé diskutovali o možnosti platit zálohy
na vodné a stočné. Bude projednáno na některém
z následujících zasedání.
19. Rozpočtové opatření

Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8,
které schválila rada městyse, a schválili rozpočtové
opatření č. 9.
20. Poděkovaní
Zastupitelé
děkují
paní
Mileně
Peterkové
za dlouholetou práci pro rozvoj obce. Obchod Smíšenka
v Borotíně vedla paní Peterková téměř 27 let. Několik
let také udržovala v chodu obchod v Libenicích, Orlově
a Vlásenici.

Na zasedání 20. listopadu 2019 zastupitelstvo
projednávalo především tyto záležitosti:
Postup prací na obecních stavbách
1. Modernizace a navýšení kapacity ZŠ Borotín
Zastupitelé projednali a schválili znění nové úvěrové
smlouvy s Českou spořitelnou a. s., která bude
pokračováním úvěrové smlouvy na zajištění
předfinancování projektu Modernizace a zvýšení
kapacity ZŠ Borotín. Předchozí úvěrová smlouva
vypršela. Podmínky nové smlouvy jsou totožné
s původní smlouvou.
Stavba je těsně před dokončením, kolaudace je
plánována na polovinu prosince 2019, konektivita má
být dokončena do 26. 11. 2019 a dodávka nábytku
a vybavení má termín dokončení do 31. 1. 2019.
Rada městyse schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s firmou ACG Real s. r. o., který zahrnoval prodloužení
termínu plnění smlouvy z důvodu koordinace některých
stavebních činností s firmou zajišťující konektivitu
školy. Termín byl prodloužen do 25. 11. 2019. Termín
dokončení konektivity je 26. 11. 2019 a bude dle
informací firmy AV Media a. s. dodržen.
Firma ACG Real s. r. o. předložila návrh dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo, který zahrnuje vícepráce
a méněpráce provedené na stavbě. K předloženému
dodatku má výhrady dohled projektanta i stavební
dozor. Bude tedy předmětem dalšího jednání.
Zastupitelé diskutovali o způsobu schválení dodatku č.
3. Bylo navrženo následující řešení: schůze
zastupitelstva bude přerušena do dne předložení
akceptovatelné verze dodatku č. 3, nejpozději do 25. 11.
2019. V případě, že bude předložený dodatek na částku
nižší než 100.000,- Kč bez DPH, bude schůze ukončena
a dodatek bude projednávat a schvalovat rada obce.
2. Hřiště 2019/2020
V první polovině prosince dojde k předání staveniště a
budou zahájeny práce na projektu.
Zastupitelé vzali informaci k projektu na vědomí.
3. Obnova bytového domu č. p. 153
Akce probíhá, termín dokončení je plánován na 15. 12.
2019 a dle informací dodavatelské firmy Procházka
borotínská s. r. o. bude dokončena v plánovaném
termínu.
Nad rámec projektu budou vymalovány chodby v celém
bytovém domě a do 1 bytu pořízena nová kuchyňská
linka.
Zastupitelé vzali informace k projektu na vědomí.
4. Úpravy v č. p. 261 – 263

Bylo provedeno seřízení oken v jednotlivých bytech,
opravena opěrná zeď. Je plánováno malování
společných prostor.
Obec využije nabídku firmy ECČB k provedení
bezplatného měření termovizí.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
Příprava akcí (možnosti získání dotací) na rok 2020
1. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na
rok 2020
Zastupitelé projednali možnosti podání žádosti o dotaci
z PRV Jč Kraje na rok 2020. Diskutovali o možnostech
využití dotace na obnovu některého z bytových domů
v majetku obce. Do příštího zasedání budou zpracovány
rozpočty několika navrhovaných akcí a bude
rozhodnuto o tom, na kterou akci bude obec z programu
žádat.
Dále bude na dalším zasedání předložen návrh
aktualizace plánu obnovy venkova na další období.
2. Akce s možností získání finanční podpory
Síťování parcel na Sušárně – dotační titul MMR ČR –
Podpora bydlení pro rok 2020 – možnost síťování
parcel. Dotace 80.000,- Kč na jednu parcelu. Celkem
přísné podmínky pro dokončení výstavby v dané
lokalitě. Další jednání povede starosta a projektový
manažer.
Obnova zeleně v obci – dotační titul MŽP ČR
administrovaný SFŽP – Zlepšení funkčního stavu
zeleně ve městech a obcích. Dotace až 100% (20 – 250
tis. Kč).
Včelí naučná stezka – dotační program Interreg AT –
CZ – Fond malých projektů přeshraniční spolupráce.
Paní Alena Švecová seznámila zastupitele s možností
vybudování interaktivní včelí naučné stezky na
obecních pozemcích mezi Borotínem a Kamennou
Lhotou ve spolupráci s rakouským partnerem.
Nositelem projektu bude obec, náklady projektu budou
upřesněny.
Pořízení nových odpadových nádob – zastupitelé
projednali nová místa pro umístění odpadových nádob i
rozšíření
sortimentu
separovaného
odpadu
dle materiálu předloženého starostou.
Zastupitelé vzali informace o dotačních programech na
vědomí.
Připomínky, diskuse, různé
1. Obecní hostinec
Zastupitelé vzali na vědomí výpověď nájmu v obecním
hostinci č. p. 78 od 1. 11. 2019, kterou projednala rada
městyse.
Nájemci skončila nájemní smlouva z důvodu pozbytí
živnostenského oprávnění – přerušení podnikání
na vlastní žádost. Zastupitelé projednali a schválili
vyhlášení záměru na pronájem od 1. 1. 2020. Se
současným nájemcem je dohodnuto, že byt v č. p. 78,
který byl také součástí pronájmu, vyklidí nejpozději
do konce ledna 2020.

2.ČOV
Zastupitelé projednali nabídky firem, které se zbývají
službami spojenými s provozem ČOV. Stávající
smluvní partner VHS Benešov předložil návrh nové
smlouvy. Dále byly osloveny firmy Čevak a Aston.
Novým partnerem při obsluze ČOV byla firma Čevak
a. s., jejíž nabídka byla pro obec finančně
nejvýhodnější.
3. Žádost Diakonie Rolnička
Zastupitelé projednali žádost o finanční příspěvek
Diakonie Rolnička Soběslav. Rozhodnutí bylo
odloženo na další zasedání zastupitelstva.
4. Příprava obecního plesu
Zastupitelé projednali stav příprav obecního plesu.
Uskuteční se 27. 12. 2019 v Hostinci u kostela
v Borotíně. Zastupitelé byli vyzváni k účasti na přípravě
plesu, shromažďování tomboly a oslovování
případných sponzorů a dárců. Bližší organizace bude
upřesněna na příštím zasedání.
5. Žádost o příspěvek SDH Kamenná Lhota
Zastupitelé projednali a schválili žádost o příspěvek
2.000,- Kč na akci - Příjezd Sv. Martina.
6. Systém rozdělování dotací a příspěvků v roce 2020
Zastupitelé diskutovali o způsobu rozdělování
příspěvků a dotací z rozpočtu obce v roce 2020. Bylo
schváleno vyčlenění částky 300.000,- Kč v rozpočtu pro
rok 2020. Systém rozdělování připraví pracovní skupina
ve složení Ing. Tůma, Mgr. Pípalová, Ing. Vavřík, Mgr.
Pacovský a RNDr. Čapková a bude projednán
na příštím zasedání.
7. Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 9,
které schválila rada městyse a schválili rozpočtové
opatření č. 10, které je přílohou zápisu.

130 let od založení SDH Borotín
Dne 3. srpna 2019 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Borotíně 130 let od svého založení. K připomenutí
tohoto výročí byla uspořádána hasičská soutěž na hřišti u ZŠ. V průběhu 130 let se ve sboru vystřídalo několik
generací obyvatel Borotína, a proto bych chtěl uvést několik vět z historie.
Z období prvních desítek let po založení sboru nám zůstalo jen několik pečlivě provedených zápisů
a dochovaných fotografií, ale i přesto nám ukazují s jakou vážností a zodpovědností k členství ve sboru
přistupovali tehdejší obyvatelé Borotína. Při první valné schůzi bylo přihlášeno 30 členů. V roce 1892 byla
zakoupena první ruční stříkačka od firmy Smekal – Praha. Jen v prvním desetiletí po vzniku zasahoval sbor
u 15 požárů v Borotíně a okolí. Prvním těžkým obdobím pro činnost sboru byla první světová válka, na jejíchž
frontách zemřelo 8 členů sboru. Po těchto těžkých válečných letech přišlo období relativního rozkvětu sboru
a např. v r. 1934 čítal sbor již 40 činných členů. Ve druhé polovině minulého století sbor zůstával jedním
z hlavních spolků činných v Borotíně a kromě hasičské práce se podílel i na udržení kulturního života v obci.
V současnosti je ve sboru přihlášeno 30 členů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli při pořádání oslav ať finančním příspěvkem, fyzickou
pomocí nebo i účastí na pořádané soutěži. Doufejme, že se nám podaří i v následujících letech udržet činnost
sboru a pokračovat v práci našich předků.
Karel Tůma, starosta SDH

Ze školky a školy…
Z mateřské školy...
Nastal prosinec a my máme za sebou plavecký výcvik, focení, zpívání u stromečku,
dílny, Mikulášskou nadílku a těšíme se na Vánoce.
Ve čtvrtek 12. 12. jsme s děti pro rodiče na vánoční besídku připravili příběh o
zvědavém koťátku. Dopoledne proběhla poslední zkouška, na které byla paní Jindová, pan Brož a pan Tůma čestnými
hosty.
Krásné Vánoce, plné klidu a pohody, nový rok plný zdraví a štěstí přejí všichni z mateřské školy.

Škola
V novém roce do nového
V listopadu 2018 byla zahájena velká rekonstrukce
budovy základní školy – druhá etapa projektu
Modernizace a navýšení kapacity Základní školy
Borotín, na kterou obec získala podporu Integrovaného
regionálního operačního programu. První etapa
projektu byla ukončena již v roce 2016, kdy bylo
zrekonstruováno severní křídlo a vestavěny 2 učebny
nad dílnami. Projekt na rekonstrukci školy, přístavbu
severního křídla a vybudování odborných učeben
a kabinetů pro výku cizích jazyků, matematiky, fyziky
a chemie, přírodopisu, zeměpisu a na podporu
inkluzivního vzdělávání měl rozpočet okolo třiceti šesti
milionů korun. Projektová žádost byla podána v únoru
2017 a na rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme čekali až
do začátku léta 2018. Následovalo náročné výběrové
řízení na dodavatele stavby a konečně v listopadu 2018
začala stavba. S vyklízením půdy i dalších
rekonstruovaných prostor pomáhali zaměstnancům
školy žáci, rodiče, přátelé školy i zaměstnanci obce.

A pak to vypuklo. Rekonstrukce s velkým R a vším, co
k tomu patří. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl
sestaven harmonogram prací. I přesto, že se firma
snažila vyjít škole všemožně vstříc, nevyhnuli jsme se
hluku a prachu z rekonstrukce půdních prostor. Před
jarními prázdninami jsme museli vyklidit i první patro
staré budovy. Už z předchozího roku, kdy jsme
rekonstruovali část školy po havárii vody, jsme měli
nacvičeno fungování školy v provizorních podmínkách.
Do budovy obecního úřadu se tentokrát odstěhovaly
hned 2 třídy, další děti se pak začaly učit ve školních
dílnách, družinách a ve sportovní hale. V průběhu
jarních prázdnin byla vyměněna azbestová střešní
krytina za novou střechu se střešními okny a začaly
práce na rekonstrukci patra.
Původně byl časový harmonogram nastaven do konce
srpna 2019. Když se po odstranění lešení v červnu 2019
ukázala zbrusu nová fasáda, mohlo se zdát, že máme
skoro hotovo. Zrekonstruovat střechu, vystavět nové
schodiště do podkroví, vybudovat na půdě kabinety,
ve škole výtah a bezbariérová WC, zrekonstruovat

elektroinstalaci a osvětlení na chodbách, vyměnit okna
a venkovní dveře, celou budovu zateplit, vystavět
venkovní sportoviště a upravit okolí budovy, to je i pro
velkou firmu celkem náročný úkol. V průběhu
rekonstrukce byly navíc odhaleny některé další potíže,
zejména průhyb podlah v rekonstruovaných učebnách.
Další zdržení zapříčinilo zdlouhavé schvalování změn
vybavení učeben.
A tak jsme v září zahájili nový školní rok ve starém
prostorovém provizoriu. Na radnici se z prňáčků stali
druháci, z druháků třeťáci a v pinpongárně deváťáky
vystřídali šesťáci. Jen dočasná jazykovka se z ředitelny
přesunula do bufetu v hale. Ale výuka i všechny další
školní akce probíhaly dále bez omezení. Ovšem s
většími nároky na disciplínu, bezpečnost a nervy. Každé

pondělí po kontrolním dni čekali mí kolegové
na „zprávy z hora“. A konečně to přišlo.
„Kolaudace bude v pondělí 16. 12. a pokud
bude vše probíhat podle předpokladů, máme
do vánoc namontovaný i nábytek a další
vybavení,“ mohla jsem oznámit svým
kolegům. Plánovanému dokončení projektu
ke konci ledna tak snad již nic nestojí v cestě.
Po dokončení rekonstrukce nás samozřejmě
čeká ještě zabydlování a stěhování zpět. Ale
to už jsou vlastně moc veselé starosti.
Děkuji. Děkuji všem, kteří jakkoli přispěli ke
zdárnému dokončení projektu. Děkuji všem
odborníkům, kteří se na projektu podíleli.
Děkuji obci a zastupitelům, že měli odvahu
odsouhlasit tak veliký projekt s rozpočtem
skoro třikrát větším, než je rozpočet obce.
Děkuji panu starostovi Brožovi za dlouhodobou
podporu naší školy i celého projektu. Děkuji panu
starostovi Tůmovi za velkou pomoc při dokončování
projektu a předem i za pomoc se stěhováním zpět.
Děkuji rodičům našich žáků za vstřícnost a pochopení.
Děkuji žákům za disciplinovanost a dodržování všech
bezpečnostních pravidel. Děkuji svým kolegům
za kvalitní práci, kterou odváděli i v takto ztížených
podmínkách.
Den otevřených dveří a prohlídka nových prostor
proběhne v jarních měsících.
Děkuji a těším se na setkání v novém.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Advent ve škole
30. 11. jsme v rámci adventní výstavy uspořádali dílničky, na kterých si dětští návštěvníci mohli vyrobit například
přáníčko nebo ozdobu na stromeček. Večer si pak mohli zájemci vyslechnout pásmo písní a textů s předvánoční
a vánoční tématikou, které si připravili žáci ze školy i mateřské školky ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromečku.
Čerti s Mikulášem se po škole i obci prohnali dopoledne 5. prosince. Čerti sem tam zachrastili řetězem, obličeje umazali
skoro každému, koho potkali. Mikuláš četl z kouzelné knihy, andělé nadělovali ovoce a perníky, v první třídě dokonce
i pera.
12. 12. Proběhla vánoční besídka ve školce. Kromě
vystoupení si děti pro rodiče a další hosty připravily
i vánoční cukroví, třeba vlastnoručně vyrobené vanilkové
rohlíčky.
Tradiční soutěž o nejkrásnější a v posledních letech
i nejoriginálnější novoročenku ještě probíhá. Jedno
z přáníček se tradičně stane novoročenkou městyse.
Vyhlášení výsledků proběhne v pátek 20. 12.
A zase je tak těžké si vybrat …
15. 12. od 15,00 hodin vystoupili žáci naší školy
v místním kostele s pásmem písní a textů. Vystoupení je
součástí série dobročinných adventních koncertů, jejichž
výtěžek bude použit na podporu kulturních památek
v obci.
V posledním předvánočním týdnu půjdou žáci prvního stupně do okolních lesů již tradičně krmit zvěř. Další tradiční
akcí je vánoční basketbalový turnaj.

Jménem dětí, žáků a zaměstnanců školy přeji všem krásné a pohodové Vánoce a mnoho
štěstí v roce 2020. Mgr. Lenka Pípalová
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTYSE BOROTÍN
Milí čtenáři,
dovolte, abych Vás touto cestou informovala o výsledku dlouhodobého úsilí zřídit v obci Borotín
a jejím okolí sociální služby, které budou podávat svou pomocnou ruku těm, kteří potřebují naši
pomoc.
Osobně jsem se k projektu připojila v září roku 2019, kdy byla obcí zřízena příspěvková
organizace Sociální služby městyse Borotín. Byla zpracována žádost o registraci sociálních služeb
a současně jsme zpracovávali projekt na získání finančních prostředků z EU na provoz sociálních
služeb. Projektová žádost se podává do Operačního programu zaměstnanost (OPZ) registrovaného
přes MAS Krajina srdce. V současnosti je projekt podán a čekáme na jeho schválení.
Dne 11. 12. 2019 jsme, k naší velké radosti, obdrželi Rozhodnutí o registraci služby z Krajského
úřadu. Poskytování sociálních služeb v tomto okamžiku nic nebrání a provoz bude zahájen od 1.
1. 2020. Po dobu, než bude projekt schválen, bude služba financována z příspěvku obce a
poskytována v omezeném rozsahu.
Sociální služby městyse Borotín v sobě zahrnují dvě služby. Jedná se o terénní odlehčovací
službu, která je směřována k sobám, které pečují o osobu blízkou se zdravotním, mentálním,
kombinovaným nebo tělesným postižením. Cílem terénní odlehčovací služby je poskytnou
osobám pečujícím možnost si zařídit si své osobní záležitosti, zprostředkovat jim kontakt se
sociálním prostředím nebo si vyřídit své osobní záležitosti. Další službou je odborné sociální
poradenství, které bude poskytovat svou pomoc prostřednictvím rady, pomoci s vyplňováním
žádostí o dávky SSP, pomoci s jednáním na úřadech apod. Více informací naleznete na webových
stránkách městyse Borotín.
Na budoucí spolupráci s vámi, milí čtenáři se těší
Bc. Lucie Vachová, DiS.
ředitelka Sociální služby městyse Borotín, email:socialnisluzba@borotin.cz

Adventní koncerty 2019 byly příjemným
kulturním zážitkem
Adventní koncerty, které uspořádal Městys Borotín ve spolupráci s
Osvětovou besedou, se opět vydařily. V loňském roce se poprvé v kostele
v Borotíně konala trojice adventních koncertů a do veřejné sbírky na
obnovu kulturních a historických objektů přítomní přispěli částkou
12.940,- Kč. K této sumě letos přibude na konto sbírky dalších 12.357,Kč.
První adventní koncert se konal v kostele Nanebevstoupení Páně v Borotíně v neděli 1. prosince.
Shromážděným krásně zazpívali členové pěveckého sboru - s třicetiletou tradicí - Nokturno
ze
Sezimova Ústí pod vedením paní sbormistryně Jarmily Hlubinkové. Výtěžek z dobrovolného
vstupného činil 3.121,- Kč.
Podruhé v adventním čase jsme se sešli v kostele Narození Panny Marie na Kostelci v neděli
8. prosince. Tichým prostorem se krásně nesla hudba a zpěv. Hosty byli tentokrát členové souboru
Rak z Chotovin, pod vedením paní Heleny Hýnové. K přítomným promluvil pan farář Pavel Němec a
kronikářka Milena Peterková přečetla pověst o Kostelci z knihy Jaroslava Wimra. Řada návštěvníků
jistě neznala také skutečný příběh kosteleckého oltáře, který byl na Kostelec převezen z Lipnem
zatopené Dolní Vltavice. Starosta ing. Karel Tůma před koncertem veřejně poděkoval za dlouholetou
péči o kostel paní Rechtorikové. Kytičkou odměnil také její nástupkyni paní Novákovou ze Řevnova.
Hojná účast v kostele potěšila pořadatele i účinkující a přispěla dalšími 4.092,- Kč na konto sbírky.
Třetí adventní koncert rozezněl v neděli 15. prosince zaplněný borotínský kostel. Dopřál všem
přítomným krásný zážitek při poslechu hudby a zpěvu dětského sboru složeného ze žáků naší základní
školy, pod vedením paní učitelky Evy Mackové. O významu adventu krátce promluvil pan farář Pavel
Němec. Borotínský starosta také tentokrát poděkoval za dlouholetou péči o kostel pánům Tůmovi a
Bartoňovi. Dobrovolné vstupné v částce 5.144,- Kč opět putuje do veřejné sbírky.
Všem návštěvníkům děkujeme za účast a dobročinnost, účinkujícím pak za krásný kulturní zážitek.
Věříme, že se tyto koncerty stanou další hezkou tradicí.
(red.)

Čertovské rojení
V sobotu 7. prosince 2019 děti již po deváté otevíraly na sále Hostince u kostela peklo. S rodiči
přišlo 55 dětí a společně se tancovalo a soutěžilo. Novinkou letos byla Uriášova tržnice, ve které si
mohly děti vyměnit čertovské koruny za svítící
náramky, lízátka, kouzelné vánoční ozdoby a
jiné drobnosti. Když nastal okamžik otevírání
pekla, tak i ti největší raubíři chytli své rodiče
za ruce. V rukou svírali kouzelná peříčka na
ochranu, která vyfasovali od čertic. Společně
zazpívali Luciferovi písničku, za kterou je
čekal pekelný bonbónový déšť. Ani letos
nechyběla čertovská babička se svou
nadílkou. Ti odvážnější se fotili s čerty přímo
v pekle. Pak ještě oblíbená židličkovaná a
tanec s čerty a mohli jsme se zase na rok
rozloučit.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali
čertovské odpoledne pro děti připravit i
sponzorům.

Farní okénko
Milí přátelé,
procházíme časem očekávání a přípravy na svátky vánoční. A tak chci upřímně poděkovat za přijetí, kterého se
mi u vás dostalo. Jsem rád, že mohu spolu s vámi prožívat nově i tento čas. Každý z nás jistě cítí touhu, prožít ho
intenzivně, najít si chvíli pro sebe a pro své blízké. Zkusme si ho tedy nenechat vzít běháním po obchodech, ale
darujme si sebe navzájem. Zkusme nejdříve přijít sami k sobě, abychom mohli otevřít srdce druhým a také Bohu.
Zdá se nám často, že ho nenacházíme? Zajímavý postřeh měl svatý Augustin, který bouřlivě ve svém mládí hledal
Boha. Jednoho dne se Boha zeptal: „Kde jsi byl, když jsem Tě všude hledal?” A dostává odpověď: „Já jsem byl u
tebe, ve tvém srdci, ale ty jsi u sebe nebyl!“
Až tedy budeme zkoumat, jak jsme využili úsek života v tomto končícím roce, přeji všem, aby se dokázali zastavit
u svého vlastního srdce. Jaké je? Po čem touží?
O Vánocích můžeme prožít opravdové zrození světla do našeho srdce – srdce stvořeného pro lásku, která nehledá
prospěch jenom pro sebe, ale touží po tom, aby mohla být rozdávána a světlo šířila všude kolem sebe.
Ať už prožijeme vánoční svátky slavením narození Ježíše Krista spolu s celým křesťanským světem, nebo jako
návrat k novému světlu, či ve společném setkávání s příbuznými a přáteli, přeji nám všem, abychom objevili nový
začátek, abychom poznávali, že posláním tohoto světa i našeho života je rozvíjení opravdových vztahů. Popravdě,
vyžaduje to velké úsilí, časté usmiřování a možná i ustupování ze svého sebeprosazení, ale stojí to za to. Dvě
slova - bdělost a modlitba - jsou plně adventní, protože nás k úplnému prožití chvíle, kdy Bůh vstoupil do dějin
v Betlémě. A když se stal člověkem, dělá to proto, aby člověku dal poznat, jak moc ho miluje.
Najděte si o Vánocích chvíli k návštěvě kostela (vánoční bohoslužba v Borotíně bude 24.12. ve 21 h), nebo k
návštěvě svých blízkých, ke zpěvu koled a ke společnému setkání v rodině. A až budete stát u jesliček, vzpomeňte
si na své blízké a pokloňte se s pastýři narozenému dítěti a řekněte: „Díky za to, že můžeme žít život s láskou. Ty
jsi láska.“ Radost Vánoc a pokoj vycházející z chudé stáje za Betlémem, ať naplní naše obce, naše rodiny a naše
srdce, abychom se vrátili k sobě a objevili Boha.
Rozpis mší a bohoslužeb v Borotíně a na Kostelci:
22.12. Čtvrtá neděle adventní - 11.30 mše sv. Borotín, po mši možnost
sv. smíření
24.12. úterý - Štědrý den - 21.00 vánoční bohoslužba slova s příběhem Borotín
25.12. Hod Boží Vánoční - 11.30 mše sv. Borotín, Slavnost Narození Ježíše
Krista
26.12. čtvrtek - Svátek sv. Štěpána - 11.00 - mše sv. Nový Kostelec
29.12. neděle: Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - 11.30 mše
sv. Borotín,
s obnovou manželských slibů
1. 1. 2020 Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie - 11.30 mše sv. Borotín
Požehnané Vánoce a pokojný vstup do nového roku vám všem přeje
správce farnosti, P. Pavel Němec

Adventní výstava šikovných rukou
První adventní sobotu se konala na sále hostince tradiční adventní výstava. Byla ve znamení nadcházejících
svátků, tak i tentokrát měli návštěvníci možnost nakoupit adventní i vánoční dekorace, svíčky, perníčky,
cukroví aj., ale mohli si i dle svých představ nechat na místě dekorace vyrobit. Děti byly spokojené v tvořivých
dílničkách, starší žáci pro všechny připravili pohoštění s celodenní vzornou obsluhou. Moc se povedla
prezentace místní firmy Lesánek.
Od 9 do 16 hodin se tu vystřídalo přes tři stovky návštěvníků.
Jsme rádi, že námi připravované akce jsou tak navštěvované. Pořádaly jsme letos dvě výstavy, kurzy
tradičních řemesel i akce pro děti a divadelní spolek osvětové besedy /obnovený po více než padesáti letech/

nastudoval a pětkrát odehrál pohádku Lotrando a Zubejda s velkým ohlasem. Nyní už ochotníci začínají
studovat hru druhou. Na jaře příštího roku /květen - červen/ uvedeme pohádku - Hrátky s čertem.
Přejeme všem lidem dobré vůle krásné prožití vánoc a doufám, že se s většinou z vás setkáme na tradičním
obecním plese a také při novoroční šlápotě. Sraz i cíl šlápoty bude uveřejněn na webových stránkách a
v rozhlase.
Za Osvětovou besedu: Milena Peterková

Cvičeni s Katkou
V roce 2020 zahájíme v úterý 7.1.2020 v 19. hod. A dále bude každé sudé úterý od 19 hod v borotínské
hale. Během hodiny se zahřejeme lehkým aerobním cvičením, pokračujeme se zdravotními
posilovacími cviky a nakonec strečink. Těším se na všechny. Katka Brindová

Basketbal v Borotíně
BOROTÍN - Učitel Ladislav Zrůst působil jako
basketbalový trenér na ZŠ a MŠ Borotín od roku
2001. V letošním roce tak na jaře uzavřel bohatou
osmnáctiletou trenérskou kariéru a rozhodl se s
borotínským
basketbalem
rozloučit.
Jeho
trenérskýma rukama prošlo více než 300 dětí. Hráli
v mládežnických kategoriích od U10 až po nejstarší
U17. V rozhovoru pro Týdeník Táborsko zavzpomínal
Ladislav Zrůst na své nesnadné začátky na škole v
Borotíně, kde trénoval nejprve fotbalové dorostence.
Postupem času vytvořil velice silnou mládežnickou
basketbalovou generaci a předvedl dětem v Borotíně
i české basketbalové hvězdy. Ladislav Zrůst přiblížil v
rozhovoru také nejsilnější zážitky s borotínským
basketbalem a prozradil recept na úspěšné
trénování. V čem byla hra jeho družstev odlišná od
soupeřů? Zatoužil někdy trénovat dospělý basketbal
na vysoké úrovni? Začne mu basketbal chybět? Na
závěr okomentuje Ladislav Zrůst také úspěšné
vystoupení
české
mužské
reprezentace
na
mistrovství světa v basketbalu.

V jakém stavu byl borotínský basketbal, když jste
přišel do Borotína v roce 2001 trénovat?
Čekala mě práce od samého začátku. Řekl bych, že o basketu
nikdo nevěděl, jak funguje. Dříve jsem trénoval v Líbeznicích
nedaleko Prahy, kde jsem učil dříve. Poté jsem přišel s
nabídkou basketbalu do Borotína a pan starosta mě
přesvědčoval, abych se věnoval tenisu. Začínal jsem u fotbalu,
protože po dvou kolech neměl dorostence kdo trénovat.
Soutěž jsem s nimi vyhrál a postoupili jsme do kraje. Chtěl
jsem se ale věnovat basketbalu. Po dobu jednoho roku jsem
trénoval fotbal i basketbal zároveň.
Vyšla vám škola s basketbalem vstříc?
Tehdy působila jako ředitelka Leona Jelínková, která mi
věřila, a moc mi pomohla. Nikdo moc nevěřil, že se basket v
Borotíně ujme. Říkal jsem, že do dvou let budeme na špičce a
do dvou let jsme tam byli. Začátky byly samozřejmě těžké,
dlouho nás vnímali jako vesnický klub. Když jsme hráli v
Táboře, skandovali seno a vidle. Tahle slova jsme si vzali jako
svou přezdívku a začali jsme si skandovat seno a vidle sami.
Velice rychle jsme si získali v republice respekt a už v roce
2003 jsme se významně prosadili.
Kdy poprvé prohrál Tábor s Borotínem?
Nevím přesně, ale myslím, že v druhé sezoně už určitě.
Jak náročná byla práce basketbalového trenéra
v Borotíně?

Jelikož jsem byl na basketbal v Borotíně skoro sám, tak jsem
dělal všechno. Obzvlášť v počátcích. Zařizoval jsem i halu,
rozhodčí, dopravu, pomáhal jsem i shánět finance. Bylo toho
strašně moc, na druhou stranu jsem mohl basketbal řídit, jak
jsem chtěl. Práce mě bavila a měl jsem i spoustu nabídek,
abych šel jinam. Já měl ale rozdělanou práci v Borotíně a chtěl
jsem tam zůstat.
V Borotíně se za vašeho působení ukázaly dětem a
fanouškům i české basketbalové hvězdy. Koho se vám
podařilo do vaší tělocvičny přivést?
Nejvíce si vážím návštěvy Miroslava Vondřičky, což je podle
mě nejlepší trenér v historii České republiky. Ještě ve svých
šestaosmdesáti letech trénuje ve Strakonicích. Dokázal toho
nejen na reprezentační úrovni strašně moc. Vozil medaile
z olympiády a basketbal byl za jeho éry na špičkové úrovni. Co
se týká hráček, předvedla se u nás dvakrát tehdejší kapitánka
reprezentace Kateřina Elhotová z USK Praha, což se ne všem
týmům podaří, aby přijeli k takhle malému týmu hráčky
světové třídy. Navštívila nás i šéftrenéra dětí a mládeže České
basketbalové federace Milena Moulisová, která u nás vedla
dva tréninky. Vzácných hostů byla opravdu spousta a nerad
bych na někoho zapomněl. Vždy jsme si takových návštěv
vážili.
Jak vypadal váš klasický týden během hlavní sezony
v podání basketbalového trenéra?
Každý den probíhaly tréninky. Třeba v posledním roce jsem se
věnoval třem týmům. V sobotu a v neděli se samozřejmě hrály
zápasy a vytížení bylo velké. Už jsem si děla srandu, že volný
víkend mám jednou za tři nebo čtyři měsíce, pokud se vše
dobře sejde. Volného času opravdu moc nebylo a spousta věcí
šla stranou. Ale zase děti mi to vracely.
Jakého největšího úspěchu jste s nimi dosáhl?
Nešel bych úplně k výsledkům Myslím si, že největším
úspěchem bylo, že děti basketbal bavil. Chodily do tělocvičny
rády, což ej podle mě víc než všechny sportovní úspěchy,
kterých byla spousta. Vyhráli jsme turnaj ve Vídni nebo
v Berlíně, skončili jsme druzí ve Francii a třetí na Světových
hrách mládeže v Klagenfurtu. Díky našim úspěchům už
spousta lidí ví, kde je Borotín. A to nejen u nás v republice.
Jak jste prožíval právě chvíle, kdy se stal městys
Borotín nejen v Praze známým pojmem?
Ze začátku Borotín nikdo neznal a soupeři mi volali, kam
vlastně jedou. Postupně už si zvykli. Hodně mě potěšilo, jak
v Klagenfurtu byl na světelné tabuli zobrazeno utkání Los
Angeles – Borotín. Američtí trenéři hledali, kde to vlastně v té
neznámé České republice je. Kouzelně už vypadalo utkání na
Královce, kde si holky fotily USK Praha – Borotín.
Jaký máte vlastně nejsilnější zážitek z působení u
borotínského basketbalu?

Užil jsem si, jak skvěle zní státní hymna v zahraničí. Když
tam vyhraje turnaj a posloucháte hymnu, tak vám běhá mráz
po zádech. Je to pak úplně jiné, než když ji slyšíte doma.
Tohle jsou zážitky, které ve vás zapustí kořeny na hodně
dlouho.
Kdy vám bylo nejhůře? A řekl jste si, že toho máte dost,
že končíte…
Nejhůř mi bylo v posledních dvou měsících sezony, tedy
v květnu a červnu, kdy jsem u basketbalu v Borotíně končil.
Tyto chvíle mi basket strašně zošklivily. Už jsem byl v klubu
dlouho a přišly maminky, které chtěly rozhodovat v klubu o
všem, s čímž jsem nesouhlasil. Měl jsem strach, že by děti
musely s basketem skončit.
Prozradíte recept, jak jste v Borotíně vybudoval na tolik
let velmi silnou basketbalovou generaci?
Měl jsem štěstí na dobré děti. Pak si myslím, že vedu tréninky
jinak než jinde. Já při tréninku skoro nehraju. Vím, že hodně
oddílů absolvuje tréninky formou zápasu. Já ale chci, aby
měly během tréninku všechny děti balon v ruce. Když během
tréninku nehrajeme, o to více se děti těší na zápas. Pak v něm
prokazují, že s balonem umějí.
Jak tedy váš klasický trénink probíhal?

Trval hodinu a půl. Kratší je nesmysl. Trénink vždy začíná
strečinkem, rozběháním, prostě nějakým zahřátím. Spousta
trenérů už od takového úvodu ustupuje, nicméně si pořád
myslím, že zahřátí je na úvod důležité. Cvičili jsme třeba i s
míčem, kterému říkám blboun. Je to míč, s různými výčnělky,
který jsme dostali od paní Moulisové. Když spadne na zem,
různě do stran vystřelí. Děti tak získaly pozornost a už si
nepovídaly, jako je tomu na začátku tréninku, kdy se sejnou.
Nebo hrály s tenisákem, aby se dostaly do zápřahu. Věnovali
jsme hodně času střelbě a kondici. Nikdy jsme neměli
výrazně vysoké hráčky, proto byla kondice důležitá. Líbí se
mi rychlé protiútoky, proto jsme jim věnovali hodně času.
Když je trénink intenzivní, mají toho po devadesáti minutách
dost.
V čem byla vaše hra odlišná od pojetí soupeřů.
Oproti jiným týmům jsme používali méně signálů. Nechtěl
jsem holky zatěžovat, aby nosily v hlavě padesát signálů. Na
co? Stejně jich pak čtyřiačtyřicet během zápasu nezahrají.
Používali jsme tři na obranu, čtyři na útok a dva na vhazování
do autu. Znám týmy, které mají právě padesát signálů a při
zápase nezahrají ani jeden. Myslím si, že ve sportu všeobecně
zatěžujeme děti systémovou hrou. Trenéři věnují signálům
spoustu času místo toho, aby děti pracovaly s míčem nebo
pukem.
Probíhala za vás i nějaká předsezonní příprava?
Každý rok jsme začínali soustředěním na Šumavě, což byl
pekelný týden. Děti se do toho v září opřely a věděly, že v září
a říjnu pak budou nabušené. Pak se v klíčové fázi sezony na
jaře ukázalo, kdo je kondičně připravený. My jsme běhali a
soupeř už jen chodil.
Zatoužil jste někdy trénovat dospělý basketbal na vysoké
úrovni?
Ani ne. Právě z důvodu těch signálových věcí. Liga
dospělých je založena na signálech. Nic jiného tam nevidíte.
Já vyznávám radši tvůrčí cestu. Trénovat nejmenší mě baví
nejvíc. Mohu je naučit spoustu věcí. Je to podobné, jako když
přijde dítě do první třídy a učí se základy zábavnou formou.
Sedmnáctka pro mě byl strop. Dál bych jít nechtěl.
Která vaše hráčka to dotáhla s basketbalem úplně nejdál?
Samozřejmě hráček, které později nastupovaly v různých
kvalitních týmech, bylo více. V současné době působí
osmnáctiletá Adéla Stiborová v extraligových Strakonicích,
kde patří k základním kamenům družstva. Další holky od nás
odešly do Budějovic nebo do Tábora a myslím si, že v nich
patří ke špičce. Některé dívky hrají za různé kluby v Praze.
Basketbalistky původem z Borotína se v dalších klubech
velice rychle adaptovaly a prosadily.
Jak po svém odchodu vidíte budoucnost basketbalu
v Borotíně?
Holky z kategorií U15 i U17 odešly. Patnáctky do regionální
ligy do Tábora, sedmnáctky do Budějovic, kde hrají extraligu
devatenáctek. Všechny tak u basketu zůstaly. Malé děti tvoří
šikovný tým, který by měl získat za tři roky medaili na
republice pod vedením Jaroslava Zábrodského úplně bez
problémů. Pokud ne, budu z toho trochu zklamaný.
Jak trávíte čas, který jste v minulosti věnoval
borotínskému basketu?
Mám hodně restů z minulosti a chci si dát všechno
dohromady a život jde dál.
Kdy vám začne basket chybět?
Už jsem si říkal, že si nechám vyrobit tričko s nápisem
basketbal mi nechybí, protože na tuhle otázku odpovídám
několikrát denně. Mám jen kroužek s maličkými dětmi
od první do třetí třídy, kde se věnujeme převážně obecné
sportovní přípravě a basketu jen lečí formou.

Loni jste získal při vyhlašování ankety Sportovec roku
okresu ocenění do Týdeníku Táborsko Trenér roku. Jaké
jste měl na tuhle cenu ohlasy? Co pro vás znamenala?
Hodně mě to překvapilo, protože si myslím, že na Táborsku
působí spousta dobrých a známějších trenérů v různých
sportech. Byla to pro mě hodně milá událost, kterou jsem
vnímal jako ocenění pro celý klub. Bez dětí bych ničeho
takového nedosáhl. Ve sborovně mě tohle ocenění stálo
spoustu peněz. Já jsem jim nic neřekl, poté to ale samozřejmě
zjistili. Na nástěnce se pak objevil od každého vzkaz, co mám
přinést. Třeba flašku, šišku salámu, chlebíčky nebo řízky.
Nakonec jsem všem přání splnil a vše jsem na oslavu přinesl.
Jak jste prožíval letošní basketbalové mistrovství světa?
Dost nám chyběl Veselý, který by byl na pivotu určitě hodně
platný. Také velká škoda, že si zranil Blake kotník. Byl
na šampionátu nejlepší v trojkách a hodně chyběl.

Mohl by s nimi v sestavě pomýšlet český tým na boj
o medaile?
Myslím, že jsme převedli spravedlivý strop. Když postoupila
reprezentace do nejlepší osmičky, tak jsem říkal, že skončíme
šestí. Tenhle výsledek je pro naši zemi zlatou medailí. Cesta
k tomuto úspěchu vedla přes srdce a bojovnost. V tomhle
jsme byli lepší než ostatní týmy.
Josef Janda
Týdeník Táborsko 50/2019

Naše velké uznání za obrovský kus záslužné práce
a poděkování za basketbalové příspěvky v našem
Zpravodaji. Díky, Láďo!
(red.)

Změna otevírací doby ve sběrném dvoře – Chomoutova Lhota
Od 20. prosince 2019 do 31. března 2020
pátek 14:30 – 16:30
sobota 8:30 – 11:30

Smíšenka Borotín
Provozní doba o svátcích

22.12. 8:30 – 10:00
23:12. 7:00 – 17:00
24.12. 8:00 – 10:00
25.12. zavřeno
26.12. zavřeno
27.12. 7:00 – 17:00
Pro slavnostní vánoční a novoroční tabuli si
u nás můžete objednat večky, vánočky, saláty
či pomazánky, vinnou klobásu,
uzené maso aj.
Nezapomeňte si včas objednat na Silvestra
naše tradiční teplé uzené maso přímo z
udírny

28.12. 7:00 – 11:00
29.12. 8:30 – 10:00
30.12. 7:00 – 17:00
31.12. 7:00 – 13:00
1.1.2020 zavřeno
Přejeme našim zákazníkům i všem
spoluobčanům klidné a spokojené Vánoce a
hodně štěstí a zdraví v Novém roce 2020.
Sandra a Standa Slámovi
Milena Peterková

Čtení na pokračování…
Po 31 letém působení na zdejší škole odešel do výslužby pan řídící učitel
R. F. Mayer. Za zásluhy v Borotíně jmenován byl usnes. zastupitelstva
30.7.1919 čestným občanem. Místo něho stal se říd. uč. Pan Fr. Nerad
z Odlochovic.

Podle zákona zvolena knihovní rada ze zastupitelstva (p. Bálek, Míka, Šmejkal 103) jež kooptovala za členy
p. říd. Nerada a p. uč. Ptáka a Skalického. Základem současně založené obecní knihovny staly se knihy věnované
Spoř. a zál. Spolkem, nové zakupovány z dotace obecní (Kč 500 ročně).
Důstojně oslaveno první výročí samostatnosti. Za velké účasti občanů konán průvod od školy do kostela, kde
po zapění hymen učitel sborem pronesl slavnostní řeč p. uč. Vacka z Tábora. Nutno však poznamenati, že téměř
na touž hodinu ohlášeny bohoslužby. Proč, jest zřejmo.
Pro nedostatek paliva zastaveno v měsíci lednu a únoru vyučování na mnohých školách, u nás jen od 3. do 9.
února.
Kanalizace městečka, započatá za války, prováděna značným nákladem stále za nesouhlasu značné části
občanů, kteří byli by raději viděli, kdyby peníze, jež kanalizace pohltila, byly věnovány na zařízení vodovodu.
Na náměstí postavena mostní váha. Pronajata byla trafikantce pí. A. Urbanové (za trafikou). Obecní
zastupitelstvo žádalo o zřízení telefonu. Z obecních lesů chtělo darovati potřebné sloupy.
Pro spory v obecním zastupitelstvu rezignoval starosta p. Fr. Bursík. Úřad po něm převzal dosavadní náměstek
p. Josef Němeček.
Podle zákona 9. 7. 1920 zvolena nová místní školní rada. Za učitelský sbor zvoleni p.uč. Langmayer, Loukotka,
Skalický, za zastupitelstvo p. Maňák (předsedou), Baleta, Bulan, Míka, Šmejkal, Pejša.
Dne 20. září zemřel po krátké trapné nemoci p. říd. uč. F. Nerad. Byl svědomitým učitelem a vzorným správcem
školy. Milován a ctěn byl žáky, učiteli i občany. Zdraví jeho podlomeno válkou (podvýživou) Smrt ukončila
život jeho plný ušlechtilého snažení v 55 roce věku nedopřavši mu, aby delší dobu v obci naší zdárně pracoval.
Už valné části Čech napadeny byly v tomto roce lesy mniškou, jež způsobila ohromné škody. I u nás zle řádila.
Člověk byl proti ní bezmocný, hubení různými způsoby bylo téměř bezvýsledné. Až asi po 2 letech zničila ji sama
příroda.

Jednota Borotín

Zahradnictví „Na Sušárně“

Jednota Borotín přijímá objednávky na
vánoční svátky a Silvestra – večky, saláty,
uzené maso, vánočky a zákusky. Dále nabízí
možnost zhotovení dárkových balíčků dle
vlastního výběru.
Přejeme Vám veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2020.
Kolektiv Jednoty Borotín

Vás zve v neděli 22.prosince 2019
od 9 do 18 hodin na prodejní
ADVENTNÍ VÝSTAVU.
Tentokrát se můžete těšit nejen na vánoční
dekorace, ale také na vánoční cukroví a
zákusky, medovinu, včelí produkty, svíčky
ze včelího vosku a přírodní kosmetiku.
Na každého čeká malý dárek.
Těšíme se na Vás.

Informace pro vlastníky lesa
Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období
od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. lesního zákona ke
dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo
vojenských újezdů

Výše příspěvku:
- součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a sazby
příspěvku pro toto čtvrtletí
Čtvrtletí Sazba v Kč/m3
4. Q 2017 26, 1. Q 2018 152, 2. Q 2018 256, 3. Q 2018 375, 4. Q 2018 510
Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
- účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví – v případě provedení
dodavatelem, nebo
- pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě provedení těžby nebo
soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
- účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví – v případě prodeje
dříví
Pozn:
Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní
jednotky (za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty,
pokud je v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3
pro prodej dříví v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3 pro soustřeďování dříví.
Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.
Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy) řádně
obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut
finanční příspěvek
Jak podat žádost:
- žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce
Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY- KUROVEC),
- pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně exportem z vlastního
výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
- příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
- žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním hospodářem,
- podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní působnosti leží
katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena:
o osobně, o písemně, o datovou zprávou do datové schránky,
- podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018
Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod
- na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy,
záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity,
- na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031 (úterý-pátek od 8 do
12 hodin),
- na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
- u svého odborného lesního hospodáře,
- s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na helpdesk@mze.cz.
- pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově, kteří nejsou účetní jednotkou,
zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu pro žadatele – k dispozici na
www.svol.cz
Navzdory naší snaze se však nepodařilo zajistit, aby o tento finanční příspěvek mohli žádat drobní
vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a vytěžené dříví se
jim nepodařilo prodat - nemají potřebné doklady pro prokázání objemu těžby podle schválených zásad.
SVOL vybojoval finanční pomoc pro nestátní vlastníky lesů po složitých jednáních. Využijte proto
možnosti získání příspěvku v maximální možné míře a podejte žádost o finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity co nejdříve. Upozorněte na možnost získání příspěvku
rodinné příslušníky, přátele, známé a další vlastníky lesů.
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR (zkr. SVOL),
www.svol.cz, dne 6. 12. 2019.

