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Čertovská zima …
Čertovo břemeno je skalní útvar na katastru Cunkova, části města Jistebnice. Nachází se na území
stejnojmenného mikroregionu mezi vesnicemi Cunkov a Ounuz jižně od sportovního areálu Monínec, asi 1
kilometr jihovýchodně od vrcholu Javorové skály.
Podle pověsti čert, který letěl s těžkým břemenem, již v tomto místě nemohl dále, a tak si chtěl
odpočinout. Uviděl skalní výchoz a zastavil se na něm. Jak tam stál, tak pod tíhou břemene obtiskl
své kopyto do skály. Za pozůstatek po čertově odpočinku je považován důlek na vrcholku skalního
výchozu.
Podle jiné verze chtěl čert skálou zničit stavbu kostela v Nadějkově, ale zjistil, že přiletěl pozdě a
kostel je již vysvěcen. Ze vzteku pak u Cunkova mrštil balvanem k zemi.
Dobrovolný svazek obcí – mikroregion - s názvem Společenství obcí Čertovo břemeno vznikl v roce 1996. Před
čtvrtstoletím se tehdejší starostové sdružených obcí dohodli a společně založili společenství pro krajinnou ekologii,
rozvoj turistiky a propagaci regionu. Členy se staly obce nacházející se v krajinných oblastech Český Merán,
Jistebnická vrchovina a Česká Sibiř. Původní členskou základnu tvořily město Sedlec-Prčice, obce Červený Újezd,
Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Smilkov a Střezimíř ze středočeského kraje a jihočeské obce Borotín, Jistebnice a
Nadějkov. Později přistoupily jihočeské obce Radkov a Balkova Lhota a vystoupila středočeská obec Smilkov.
Společný program udržitelného rozvoje regionu je stále aktuální především pro obrovský potenciál tohoto
zachovalého území z hlediska turistiky a cestovního ruchu. Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou
složeny z cykloturistických tras, zimních běžkařských stop, pěších turistických tras a naučných a výletních
stezek.
Náš kraj se pyšní zachovalým přírodním bohatstvím, řadou historických památek a širokou nabídkou aktivního
využití volného času. Je ideálním terénem pro pěší turistiku, jízdu na kolech, rybaření, lovecký sport, vyjížďky na
koních, golf, sjezdové lyžování i běh na lyžích. Na území Společenství obcí Čertovo břemeno a jeho nejbližšího
okolí je vyznačený systém běžkařských tras. V minulých letech bylo možno (při pořádné zimě) využít značené a
pravidelně udržované běžkařské trasy v délce zhruba 85 kilometrů.
Letošní zima nám dopřála pár krásných dnů, dokonce několik slunných víkendů ke sportování na zdravém
vzduchu.
Lyžařská sezona sice nebyla dlouhá, ale lidem
zdravý pohyb velice prospěl a mnohým jistě
vrátil chuť do života.
Louka u Libenic,
dočasně sloužící jako centrální parkoviště
běžkařům, nebývale ožila a dřevěný čert
s břemenem na zádech jen nevěřícně přihlížel
tomu lidskému hemžení…
Máme-li zhodnotit sezónu 2020-2021,
musíme
poděkovat
především
mnoha
majitelům a uživatelům pozemků, po nichž
jsme „bílou stopu“ mohli bez problémů vést.
K lepší informovanosti běžkařů přispělo
zřízení facebookového profilu ČB.
Děkujeme za úpravu tras rolbou a traktorem
a přípravu parkovišť.

Svou spokojenost vyjádřili vyznavači bílé stopy spolu se zaslaným finančním příspěvkem např.:
„Díky za první letošní lyžovačku. Spokojený běžkař.“
„Letošní nejlepší zpráva!!!“
„Včera u Vás poprvé, paráda, díky, děláte to skvěle!“
„At se daří!“
„Díky za prima výlet.“
„Bylo to krásné…“
„Za upravené stopy děkují lyžaři ze Svoříže.“
Ke konci února, kdy už nebylo po sněhu ani památky, jsme sečetli všechny dary na účtu Čertova břemene. Velice
nás potěšila celková částka 131 800 Kč. Tyto prostředky sice nepokryjí veškeré náklady na zimní sezónu, ale jsou
příjemným oceněním dobrovolné týmové práce svazku. Děkujeme všem.
vedení svazku

***
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE BOROTÍNA INFORMUJE
Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne 16.
prosince 2020 od 18,00 hodin v přízemí č. p. 78
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 13 zastupitelů (87 % zvolených) a 2 hosté.
Zapisovateli byli jmenováni Ing. Antonín Brož a paní Petra Tejnorová,
ověřovateli zápisu byli jmenováni Mgr. Ondřej Pacovský, pan Stanislav
Bálek.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 15. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy
zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem,
nebo zda navrhují předložený program doplnit či změnit. Bylo přistoupeno k
hlasování o programu.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
3. Rozpočet městyse Borotín a Společenství obcí Čertovo Břemeno
4. Postup prací na obecních stavbách, granty, projednání smluv
5. Příprava akcí na rok 2021
6. Informace o provozu příspěvkových organizací
7. Připomínky, diskuse, různé
6. Závěr
Návrh na usnesení č. 215: Zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání
zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 215 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. Rozpočet městyse Borotín a Společenství obcí Čertovo Břemeno
3.1 Rozpočet městyse Borotín
Návrh rozpočtu předložila a okomentovala paní Jana Čermáková. Rozpočet
byl řádně zveřejněn dne 30. 11. 2020, je navrhován jako schodkový s příjmy
ve výši 15 300 000,- Kč a výdaji ve výši 16.000.000,- Kč. Výše příjmů i
výdajů je ovlivněna schválenými dotacemi a výší příspěvku z rozpočtového
určení daní v roce 2021.
Střednědobý výhled bude zpracován a schválen na dalším zasedání
zastupitelstva.
Návrh na usnesení č. 216: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet městyse
Borotín
na rok
2021
na
paragrafy
jako
schodkový.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 216 bylo
schváleno.
Zastupitelé dále projednali střednědobý výhled na roky 2021 – 2023. Nový
výhled bude vypracován na základě výsledku příjmů z rozpočtového určení
daní roku 2020 a bude aktualizován na příštím zasedání.
Návrh na usnesení č. 217: Zastupitelstvo schvaluje projednání aktualizace
střednědobého výhledu na roky 2021 – 2023 na příštím zasedání.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 217 bylo
schváleno.
3.2
Rozpočet
Společenství
obcí
Čertovo
břemeno
Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo

břemeno, který bude valná hromada schvalovat na svém zasedání 22. 12.
2020.
4. Postup prací na obecních stavbách, granty, projednání smluv
4.1 Oprava místní komunikací (dále MK)
4.1.1 MK Libenice – Předbojov
Projekt na opravu komunikace byl v tzv. zásobníku projektů pro rok 2020 na
Ministerstvu pro místní rozvoj.
Byl dodatečně vybrán k realizaci. Rada městyse 8. 9. 2020 vyhlásila
výběrové řízení, 25. 9. schválila smlouvu s firmou Vialit s. r. o. a 29. 9. 2020
byl podepsán dodatek smlouvy – posunutí termínu realizace na rok 2021.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
4.1.2 MK Na Křížovci v Borotíně
Akce měla být realizována z rozpočtu obce. RM dne 10. 11. 2020 zrušila
realizaci akce z důvodu zařazení opravy do nového projektu MMR a
odstoupila od smlouvy s firmou Vialit s. r. o. Zastupitelé vzali informaci na
vědomí.
4.1.3 Oprava místních komunikací Borotín
MMR vyhlásilo dotační program na opravu MK. Byly vytipovány
komunikace – MK Na Křížovci, MK U rybníka, MK Okolo OÚ, MK soudka,
MK Kamenná Lhota – k chatám, MK Nové Libenice. Projektovou
dokumentaci zpracovala paní Marta Valentová, projektovou žádost
zpracovává Ing. Příbramská. Předpokládaný rozpočet akce 3.845.000,- Kč
bez DPH, dotace 80% uznatelných nákladů.
Návrh na usnesení č. 218: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci
do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
DT 11 D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci: Oprava MK
v Borotíně, Kamenné Lhotě a Nových Libenicích.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 218 bylo
schváleno.
Zastupitelstvo městyse Borotín schvaluje usnesením č. 218 podání žádosti o
dotaci do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul DT 11 D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci: Oprava
MK
v Borotíně,
Kamenné
Lhotě
a
Nových
Libenicích.
Návrh na usnesení č. 219: Zastupitelstvo schvaluje jako zpracovatele
projektové žádosti Ing. Příbramskou a znění příkazní smlouvy.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 219 bylo
schváleno.
Zastupitelé projednali seznam firem k oslovení pro výběrové řízení. VŘ bude
administrovat firma TAREKA s. r. o., osloveny budou firmy: Vialit s. r. o.,
Strabag a. s., Colas CZ, a. s., Swietelski stavební s. r. o., PORR a. s.
Návrh na usnesení č. 220: Zastupitelstvo schvaluje administraci VŘ firmou
Tareka s. r. o. a seznam firem k účasti ve VŘ.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 220 bylo
schváleno.
4.1.4 Pasport komunikací
Firma Geoing s. r. o. zpracovala návrh pasportu komunikací na k.ú. městyse
Borotín a jeho osad. Zastupitelé projednali navrhovaný pasport komunikací.
Na základě schváleného pasportu komunikací zažádá městys Borotín
příslušný silniční správní úřad – Úřad městyse Borotín o vydání rozhodnutí
o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací dle
schváleného pasportu.
Návrh na usnesení č. 221: Zastupitelstvo schvaluje pasport komunikací
a pověřuje starostu dalším jednáním.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 221 bylo
schváleno.
4.2 Oprava střechy č. p. 153

RM na svém zasedání dne 25. 9. 2020 zrušila realizaci akce. Do nově
vyhlášeného VŘ se nepřihlásil žádný uchazeč. Zastupitelé vzali informaci na
vědomí.
4.3 Oprava bytového fondu
RM na svém zasedání dne 27. 10. 2020 projednala zhoršující se stav
řadových domů č. p. 251 – 260 a nájemních bytových domů č. p. 261 – 263.
Schválila postupné opravy v řadových domech za spoluúčasti nájemníků a
výměnu oken v bytě č. 10 v č. p. 262. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
4.4 Smlouva na umístění antény
RM na svém zasedání dne 27. 10. 2020 schválila znění smlouvy na umístění
antény na střeše č. p. 78. Za firmu Vodafone a. s. realizuje technickou část
firma Vantage Towers s. r. o., se kterou byla smlouva uzavřena. Zastupitelé
vzali informaci na vědomí.
4.5 Sběrné nádoby
Projekt na doplnění sběrných nádob na separovaný odpad byl podpořen.
Probíhají administrativní práce. Seznam firem pro VŘ - odpadové nádoby a
kontejnery: Mewa –Tec s. r. o., R. A. M. Steel s. r. o., LKW s. r. o. České
Budějovice. Stavební část: Procházka borotínská s. r. o., Stav styl CZ s. r. o.,
Stavo-H CZ s. r. o.
Návrh na usnesení č. 222: Zastupitelstvo schvaluje seznam firem pro
výběrové řízení.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 222 bylo
schváleno.
4.6 Ošetření stromů
Akce byla realizována ze Státního fondu životního prostředí v rámci
dotačního programu pro držitele Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2018.
SFŽP umožnil doplnění žádosti o pořízení zahradního traktoru. Stroj byl
objednán na základě průzkumu trhu. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
4.7 Úprava borotínského rynku
Akce byla podpořena SZIF. Zastupitelé projednali znění smlouvy.
Návrh na usnesení č. 223: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 223 bylo
schváleno.
Zastupitelé vzali na vědomí, že byly podpořeny také projekty Osvětové
besedy a Hasičů z Pikova.
5. Příprava akcí na rok 2021
5.1 Program obnovy vesnice na rok 2021
Zastupitelé projednali Plán obnovy obce na roky 2021 - 23 a aktualizovaný
seznam akcí.
Zastupitelé projednali možnosti podání žádosti o dotaci z PRV JČ kraje na
rok 2021.
Návrh na usnesení č. 224: Zastupitelstvo schvaluje Plán obnovy obce na
roky
2021 - 23.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 224 bylo
schváleno.
Zastupitelé projednali podání žádosti do POV JČ kraje – Oprava sociálního
zařízení ubytovny ve sportovní hale. Rozpočet cca 500.000,- Kč. V rámci
projektu budou opraveny koupelny včetně zařizovacích předmětů.
Návrh na usnesení č. 225: Zastupitelstvo schvaluje podání projektové
žádosti do POV JČ kraje na akci - Oprava sociálního zařízení ubytovny ve
sportovní hale a souhlasí s dofinancováním akce.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 225 bylo
schváleno.
Zastupitelé projednali seznam firem pro VŘ: Procházka borotínská s. r. o.,
Stav styl CZ s. r. o., Josef Včelák a Sanitas Instalace s.r.o. VŘ bude
administrovat firma TAREKA s. r. o.
Návrh na usnesení č. 226: Zastupitelstvo schvaluje firmu pro administraci
VŘ a seznam firem pro oslovení do VŘ.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 226 bylo
schváleno.
5.2 Další akce realizované v roce 2021 z rozpočtu obce
- oprava bytového fondu – řadové a bytové domy č. p. 251 – 263.
- komunikace na sídlišti U Buzína
- výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
- další drobné opravy a úpravy
Návrh na usnesení č. 227: Zastupitelstvo schvaluje seznam akcí
realizovaných v roce 2021 z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 227 bylo
schváleno.
6. Informace o provozu příspěvkových organizací obce
6.1 Informace ZŠ a MŠ Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ Borotín.
6.2 Informace Sociální služby městyse Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace ředitelky Sociální služby městyse
Borotín.
7. Připomínky, diskuse, různé
7.1 Zastupitelé projednali žádosti o příspěvky na činnost organizací v roce
2021.

Návrh na usnesení č. 228: Zastupitelstvo schvaluje příspěvky ze sociálního
fondu ve výši 5.000,- Kč: Diakonie Rolnička, Domácí hospic Jordán, Kaňka
s. s. a místní rodina s hendikepovaným dítětem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 228 bylo
schváleno.
7.2 Zastupitelé projednali systém rozdělování dotací z obecního rozpočtu
v roce
2021.
Návrh na usnesení č. 229: Zastupitelstvo schvaluje částku 120.000,- Kč pro
podporu činnosti spolků a 50.000,- Kč pro podporu pořádání kulturně
společenských a sportovních akcí dle pravidel doložených v příloze zápisu.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 229 bylo
schváleno.
7.3 Poplatky za odvoz TDO pro občany a majitele rekreačních
nemovitostí
Zastupitelé projednali výši poplatků za odvoz TDO. Částky budou stejné
jako v roce 2020, tzn. u trvale žijících občanů 600,- Kč pro osobu od 15 let a
300,- Kč za dítě, u rekreačních objektů 600,- Kč za nemovitost.
Návrh na usnesení č. 230: Zastupitelstvo schvaluje výše poplatků za odvoz
a likvidaci TDO.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 230 bylo
schváleno.
7.4 Zastupitelé projednali znění smlouvy s firmou Eurofarms Agro B s. r. o.
o koupi pozemků stavby.
Návrh na usnesení č. 231: Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 231 bylo
schváleno.
7.5 Zastupitelé projednali prodej pozemku na nově vzniklém parc. čísle 2311
o výměře 23 m2.
Návrh na usnesení č. 232: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 232 bylo
schváleno.
7.6 Zastupitelé vzali na vědomí dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2020.
7. 7 Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020
Zastupitelé projednali plán inventarizace majetku obce za rok 2020.
Návrh na usnesení č. 233: Inventarizace bude provedena k 31. 12. 2020
podle všech známých zákonů a vyhlášek. Předsedkyní inventarizační komise
je jmenována paní Petra Tejnorová, členy komise paní Danuše Kroužková a
pan Tomáš Pazourek. Předsedkyní likvidační komise je jmenována paní
Petra Tejnorová, členy pan Jiří Pejša a pan Tomáš Pazourek.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení č. 233 bylo
schváleno.
7.8 Prominutí nájmů v obecních provozovnách
Zastupitelé projednali prominutí nájmů nájemcům obecních provozoven,
které byly uzavřeny nařízením vlády, konkrétně kadeřnictví, sportovní hala
a obecní hospoda.
Návrh na usnesení č. 234: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí slevy na
nájemném z nebytových prostor za období od 15. října do 31. prosince 2020
provozovatelům, kteří jsou v komerčním nájmu obce a na něž dopadla
provozní omezení daná usnesením vlády ČR.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 234 bylo
schváleno.
7.9 Strategický plán rozvoje obce
Návrh na usnesení č. 235: Zastupitelstvo schvaluje zpracování
Strategického plánu rozvoje obce na roky 2021 a dále. Ke zpracování bude
přizvána některá ze zpracovatelských firem.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 235 bylo
schváleno.
7.10 Zastupitelé projednali žádost paní Heleny Levové o náhradu škody na
zařízení a vybavení bytu.
Návrh na usnesení č. 236: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku
dalším jednáním s paní Levovou.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 236 bylo
schváleno.
7.11 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva městyse Borotín v roce
2021
Zastupitelé projednali termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020 s ohledem
na termíny zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Byly navrženy termíny: 18. 2., 22. 4., 24. 6., 26. 8. 202. Na zasedání 24. 6.
2021 budou stanoveny termíny pro druhé pololetí. V případě nutnosti bude
svoláno mimořádné zasedání.
Návrh na usnesení č. 237: Zastupitelstvo schvaluje termíny zasedání
zastupitelstva v roce 2021.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 237 bylo
schváleno.
7.12 Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 10.
Návrh na usnesení č. 238: Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 8 a 9, která
schválila RM a schvaluje RO č. 10, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 238 bylo
schváleno.
7.13 Mimořádné odměny zastupitelům

Zastupitelé projednali zařazení bodu k mimořádným odměnám zastupitelů
na program příštího zasedání zastupitelstva.
Návrh na usnesení č. 239: Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu
k mimořádným odměnám členů zastupitelstva na program příštího zasedání.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 proti, 6 zdržel se. Usnesení č. 239 nebylo
schváleno.
7.14 Zastupitelé děkují všem, kteří se aktivně zapojili do pomoci při
zvládání koronavirové situace.
7.15 Zastupitelé vzali na vědomí předvánoční akce: Betlémské světlo a
otevření kostela v době vánočních svátků 24. 12. 10 – 11 hod. a 13 – 15 hod.
7.16 Starosta obce poděkoval všem zastupitelům i zaměstnancům obce za
celoroční práci a popřál všem pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2021.

Zápis
ze 16. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne 18.
února 2021 od 19,00 hodin na radnici v Borotíně
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 9 zastupitelů (60% zvolených) a 1host.
Zapisovateli byli jmenováni Ing. Antonín Brož a paní Petra Tejnorová,
ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Vladimír Novotný a Ing. Jan Vavřík.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 16. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy
zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem,
nebo zda navrhují předložený program doplnit či změnit. Bylo přistoupeno k
hlasování o programu.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
4. Připomínky, diskuse, různé
5. Závěr
Návrh na usnesení č. 240: Zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání
zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 240 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, projednání smluv
3.1 Oprava místní komunikací Borotín
Žádost na MMR byla podána. Informace o podpoře z MMR bude známa
nejdříve v květnu 2021. Zastupitelé projednali možnost rozdělit akci na 2
etapy a úsek MK „Na Křížovci“ zrealizovat dříve vzhledem k velmi
špatnému stavu komunikace. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
3.2 Výstavba MK na sídlišti U Buzína
Probíhá revize projektové dokumentace a jednání na odboru dopravy MÚ
Tábor. Je třeba zajistit odvod srážkových vod a úspory financí při samotné
stavbě.
Návrh na usnesení č. 241: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku
dalším jednáním.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 241 bylo
schváleno.
3.3 Sběrné nádoby
Připravuje se VŘ, bude realizováno v průběhu března a dubna. Zastupitelé
vzali informaci na vědomí.
3.4 Ošetření stromů
Byla doručena smlouva o poskytnutí podpory ve výši 500.000,- Kč. Akce
dokončena.
Návrh na usnesení č. 242: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 242 bylo
schváleno.
3.5 POV 2021 – Oprava sociálního zařízení ubytovny ve sportovní hale
Proběhlo VŘ, jako nejvýhodnější byla doporučena nabídka firmy
Procházka borotínská s. r. o., celková cena 580.116,35 Kč včetně DPH.
Návrh na usnesení č. 243: Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele na
akci.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 243 bylo
schváleno.

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o přípravě výměny otopného systému
v pokojích ubytovny.
3.6 Rozvoj sociálních služeb městyse Borotín – IROP
Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup automobilu a
rekonstrukci zázemí pro sociální službu. Dotace ve výši 1.350.117,20 Kč.
VŘ bude administrováno Ing. Dlouhým ze Svazku obcí mikroregionu
Táborsko, který zpracovával projekt, bude rozděleno na 2 části.
Seznam firem pro oslovení na nákup automobilu: CB AUTO a.s., Auto
Vinkler s.r.o., Autocentrum Jan Šmucler.
Seznam firem pro oslovení na rekonstrukci v č. p. 43: Procházka borotínská
s. r. o., StavStyl CZ s.r.o., S-B s.r.o. Sedlčany
Návrh na usnesení č. 244: Zastupitelstvo schvaluje seznamy firem pro
výběrová řízení.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 244 bylo
schváleno.
3.7 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Původní projekt nebyl podpořen, byl doporučen k přepracování. Projekt
přepracovala paní Alena Švecová a byl znovu podán do programu Interreg
pod názvem „Pojďme spolu za včelami aneb z Borotína do Langschlagu.
Návrh na usnesení č. 245: Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 245 bylo
schváleno.
3.8 Dodatek ke smlouvě Rumpold s. r. o.
Zastupitelé projednali dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady na území městyse Borotín.
Návrh na usnesení č. 246: Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 246 bylo
schváleno.
3.9 Umístění samoobslužného boxu Zásilkovny
Návrh na usnesení č. 247: Zastupitelstvo schvaluje umístění
samoobslužného boxu Zásilkovny na území obce.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 247 bylo
schváleno.
4. Připomínky, diskuse, různé
4.1 Převod nevymahatelných pohledávek.
Zastupitelé projednali situaci ohledně vymáhání obecních pohledávek.
Návrh na usnesení č. 248: Zastupitelstvo schvaluje převod pohledávek
z účtu 311 na podrozvahu.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 248 bylo
schváleno.
4.2 Inventarizace majetku obce
Zastupitelé vzali na vědomí ukončení inventarizace majetku obce. Děkují
členům inventarizační komise za práci.
4.3 Rozpočtové opatření
Návrh na usnesení č. 249: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.
1.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 249 bylo
schváleno.
4.4 Informace ZŠ a MŠ Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ Borotín.
4.5 Informace Sociální služby městyse Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace ředitelky Sociální služby městyse
Borotín.
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci ředitelky Sociální služby městyse
Borotín k 31. 3. 2021. Rada městyse vyhlásí výběrové řízení na obsazení
uvolněné pozice.
Zastupitelé projednávali možnost podat žádost do IROP na nákup dalšího
automobilu pro sociální službu.
Návrh na usnesení č. 250: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na nákup
automobilu pro sociální službu a administrací projektu pověřuje Ing.
Dlouhého ze Svazku obcí mikroregionu Táborsko.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 250 bylo
schváleno.
4.6 Dopis pana Antonína Táborského
Zastupitelé projednali dopis pana Antonína Táborského. Pisatel neuvádí
žádné nové skutečnosti, ke kterým by se zastupitelstvo již dříve nevyjádřilo.
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis pana Antonína Táborského.

Změna otevírací doby na sběrném dvoře
v Chomoutově Lhotě od 01.04.2021
Pátek 14:30 – 17:30
Sobota 08:30 – 11:30

Naši slavní rodáci...
26. ledna 2021 uplynulo 45 let od úmrtí borotínského rodáka štábního kapitána Jaroslava Šiky. Vzpomínka
na našeho hrdinu vyšla v MLADÉ FRONTĚ DNES 26. 01. 2021.

90 let včelařského spolku v Borotíně
Vážení čtenáři, spoluobčané. Vzhledem k tomu, že rok 2020 nebyl vhodný k nějakým veřejným
prezentacím a oslavám, dovolte mi tento článek.
Včelařský spolek v Borotíně byl založen 25.05.1930. Prvním starostou spolku byl zvolen přítel Jan Kaprál,
vrchní hajný z Borotína. Založení spolku v té době umožňovalo včelařům žádat o příspěvek na cukr a nákup
společného vybavení jako je medomet. Včelaření tehdy byla finančně náročná záležitost a spolek umožnil včelařit každému, kdo měl vztah
k hodným včelkám.
Po devadesátých letech spolek sdružuje včelaře z Borotína a všech spádových obcí, Sudoměřic a Řevnova. Včelařů a včelařek v současné
době máme 29, a ti se starají o 330 včelstev a jeden dětský včelařský kroužek.
Hlavní činností včelaře je od 80.let udržet včelstva zdravá, protože bojujeme celou tu dobu s onemocněním včelstev Varroa Destructor. Stačí
jen sebemenší chybu nebo opomenutí a včelstva hynou.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem včelařům našeho spolku od roku 1930 a těm, kteří se podíleli na tom, že spolek žije. Jen
namátkou př. Kaprál, př.Skalický, př.Houška, př.Jindrák, př. Mindl atd. Včela je v přírodě nenahraditelná.
František Král

VČELAŘSTVÍ
Trochu historie včelařství
Za původní domov včely medonosné se považuje Egypt a odtud také
pocházejí záznamy, podle nichž v té době lidi začali chovat včely
cíleně. Staří Egypťané k tomu používali ležaté hliněné válce.
Včelařením se ve 4. století př.n.l. zabýval i Aristoteles, který ve svých
spisech položil základ k dalším výzkumům a včelaření. Včela také
byla znakem faraonů.
Počátek našeho letopočtu
Včelařství bylo značně ovlivněno křesťanstvím. Zmínky o vosku i
medu se na různých místech objevují již ve Starém zákoně a křesťané
vosk potřebovali ke slavnostnímu osvětlení bohoslužeb, tedy na
výrobu svíček.
6. století
Z této doby sice nemáme hodnověrná fakta, ale přesto sem lze
zasadit počátky včelařství na našem území. Do Evropy totiž začali
pronikat Slované a v této souvislosti zmiňuje o několik století později
kronikář Kosmas, že zemi dokola obklíčenou horami tehdy zaujímaly
„širé lesní pustiny bez lidského obyvatele, zněly však hlasně
bzukotem včel“. A asi každý zná i známý výrok o zemi oplývající
medem, strdím a mlékem, přisuzovaný bájnému praotci Čechovi.
Slované však prokazatelně včelařili, a to brtnickým stylem, později
v dřevěných špalcích – klátech. Naproti tomu staří Germáni včelařili
ve slaměných nebo proutěných úlech ve tvaru obrácené nádoby.
10. století
Význam včel potvrzují i zakládací listiny klášterů z přemyslovské éry.
Česká knížata darovala klášterům nejen půdu, ale i vesnice s lesy,
loukami, pastvinami, dobytkem a osadníky, s čímž se pojily i výnosy
medu a vosku. První mužský klášter založil Boleslav II. v Praze na
Břevnově a v roce 993 pro něj stanovil roční odvody vosku a medu.
Kosmas ve své kronice píše: „rok 1122 hojnosti medu nadmíru, ale za
2 roky na to 1124, kdy zatmělo se slunce, medu poskromnu“.
Rok 1305
V tomto roce vychází první zemědělská encyklopedie od Petra
Crescensia. Byla napsána latinsky a staročeský překlad pochází až
z 16. stol., ale přesto je považována za první českou publikaci svého
druhu.
Autor se zde věnuje i včelařství a dává návody kam např. včelstva
umístit, či jak se o ně správně starat. Za pozornost jistě stojí i
skutečnost, že se věnuje i problematice krádeží a radí umístit úly na
zahradě blízko domů, aby nebyly snadno přístupné zlodějům.
14. století
Z doby panování Karla IV. se dochovaly např. záznamy o medných
dávkách nebo dokonce patent na ochranu nektarodárných stromů.
Karel IV. byl český král, ale i císař římský a do jeho říše patřila značná
část dnešního Německa. V roce 1350 vydal v Norimberku významný
dekret brtnického práva, který se pro norimberské brtníky (včelaře)
stal rozhodujícím dokumentem pro kvalifikovaný výkon v oblasti
včelařství. Osvobodil brtníky od cla v celé římské říši a také od lesního
práva. Tehdejší včelaři si tak mohli vozit dřevo z lesa zdarma a
dokonce jej i prodávat.

Rok 1775
Zlatá doba pro včelařství nastala za panování císařovny Marie
Terezie, kdy roku 1775 vydala patent na ochranu včelařství pro
Moravu a Slezsko, který zaručoval naprostou svobodu v chovu včel a
osvobozoval včelaře od všech poplatků a daní z výnosů medu a
vosku. 1776 byl tento patent vydán i pro Čechy.
Marie Terezie dala podnět ke zřízení první včelařské školy ve Vídni,
která byla bezplatně přístupná každému, kdo se chtěl v oblasti
včelařství vzdělat. V červnu 1776 byla otevřena další škola včelařů
v Novém Kníně.
Krajina pro včely a opylovače, aneb jak se daří včelám dnes…
Rozmanité louky, nabízející širokou paletu nejrůznějších květů, se
staly vzácností. Namísto nich se po celých lánech rozprostírají tzv.
MONOKULTURY.
Znáte ta velká pole, na nichž roste jen řepka, obilí nebo kukuřice? Pro
včely, motýly a ostatní hmyz, který potřebuje pestrobarevnou a
mnohotvárnou paletu květů, je to celkem nuda bez jídla. A často tato
pole bývají i smrtelná, protože jsou pod neustálou palbou pesticidů,
insekticidů, herbicidů.
Představte si, že byste do své oblíbené misky s müsli dostali lžíci
dezinfekce nebo jen obyčejného jaru na nádobí. Rozhodně byste toto
jídlo nejedli. Bohužel včely nevědí, že je řepkové pole postříkané
chemikálií a celým svým křehkým tělíčkem si tento pyl nasbírají a
zanesou do úlu, kde si jej uloží do buněk a krmí se s ním. Následně
včelstva hynou.
Toto je zásadní problém v chovu včel - pestrost potravy. Když potrava
není pestrá a v přírodní formě nemůže žádný organismus dobře
fungovat. Chybí včelí pastva. Vzpomínám z dětství na zahrádku své
babičky, která pěstovala bezpočet krásných květin. Dnes zahradám
vévodí krátce střižený trávník bez plevele. Je nutné mít krátce střižený
drn? Zkuste nechat na své zahradě kousek půdy přírodě, aby mohla
rozkvést a dýchat. Můžete také zakoupit směs semen Včelí pastvy a
zaset ji na zahrádce. Budete se těšit z květů a z toho, že jste malinko
pomohli pestrosti včelí potravy. Odmění se bzukotem a medem nad
zlato.
Avšak toto není jediné, co včelám stěžuje život – rozmach roztoče
Varroa destructor – (kleštík včelí), který klade svá vajíčka do buněk
ve stejný čas, kdy klade královna. Vyvíjející se larvy napadá ještě
dříve, než se stihnou vylíhnout, navíc se v buňkách dokáže množit,
takže při líhnutí včely nevyleze 1 roztoč, ale třeba 3-4. Včely se líhnou
oslabené, s deformovanými křídly, náchylné k nemocem. Včelaři od
jara do pozdního podzimu stále ošetřují a ošetřují včelstva proti
tomuto miniaturnímu nepříteli. Vidina na vyhubení roztoče varroa
zatím není.
Dalším faktorem je ubývání lesů, kdy nastane kůrovcová kalamita a
intenzivní těžba, chybí včelám medovice – potrava pozdějšího léta.
…aneb jak se daří včelám dnes? Nevalně, dnešní krajina není pro
včely. Když květy rozkvetou, slunce se skrze ně na nás směje.
Alena Švecová, VKM Lesánek

Historický místopis Borotína
Moji spoluobčané, v této "blbé" době, kdy jsme dost sami a veškeré společenské akce vzaly kvůli koronaviru za své, napadlo mě to,
nad čím jsme už dlouho na obci přemýšleli. Tedy, že by šlo dopsat místopis Borotína. Tento místopis jednotlivých domů a jejich
majitelů je napsán Rud. Ez. Cikhartem do roku 1946. Od té doby se mnohé změnilo. Některé domy zanikly a jiné se postavily, změnili
se i jejich majitelé. Ještě jsou mezi námi pamětníci dob poválečných, ale jak jde čas, za chvíli bychom už tyto informace o době po
roce 1946 nikde nenašli. Chci proto touto cestou poprosit Vás, kteří máte o svých předchůdcích a domech poznatky a nechcete, aby
toto zapadlo, abyste byli při dopisování místopisu Borotína nápomocni. Potřebovala bych zvláště majitele domů po roce 1945. Máteli, tak i jejich rodné listy nebo listy vlastnictví k domům, data nabytí domu atd. Potěší mě ale i různé historky k domu se vážící, pro
osvěžení strohých čísel. Děkuji předem za pomocnou ruku a také prosím ty, kteří by mi chtěli s pokračováním místopisu pomoci, ať
tak učiní. Budu velmi ráda. Myslím, že je to v zájmu nás všech, aby povědomí o historii Borotína a jeho obyvatelích bylo zase od nás
předáno dalším generacím.
Milena Peterková, kronikářka obce

Čtení na pokračování
(z obecní kroniky bez redakčních úprav)
1926-1927
Radnice
V létě opravena radnice nákladem 3500 Kč. Opravu provedl stav. p. A. Špaček ze Sedlce.
Věžní hodiny
Věžní hodiny byly již po několik let v nepořádku. Konečně se nad nimi ustrnul místní dlouholetý letní host, p. Pavel Seubert z Prahy,
dílovedoucí závodů Ringhoferových a daroval 2 nové ciferníky. Hodiny spraveny, nešly však opět, protože řím.kat.farář nechtěl
obsluhu k natahování hodin zastupitelstvem určenou pouštěti na věž. Teprve po delší době spor urovnán.
Konec trhů
Vidouc, že úsilí v znovuvzkříšení trhů je marné, usneslo se zastupitelstvo 19. prosince, aby trhy dále konány nebyly. Správu lidové
školy hospodářské po p. Jos. Vojtíškovi převzal p. uč. Fr. Zíma. V roce tomto vznikly v Čechách organizace fašistů, špinících horlivě
p.prezidenta T.G. Masaryka a ostatní muže o osvobození vlasti zasloužilé. I u nás chtěli zakotviti, leč schůze jejich v Borotíně
pořádaná zásluhou uvědomělých občanů vyzněla zcela naprázdno. Zima tohoto roku byla opět mírná, jaro i léto bohaté dešti.
Sklizeň celkem horší loňské. Mnoho škod v celé Evropě způsobily bouře a krupobití. Drahota spíše stoupá. Počíná se mluviti a jednati
o elektrizaci obce. Pamětlivo dřívějšího usnesení rozhodlo zastupitelstvo dne 2.února, aby pozemek obecní za rybníkem, Sokolu za
cvičiště pronajatý, byl mu propůjčen neodvolatelně a bezplatně. „Křížovec“ ponechán definitivně pro husy za poplatek 50h za
kus.Cesta podél Podměstského rybníka od Klejnových až ku hrázi byla upravena. Velkostatek jistebnický přispěl obnosem Kč. 1500,, za to obec postoupila mu část svého pozemku podél této cesty, již voda zatopila. Mnoho zlé krve způsobilo měření obecních
pozemků provedené na popud míst.starosty p. Fr. Pachty. Ukázalo se, že hranice velmi mnohých pozemků se během času příliš
daleko do obce posunuly a některým občanům se nechtělo vzdáti po delším úžívánín dosti značné plochy. Zdálo se, že bez soudu se
věc tato neobejde. Než za čas nastalo uklidnění, když obec na vrácení netrvala. A tak zůstalo většinou vše při starém.
Elektrisace obce
Dne 12.dubna 1927 usneseno provésti elektrisaci obce obecním nákladem. Kapitál poskytla místní obec, prodavší se svolením úřadu
2 ha lesa. Pak po 10 let zmenšen roční turnus o 0,2 ha. Obec zaplatí každému připojení až na desku. Jednání jménem obou
zastupitelstev svěřeno 8 členné komisi, v jejímž čele stáli oba starostové p.Fr. Holas a p. Fr.Pachta. Náklad rozpočten na 198.000
Kč. Subvence státní činila 40%, okresní 10%.
Volba presidenta
Dne 26.května 1927 konána volba presidenta ČSR. Ač některé strany - zvl.nár.dem. – ku věčné své hanbě – agitovali proti
dosavadnímu presidentovi, očekávali jsme bezpečně, že „zvítězí Pravda“ a zdravý rozum členů N.S. a že dosavadní velezasloužilý
president T.G. Masaryk bude znovu zvolen. A naděje naše se splnila. Oslava této památné události konána na popud školy. Byla to
oslava tak pěkná, že jsem dosud v Borotíně podobné neviděl. Hned po oznámení výsledků volby radiem v poledne vypáleno 12 ran
z hmoždířů a vyvěšeny prapory. Večer sraz mládeže, spolků a občanů u školy, průvod městečkem slavnostně osvětleným za zpěvu
a střelby k „lípě Svobody“, u níž řeč a zpěvy, pak na sokolském cvičišti ohňostroj, u pomníku padlých rozchod po zapění písně „Teče
voda“. Péčí okres. školního výboru vydána monografie okresu „Sedlčansko, Sedlecko a Voticko“, jakou může se pochlubiti jen
málokterý okres. Bohužel veřejnost nemá pro ni zájmu ani porozumění.
Vážení a milí přátelé,
ze své zkušenosti mohu prohlásit hned na začátek: „Bůh, kterého jsem poznal, je milosrdný a mocný.“
V prožívání roku jsme popeleční středou vstoupili do čtyřicetidenní duchovní přípravy na největší
křesťanskou slavnost – Velikonoce. I toto období nás všechny, ať věřící, nebo nevěřící, může spojovat
pohledem na toho, kdo je ochoten svou službou pro záchranu života nasadit i svůj život. Dnes můžeme
obdivovat mnohé lidi, kteří tak dělají. I Ježíš Kristus jako Bůh a člověk nasadil svůj život, aby mohl
vzkřísit lidství k novému životu.
Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás
spoutává. Možnost zřeknutí se něčeho znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. Naše
služba almužnou může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, nebo i hmotné prostředky
všem těm, kteří to potřebují. Naše modlitba nás přivádí k Otci. Objevil jsem nadpis jednoho článku:
„Postní doba nás zve na cestu domů.“ Představuji si, že dnešní den je cesta, na které můžeme potkat

Boha. Kde? Na všech místech a ve všech lidech, stačí pozorně se dívat. „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po
ní se vydejte a vaše duše naleznou klid" (Jer 6,16). A tak hledám, co je důvodem k opravdové radosti. Navzdory těžkým věcem a
těžké době můžeme mít radost uvnitř ve svém srdci. Nejen křesťané prožívají postní dobu k objevení radosti, v níž se připojujeme
k apoštolům, když zjistili, že hrob Kristův je prázdný. A svým prožíváním křesťanské víry prostřednictvím postu, služby, almužny,
modlitby, či různých výzev i teď chceme - a je to možné - získávat zkušenost s Ježíšem, který byl mrtev a je živý.
Pamatujte: Bůh je dobrý, přítomný, touží milovat a dávat v hojnosti život všem. Mnozí jsme se křtem připojili ke vzkříšenému Ježíši
Kristu. Víra nás nese k naději na trvalý život. Jsem rád, že i v naší farnosti můžeme teď prožívat, jak Bůh skrze křest proměňuje
člověka. A těšíme se na to, co tento čas přinese.
Dejme si drobnou výzvu pro postní dobu: najděte ve svém okolí nějaký kříž v krajině, objevte ho jako místo ticha a vaše místo.
Možná je to kříž zarostlý v křoví, zanedbaný, poškozený, nebo u cesty. Můžeme ho očistit, přinést květinu, znova se na něj dívat.
Přinést před Krista na kříži i naše bolesti, těžkosti, prosit za naše blízké, očistit i své srdce od různého křoví a všeho, co nám brání
pohledět na kříž. Pak možná objevíme radost nového života. Tak budeme směřovat k hlubokému prožívání radosti Velikonoc.
Přeji všem, abychom ve společném prožívání, i když každý třeba na jiném místě, mohli být spojeni, jako rodina směřující k živým
vztahům, smíření, pochopení a životu.
P. Pavel Němec, administrátor farnosti Borotín

Informace ze školy a školky
Už zase máme zavřeno? Úplně?
Nařízením vlády je od 1. března 2021 zakázána
přítomnost dětí a žáků ve školkách a školách. Pro
žáky třetí až deváté třídy to není žádná novinka, ti
se vzdělávají distančně již dlouhou dobu.
Kombinujeme online výuku přes počítače se
samostatnou prací a zadáváním úkolů a tipů k
procvičování, tvoření a pohybu. V čase, kdy jsme
se začali připravovat a těšit na postupný návrat
alespoň části žáků zpátky do školy, přišlo zcela
opačné rozhodnutí vlády. Děti ze školky a žáci 1. a
2. třídy mají také nařízeno distanční vzdělávání. A
tak se do toho paní učitelky společně s dětmi a
jejich rodiči pustili. Je to náročná práce. Pro
všechny!
Velmi si vážím pomoci, podpory a pochopení
rodičů a práce žáků a učitelů celé naší školy a
školky.
Na otázku, kdy se školy opět otevřou, nedokážu
odpovědět. Vím, že se každý den snažíme řešit
danou situaci, jak nejlépe umíme. Nabízím
odkazy, na kterých je možné získat odbornou
pomoc.
Technika
(včetně
zápůjčky):
https://www.mironet.cz/akce/pocitac/zapujcka2
Poradenství: https://linkaztracenedite.cz/
Pro potěšení přikládám dvě fotografie školní
práce.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Výroba panenek v 1.A

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční
pravděpodobně opět bez přítomnosti dětí. Bude probíhat
v týdnu 5. – 9. 4. 2021, kdy bude škola přijímat písemné
přihlášky. Pokud by byl možný zápis za přítomnosti dětí,
uskuteční se ve čtvrtek 8. 4. 2021. Konkrétní informace
budou v předstihu zveřejněny na www.zsborotin.cz a
spřátelených webech.

Zápis do mateřské
školy
Zápis do mateřské školy se uskuteční 4. a 5. 5. 2021.
Podrobnější informace a formuláře budou uvedeny na
webových stránkách školy www.zsborotin.cz a na dveřích
MŠ. Připomínám, že pro všechny děti, kterým bude 1. 9.
2021 pět let a více, je předškolní vzdělávání povinné.

Karneval ve 2.A

KAVÁRNA POD KAŠTANEM
Za pár dní to bude rok, co jsme v Hospodě u kostela, v Hostinci
pod Kaštanem, v Obecním domě v Borotíně začali péct tradiční
zákusky a chléb, vařit dobrou kávu značky Meinl.
V posledních dne se pro toto místo užívá označení „Kavárna pod
kaštanem“. Děkujeme ze srdce všem Boroťákům, obyvatelům
okolních obcí i turistům. Díky Vám se držíme a snad to tak bude i
nadále.
Pečeme tradiční i netradiční zákusky a máme otevřeno
„okénko“
čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin
sobotu a v neděli do 10 do 17 hodin.
Ve čtvrtek a v neděli pečeme také oblíbený chleba se sušenou cibulí.
Během března přibydou do sortimentu croissanty, slané a bezlepkové sušenky a nové druhy zákusků.
Pečeme samozřejmě i na zakázku.
Petr Cop, tel: 777 955 819

Platby místních poplatků
v Borotíně na rok 2021
/poplatek za PDO/
Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012/
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu /dále PDO/
:

600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci,
300,- Kč za dítě do 15-ti let s trvalým pobytem v
obci,
600,- Kč za rekreační objekt
Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2021, u
rekreačních objektů do 30. 06. 2021
Žádáme občany, aby využívali bezhotovostní
platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100.
VS: čp. domu, do zprávy pro příjemce uvádějte
příjmení a jméno plátce PDO
Platby v hotovosti budou vybírány od 01. 02. 2021
POUZE
v pondělí a středu od 08.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 h a v pátek od 08.00 do 14.00 h
Děkujeme všem za řádné placení poplatků

Po zaplacení poplatků
(pokladnou/bankou) je možné si na
radnici vyzvednout tašky
na tříděný odpad.

Žádost pro spoluobčany
Pokud se stane, že je kontejner na textil plný, nedávejte oblečení vedle. Počasí nechráněné oblečení ničí.
Domluvte se s námi na radnici, kam oděvy odnést, abychom je mohli čisté dále předat např. do Diakonie
Broumov. Svoz kontejnerů není v režii obce, takže firmy si ho obsluhují samy, bohužel ne vždy včas.

Čistá obec
Vzhledem k četným stížnostem na velké množství psích exkrementů povalujících se nejen na veřejné zeleni
v obci Vás žádáme o důsledné odklízení výkalů po svých psech. K tomuto účelu můžete využít speciálních
sáčků, které jsou ve stojanech umístěných po obci. Prosíme, abyste této možnosti využívali a byli důslední
během venčení svých psů. Nezanechávejte po nich znečištěné veřejné plochy, aby se naše děti mohly
proběhnout po čistém trávníku. Budeme kontrolovat dodržování vyhlášky o volně pobíhajících psech a
ukládat sankce.

