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Rádi bychom vyjádřili své potěšení nad tím, že se podařilo letos uskutečnit dvě důležitá setkání našich spoluobčanů – obyvatel
Borotína a všech jeho místních částí.
(red.)
Setkání seniorů
Ve čtvrtek 30.09.2021 se na sále v Borotíně setkali naši
dřívě narození. K přítomným promluvil starosta obce ing.
Karel Tůma, kronikářka Milena Peterková a ředitel
Sociálních služeb městyse Borotín Milan Tejnor. Pěkný

Vítání občánků
V neděli 03. října 2021 jsme na radnici přivítali do naší
obce nové občánky: Jana Kromku, Mikuláše Jozífka,
Matyáše Sekala, Janu Benešovou, Vítka Soukupa,
Alexandru Proškovou, Filipa Čichovského a Matyáše
Fialu.

program si připravily děti z naší základní školy.
K dobrému pohoštění zahrála místní kapela Šmatýzanka.
Tak se budeme těšit zase za rok na viděnou.

V příjemném prostředí obřadní síně se s rodiči a dětmi
setkali zástupci obce. Přítomným zazpívaly žákyně naší
školy. Po projevu starosty rodiče převzali dárky a
podepsali se do pamětní knihy. Společná fotka na závěr
nesměla chybět.

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne 21. října 2021 od 19,00 hodin v zasedací
místnosti 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 8 zastupitelů (53 % zvolených) a 3
hosté.
Zapisovatelem byl jmenován ing. Antonín Brož a paní Petra Tejnorová,
ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jitka Tejnorová a pan Miloš
Němeček.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 20. 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.
Předsedající navrhla změnit pořadí projednávaných bodů – Odpadové
hospodářství zařadit na konec jednání za Připomínky, diskuse, různé.
Dále navrhla doplnit jednání o bod Rezignace člena zastupitelstva,
složení kontrolního výboru.
Návrh na usnesení č. 300: Zastupitelstvo schvaluje program 20.
zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 300 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. Rezignace člena zastupitelstva
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci pana Tomáše Pazourka na člena
zastupitelstva městyse Borotín z důvodu změny trvalého bydliště.
Vzhledem k tomu, že na kandidátní listině rezignujícího zastupitele
nebyli žádní náhradníci, zůstává zastupitelstvo čtrnáctičlenné.
K jednání se připojil Mgr. Ondřej Pacovský. Počet zastupitelů je 9,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
4. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
4.1 Oprava místní komunikací Borotín
Byla provedena oprava místní komunikace Na Křížovci z rozpočtu obce
a lokální opravy na území obce. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
4.2 Oprava místní komunikace Libenice – Předbojov
Byla dokončena oprava komunikace z Libenic do Předbojova. Část
komunikace je vedena po pozemcích v soukromém vlastnictví. Po
jednání s vlastníky pozemku parc. č. 645 v k. ú. Libenice u Tábora je
možné tento pozemek koupit.
Návrh na usnesení č. 301: Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku
parc. č. 645
v k. ú. Libenice u Tábora.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 301 bylo
schváleno.
Dále zastupitelé projednali opakované podání projektové žádosti do
dotačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – PORV –
Podpora obnovy místních komunikací. Dotace až 80 % uznatelných
nákladů. Aktualizaci projektové dokumentace, vytipování vhodných
míst, aktualizaci rozpočtu provede Ing. Marta Valentová. Zpracováním
projektové žádosti bude pověřena Ing. Příbramská.
Návrh na usnesení č. 302: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o
dotaci do programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul DT 11d 8210A – Podpora obnovy místních komunikací na
akci: Oprava místních komunikací v Borotíně, Kamenné Lhotě a
Nových Libenicích II.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 302 bylo
schváleno.
Návrh na usnesení č. 303: Zastupitelstvo jako zpracovatele projektové
žádosti schvaluje Ing. Příbramskou a znění příkazní smlouvy.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 303 bylo
schváleno.
Zastupitelé projednali seznam firem k oslovení pro výběrové řízení.
Výběrové řízení bude administrovat firma TAREKA s. r. o., osloveny
budou: Vialit s. r. o., Strabag a. s., Colas CZ, a. s., Swietelski stavební s.
r. o., PORR a. s.
Návrh na usnesení č. 304: Zastupitelstvo schvaluje administraci VŘ
firmou Tareka s. r. o. a seznam firem k účasti ve výběrovém řízení.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 304 bylo
schváleno.
4.3 Výstavba místní komunikace na sídlišti U Buzína

Probíhají jednání na Stavebním úřadě v Táboře a další přípravné práce.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
4.4 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Proběhlo první setkání starostů a zástupců včelařských spolků
z Borotínska a Langschlagu. Další setkání bylo naplánováno na červen
2022 – slavnostní otevření včelí stezky. Zastupitelé vzali informace na
vědomí.
K jednání se připojil Ing. Vavřík – počet zastupitelů je 10, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
4.5 Vytápění obecních budov
Zastupitelé vzali na vědomí informace ohledně probíhajících akcí a
jednání.
Instalace elektrokotlů v č. p. 88 byla provedena. Probíhají jednání s EC
ČB – hledají se řešení pro vytápění čp. 153 a 78. Předpokládaná realizace
jaro 2022.
4.6 Informace o obnově a údržbě bytového fondu
Na základě pověření zastupitelstva schválila rada městyse pronájem č.
p. 260 paní Petře Kamenské. Bude provedena rekonstrukce podlah a
vytápění v bytě č. 13 v čp. 263. Je zvažován převod elektřiny ve
společných prostorách čp. 261 – 263 na obec.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
5. Informace o provozu příspěvkových organizací obce
5.1 ZŠ a MŠ Borotín
Ředitelka ZŠ a MŠ informovala zastupitele o provozu školy a školky.
V ZŠ je aktuálně 193 žáků, v MŠ 47 dětí. V současné době je nařízena
karanténa v VII. A, II. A a MŠ. Byla přijata organizační opatření, která
zabezpečují dodržování hygienických a protiepidemických opatření.
Na základě doporučení hejtmana Jihočeského kraje a KHS ČB bylo na
25. a 26. 10. 2021vyhlášeno ředitelské volno v ZŠ, školní jídelna,
družina a školka budou v provozu. Zastupitelé vzali informace o
provozu ZŠ a MŠ Borotín na vědomí.
Dále zastupitelé projednali seznam investičních priorit ZŠ a MŠ pro
Strategický rámec MAP 2021 – 2027, který je v příloze zápisu.
Návrh na usnesení č. 305: Zastupitelstvo schvaluje seznam investičních
priorit Strategického rámce MAP 2021 – 2027 pro ZŠ a MŠ Borotín dle
přiložené tabulky.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 305 bylo
schváleno.
5.2 Sociální služby městyse Borotín
Ředitel sociální služby referoval o finanční situaci organizace a počtu
klientů i zaměstnanců. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
6. Příprava obecního plesu
Zastupitelé projednali organizaci a zajištění obecního plesu 19. 11. 2021.
Návrh na usnesení č. 306: Zastupitelstvo schvaluje organizaci obecního
plesu, jeho případné dofinancování a pověřuje RNDr. Markétu
Čapkovou koordinací akce.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 306 bylo
schváleno.
7. Připomínky, diskuse, různé
7.1 Oznámení o provedených kontrolách
Zastupitelé byli informováni o provedených kontrolách:
- veřejnoprávní kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj akce
„Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín“
- daňová kontrola Finančního úřadu
- kontrola z Úřadu práce ČR na hospodaření s veřejnými prostředky
Na základě provedených kontrol nebyly zjištěny žádné závady.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
7.2 Výměna klíčů na urnových místech v kolumbáriu
Nové klíče je možné vyzvednout na radnici v úředních hodinách.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
7.3 Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí RO č. 7 a 8, které schválila rada městyse, a
projednali rozpočtové opatření č. 9.
Návrh na usnesení č. 307: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
č. 9, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 307 bylo
schváleno.
8. Volba člena a předsedy kontrolního výboru:
Pan Tomáš Pazourek, který rezignoval na člena zastupitelstva městyse
Borotín z důvodu změny trvalého bydliště, zároveň vykonával funkci
předsedy kontrolního výboru. Jeho funkce končí s jeho rezignací na
člena zastupitelstva dnem 21. 10. 2021.
Zastupitelé projednali způsob volby člena a předsedy kontrolního
výboru. Volba byla veřejná.

Na člena kontrolního výboru byl navržen pan Miloš Němeček, který
Návrh na usnesení č. 310: Zastupitelstvo schvaluje vydání Obecně
kandidaturu přijal.
závazné vyhlášky městyse č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
Návrh na usnesení č. 308: Zastupitelstvo schvaluje pana Miloše
systém odpadového hospodářství.
Němečka jako člena kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 310 bylo
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 308 bylo
schváleno.
Z jednání odešel Mgr. Ondřej Pacovský. Počet zastupitelů je 9,
schváleno.
Dále zastupitelé volili předsedu kontrolního výboru. Byl navržen Ing.
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jan Vavřík, který kandidaturu přijal.
9.2 Systém nakládání s odpady v obci
Návrh na usnesení č. 309: Zastupitelstvo schvaluje Ing. Jana Vavříka
Novou odpadovou legislativou byla dotčena i právní úprava systému
jako předsedu kontrolního výboru od 22. 10. 2021 s měsíční odměnou
nakládání s komunálním odpadem v obci (obecní systém odpadového
1.100,- Kč.
hospodářství). Z tohoto důvodu by měla obec zhodnotit, zda její stávající
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 309 bylo
systém odpovídá nové právní úpravě.
Návrh na usnesení č. 311: Zastupitelstvo schvaluje vydání Obecně
schváleno.
závazné vyhlášky městyse č. 2/2021 o stanovení obecního systému
9. Odpadové hospodářství obce
odpadového hospodářství.
9.1 Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 311 bylo
komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou místních
schváleno.
poplatků za komunální odpad. Zastupitelé projednali jednotlivé
možnosti
**************************************************************************************************************************

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
V ROCE 2022 VÁM PŘEJE
MĚSTYS BOROTÍN

********************************************************************************************************
FARNÍ OKÉNKO

Vážení a milí přátelé, farníci, sousedé…,
se začátkem adventní doby se mnohým vybaví příprava na vánoce. Je na nás nejen připravit dárky a po adventním věnci zajistit i vánoční stromeček,
či začít předvánoční úklid, ale advent nás zve také k duchovní a duševní přípravě a objevení smyslu našich činností. Advent je v křesťanství
očekáváním příchodu Krále. Ano, víme, že se Ježíš narodil před více než dvěma tisíci let. A proto si o vánocích nejen připomínáme narození
Ježíška, jako dítěte Božího a Syna člověka, ale připomínáme si, že Ježíšův příchod (advent) na svět je pro lidstvo záchranou i dnes a jednou se
stane velkou oslavou plnou světla. Vždyť Bůh se stal člověkem, aby mohl pro náš život zemřít a jako člověk vstal z mrtvých božskou mocí. Tak
dal všem lidem možnost žít. A k novému životu nás má přivést to, že mu budeme věřit.
Přeji nám všem, abychom v této době objevovali, že věci a dárky, které si dáváme o vánocích, jsou připomínkou, symbolem a projevem toho, co
učil a žil Ježíš: Milujte bližního jako sebe. Když chceme projevit lásku, neznamená to, že druhý dostane všechno,
co chce. Znamená to, že jsme schopni rozpoznat, co mu prospěje k dobru. Poznáme pak, že Vánoce nemusí být
zahrnuty hromadami dárků, ale mnohem víc budou naplněny projevy blízkosti, opory, sounáležitosti, služby,
odpuštění, jednoty a odpovědnosti za naše okolí i za tento svět. Ať nás tedy takové projevy lásky naplňují radostí,
která je dlouhodobá.
Bohoslužby a farní akce během adventu a o vánočních svátcích:
Pá 10.12.2021 v 6.30 rorátní mše při svíčkách v Jistebnici
Ne 19.12. - 4. neděle adventní – Borotín – předání betlémského světla v kostele v 11.30 při mši sv.
Ne 19.12. Borotín – 14.30 stavba jesliček, výzdoba a úklid kostela (uvítáme pomoc)
Pá 24.12. Borotín, kostel – betlémské světlo 13.00 - 15.00
Pá 24.12. Borotín – Vánoční mše pro děti 15.30 (další bohoslužby: Nadějkov 21.00/ Jistebnice 22.30)
So 25.12. Slavnost Narození Páně – mše sv. 11.30 Borotín
Ne 26.12. Svátek Svaté Rodiny – mše sv. 11.00 Kostelec (s obnovou manželských slibů)
So 1.1.2022 Nový rok, slavnost Matky Boží – mše sv. 11.30 Borotín
Ne 2.1.2022 mše sv. 11.30 Borotín
Aktuální informace o bohoslužbách a jiných akcích sledujte, prosím, ve vývěsce u kostela, nebo na webu farnosti http://farnostjistebnice.cz/.
Hezký a požehnaný advent vám přeje, na setkání se těší a žehná vám
P. Pavel Němec, administrátor farnosti Borotín

Ohňostroj v Kamenné Lhotě
v červnu nebývá zvykem
Hasiči v Kamenné Lhotě oslavili 30 let trvání hasičské klubovny a hospody
Na Plevníku. Při této příležitosti jsme se snažili dopátrat začátky
pohostinství v Kamenné Lhotě.
První písemné zmínky se objevily z roku 1928 o hospodě U Nováků č. p. 9,
to je u pozdějších Němečků. V této hospodě byl založen Sbor
dobrovolných hasičů v roce 1931. Ještě dnes je na štítě znát zabílený nápis
hospoda U Nováků, která skončila se změnou hospodáře.
Následovala další provozovna v zámku v přízemí s vchodem ze zahrady u
paní Parmové. Zde to bylo rozšířeno o prodej lahvového piva pro místní i
přespolní.
Později si místní pronajali místnost v zámku s vybudovaným vchodem z návsi. Zde probíhaly proslulé pátky u tety Boučkové. Pravidelně se zde
scházeli místní, chataři a přespolní, především z Borotína. Dnes jsou to senioři a rádi na tyto chvíle vzpomínají. Po změně majitele zámku bylo
všem jasné, že se musí řešit prostory pro pohostinství. Jedna z variant bylo rozšíření současné požární zbrojnice anebo přestavět část stodoly
naproti. Zvítězila varianta ubourání stodoly a vybudování nové hospody s klubovnou. Díky nadšení hasičů a pochopení vedení tehdejšího
Národního výboru v Borotíně se stavba ihned rozběhla. V roce 1991 byla budova dokončena a uvedena do provozu. Hospoda Na Plevníku
s klubovnou slouží hasičům, turistů, spolkům a veřejnosti.
Za to, že funguje nepřetržitě celých 30 let, je třeba poděkovat Vám hostům, kterým se Na plevníku líbí a obzvlášť, když většinu posezení zpříjemní
kapela Šmatýzanka z Borotína.
Závěrem nezbývá si jen přát, aby ten nezvaný host Covid nás opustil a mohli jsme se volně bavit a žít.
František Král

Podzim a zima ve škole a školce
Ve středu 1. září 2021 jsme zahájili školní rok 2021_2022. Do
školy nastoupilo 193 žáků a do školky 47 dětí. Do prvního ročníku
přišlo 24 žáčků prvňáčků, kteří se pod vedením pana učitele
Robina Francla a paní asistentky Jitky Pechačové s chutí pustili do
poznávání školního života. Pedagogický sbor ve škole posílila
Mgr. Zdeňka Sládková, která vyučuje český a anglický jazyk a
stala se třídní učitelkou páté třídy.
První školní den v 1. A
Ve škole i školce jsou nastavena celkem přísná protiepidemická
opatření, která měla zabránit dalšímu zavírání škol a přechodu na
online vzdělávání. Ani přes důsledné dodržování všech pravidel a
prodloužení podzimních prázdnin (vyhlášením ředitelského volna na základě doporučení hejtmana JČ kraje a KHS ČB) se nám nepodařilo zabránit
opakované karanténě ve školce ani karanténě v některých třídách ve škole. O karanténě rozhoduje hygienická stanice na základě platných vládních
opatření, škola je při vyhlašování karantény pouze prostředníkem. V současné době probíhá vždy v pondělí plošné testování žáků antigenními
testy, které nařídilo ministerstvo zdravotnictví. Děkuji všem, pro které nejsou testy povinné, že se v první vlně nechali také otestovat a zabránili
tak dalšímu šíření nákazy ve škole.
Škola ale není jen o testování, trasování, očkování, hygieně, je hlavně o učení a vzdělávání. Do toho jsme se od září pustili naplno a s velkou chutí.
Abychom pomohli žákům dohnat učivo z loňského roku a pomohli jim překonat některé překážky ve vzdělávání, je od září nabízeno doučování.
Pro žáky druhého stupně se podařilo zajistit anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, deváťáci se pilně připravují na přijímací zkoušky, prvňáčci
se prokousávají Živou abecedou a prvními početníky, třeťáci zkouší anglická slovíčka. Tak bych mohla psát o každé ze tříd. Všichni společně pak
cvičíme, zpíváme, malujeme a vyrábíme. Momentálně ve škole převládá vánoční tématika. Nezapomněli jsme ale ani na Halloween nebo svátek

svobody - 17. listopad, pekly se svatomartinské rohlíčky, vyráběly mandaly, vyvýšené záhony a maketa školy. V říjnu k nám „přilétli“ dravci a
roztančil nás country tanečník.
Na začátku září se v táborské obřadní síni převzali někteří žáci naší školy certifikáty za úspěšné absolvování kurzu anglického jazyka, který byl
zakončen certifikovanou zkouškou Cambridge exams. Gratuluji všem úspěšným absolventům, kteří zvládli kurz i v online formě, a děkuji paní
učitelce Novákové za jejich přípravu a povzbuzování.

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge

Příprava na zpívání u stromečku
Nyní zní celou školou a školkou vánoční písničky, objevují se první soutěžní novoročenky, vánoční ozdoby a přáníčka. Plánovaná adventní
výstava a tvořivé dílničky sice letos opět nebudou, ale zkusíme si to společně vynahradit při akci Rozzářený advent v Borotíně, do kterého se
může zapojit, kdo chce, dále při rozsvěcení vánočního stromku a při adventním koncertě v kostele. Snad nám naše plány nic nezkazí.

Jménem zaměstnanců a dětí ze ZŠ a MŠ přeji všem čtenářům požehnané Vánoce a pevné zdraví.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Rozzářený advent v Borotíně
U příležitosti Dne veteránů a svátku Svatého Martina se uskutečnil tradiční lampionový průvod. Rozsvícená světýlka a rozzářené dětské
oči nás inspirovaly k vyhlášení přehlídky adventní výzdoby v Borotíně, do které se mohou zapojit nejen děti ze školy se svými rodiči, ale
i široká veřejnost.
Nejedná se o žádnou soutěž, jen chceme v době, kdy je pořádání společenských akcí omezeno, dát lidem okolo sebe příležitost rozhlédnout
se a případně setkat pod okny či u vrat sousedů a obdivovat jejich vánoční výzdobu.
Podmínky pro zapojení jsou jednoduché. Nahlaste se u Mgr. Lenky Pípalové (tel. 739 572 481) a dohodněte datum své prezentace. Ozdobte
okno, vrata, předzahrádku nebo jiné místo, které je vám milé a viditelně je označte datem, které jste pro svou prezentaci vybrali. Pak už
jen můžete pozorovat, kdo se přijde podívat. Budeme moc rádi, když bude výzdoba rozsvícena po celý advent. Zahájíme v neděli 28. 11.
2021 slavnostním rozsvícením vánočního stromku a pokračovat budeme podle zájmu až do 22. 12. 2021, kdy budou rozzářena okna
základní školy. Další místa budou zveřejněna na webových stránkách školy a obce, případně na obecním Facebooku.
Moc se těšíme na světýlka v oknech i očích všech. Možná se nám podaří založit novou předvánoční tradici.
Mgr. Lenka Pípalová

Inspirace pro Rozzářený advent

Pozvánka
V pondělí 6. 12. 2021 v 16:00 hodin se v základní škole uskuteční přednáška pro rodiče a další dospělé na téma KYBERŠIKANA.
Vstup volný, podmínkou je dodržení protiepidemických opatření
a nošení respirátoru po celou dobu přítomnosti v budově školy.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Osvětová beseda informuje:
Spolek ochotníků při Osvětové besedě Borotín celý podzim zkoušel nové představení.
Tentokrát jsme si vybrali pohádku Jana Drdy Hrátky s čertem. A tak od září do poloviny listopadu jsme měli každý pátek zkoušku.
A teď, když už máme hru skoro nastudovanou, znovu sílí epidemie a zpřísňují se opatření proti koronaviru.
Nakonec proběhla 17. listopadu odpoledne jen veřejná zkouška. A hru jsme uložili na lepší časy.
A kdo tentokrát hraje? Jaroslav Němeček, Antonín Hrdina, Roman Simon, Miroslav Pelant, Romana Poláčková, Veronika
Holcmanová, Bára Pradáčová, Petra Rulíková, Bára Čapková, Dáša Chomoutová, Jáno Bursa, Radka Opelková a Štěpa Opelková a
devět čertíků - dětí našich ochotníků.
Doufáme, že vám hru budeme moci brzo předvést a moc se na to všichni těšíme.
Milena Peterková

Zveme Vás na připravované akce:
28. 11. 2021 - Nasvěcení vánočního stromu na borotínském
rynku s vystoupením žáků ZŠ Borotín - 17 hod.
12. 12. 2021 - Adventní koncert pěveckého sboru Domino kostel Narození Panny Marie na Novém Kostelci
19. 12. 2021 - předání Betlémského světla v kostele
Nanebevstoupení Páně v Borotíně na pravidelné nedělní
bohoslužbě od 11:30 hod.
19. 12. 2021 - Adventní koncert žáků ZŠ Borotín - kostel
Nanebevstoupení Páně v Borotíně
19. 12. 2021 - Vánoční svícení - Betlémské světlo bude
přístupné před kostelem Nanebevstoupení Páně v Borotíně
od 17 do 20 hod. Můžete také zapálit svíčku do „srdce tajných
přání“.
24. 12. 2021 - Kostel Nanebevstoupení Páně v Borotíně bude
otevřen od 13 do 15 hod. Můžete si také odnést na slavnostní
stůl Betlémské světlo.
1. 1. 2022 - tradiční Novoroční šlápota - sraz ve 14 hod. na
borotínském rynku.

Borotínská drakiáda aneb všechno lítá, co peří má
Letošní 9. ročník Borotínské drakiády se nám vydařil přímo
skvěle. Sešli jsme se v neděli 31. října 2021 tradičně na louce
na Šáchovnách. Počasí nám přálo, a co je nejdůležitější,
foukalo nám tolik, že brzy létali i draci, kterým se snad ani
nechtělo. Zkrátka létalo vše, i ti tvrdohlaví draci, samý
kotrmelec, kteří dělají drahoty a svého majitele nejdříve
pořádně potrápí. Na ty skvěle vyvážené a

Novinky z borotínského fotbalu
S koncem října proběhla poslední soutěžní utkání všech týmů.
Celkem jsme odehráli 23 zápasů (minipřípravka 5, mladší přípravka
9 a starší přípravka 8). Vítězství jsme se sice nedočkali, ale o to pilněji
trénujeme na jarní část sezóny. Než výhra je pro nás ale důležitější,
aby byl fotbal pro děti aktivitou, která jim přináší kromě důležitého
pohybu i radost. Zároveň nás těší přístup rodičů, kteří své děti
vytrvale podporují a svou aktivní účastí podporují borotínské
společenské dění. Doufáme, že na jaře uspořádáme turnaj, na který
pozveme družstva okolních obcí.
S příchodem chladného počasí se fotbalové tréninky přesunuly do
tělocvičny. Změna prostředí přinesla nové možnosti tréninkových
aktivit a zcela jinou atmosféru, která je při hojné účasti hlučná a
veselá. S ohledem na věk dětí se nám daří dodržovat
protiepidemická opatření a přitom aktivity nijak neomezovat.

Celý advent bychom Vám rádi zpestřili přehlídkou vánoční
výzdoby domů Rozzářený advent, do které se můžete také
zapojit.
Chtěli bychom vhodnou formou uspořádat tradiční adventní
výstavu šikovných rukou. Pokud se nám to podaří, budeme
Vás informovat na plakátech a webových stránkách městyse.
Vzhledem ke zhoršující se
epidemiologické situaci je
možné, že budeme muset
upravit podobu některých
připravovaných akcí (může se
týkat i místa a času konání!).
Budeme Vás včas informovat na
webových stránkách městyse,
plakátech i místním rozhlasem.
Děkujeme za pochopení.
Zrušené akce:
Čertovské rojení
Advent na statku

spolehlivé dračí modely jsme ani nedohlédli, do jakých výšin
se vznesly. Dokonce jsme mohli vyzkoušet pouštění psaníček
pro draky. Když jsme byli i my sami dost vyfoukaní, na
pětadvacet draků přistálo, děti byly odměněny zaslouženým
diplomem i něčím na zub a byl čas jít domů. Děkujeme všem
malým i velkým účastníkům za krásné odpoledne a těšíme se
na příští ročník. Poděkování patří také městysi Borotín za
finanční podporu akce.
Za organizátory Markéta Čapková

Za úspěch považujeme i to, že se v průběhu jediného roku podařilo téměř kompletně obnovit vybavení dětského oddílu. Pořídily se nové dětské
míče, přenosné fotbalové brány, nejrůznější tréninkové pomůcky a i takové nezbytnosti jako je píšťalka nebo stopky pro rozhodčí. Další novinkou
jsou dětské dresy, ve kterých se vám děti ukážou při jarních zápasech. Nákup kvalitního vybavení rozhodně není levná záležitost a nebylo by
možné ho realizovat bez podpory místních sponzorů a dotace od obce ve výši dvaceti tisíc korun. Všem moc děkujeme a podpory si vážíme!
Na závěr připomínám, že stále platí to, že všechny děti (kluci i holky ročníky 2011-2017) jsou vítány a mohou se zapojit. Přiveďte děti, ať si
trénink vyzkouší, třeba se jim fotbal zalíbí.
Markéta Marková, tel:723808434

Zpráva o činnosti borotínských skautů
Rok 2021 pomalu končí a nás čeká několik posledních společných
akcí. O nadcházejícím víkendu proběhne poslední středisková
výprava, tentokrát zavítáme do Vrchotových Janovic. V prosinci
pak máme v plánu ještě společné předvánoční tvoření a celý rok
uzavřeme sváteční vánoční schůzkou.
Letošní rok byl pro nás úspěšný. I přes napjatou epidemickou
situaci se nám povedlo uskutečnit letní tábor a řadu víkendových
výprav a schůzek. Postupně se zabydlujeme v nové klubovně a
zvelebujeme hřiště u Buzína.
Velmi děkujeme vedení městyse Borotín za přidělení dotace na
činnost našeho střediska! Letos byla částka využita k uhrazení
pronájmu tábořiště v Haškovcově Lhotě a dále k pořízení
několika nových celt na podsadové stany.
Za borotínské skauty Klára Skalická

Živý suvenýr z I. světové války
Josef Burian, rolník z Křivošína na Táborsku, se vracel
z italské fronty I. světové války. Na památku si přivezl
v kousku plátna, v mechu a hlíně několik semenáčků kaštanu
jedlého, které našel někde v opuštěné a téměř zničené školce
italské žírné krajiny. Po příchodu domů jich ihned několik
zasadil kolem chalupy, ostatní rozdal sousedům. Bohužel živé
zůstaly a rostly jen dva semenáčky. Jeden „dovozci“
Burianovi a druhý sousedovi Fr. Soukupovi.
Oba sousedé již dávno zemřeli, ale jimi vysazené kaštany
rostou. Burianův má dnes ve výši dospělého muže 1,20m
v obvodu, druhý dokonce 1,80m. Oba stromy jsou asi 10m
vysoké a zdravé. Každým rokem v červenci rozkvétají a
přinášejí plody, ale mnohem menší, než plodí stromy v jižní
Evropě. Jsou jen asi jako velký lískový ořech veliké, ale jak
jsem se sám přesvědčil, velmi chutné – jsou totiž čerstvé.
Sbírají je pilně děti z celé obce. Bývá jich hezký košík.

Burianův strom v r. 1929 téměř zamrzl, ale obrazil a přišel
dokonale k sobě až v červnu toho roku, kdy z kmene a silných
větví vyrazilo množství výhonků, takže po ořezání suchých
větví byl strom v podzimu opět v pořádku. Zemřelý pan
Burian si ze sklizně vypěstoval také nový kaštánek, který
utěšeně roste a který se již dokonale aklimatizoval.
Křivošínské kaštany měly v našem kraji důstojného
předchůdce. Byl jím ohromný a prastarý exemplář kaštanu
jedlého, který rostl v zámeckém parku v Lukavci u Pacova.
Prý byl nejmohutnější strom svého druhu ve střední Evropě a
měl v prsní výši dospělého člověka plných šest metrů
v objemu a při zemi dokonce 7,80 m. Kmen byl původně dutý
a stál v něm malý stoleček s lavičkami, jako v besídce.
Podávala se tu panstvu svačina. Později dutinu zaplombovali
cihlami. V roce 1938 byla však opět volná. Ovoce nikdy
nezrálo, až v horkém roce 1911. Současní odborníci
odhadovali jeho stáří na 400 let. Asi před 20 lety doschl a
kdosi suchý kmen v dutině zapálil. Shořel a padl.
RNDr. A. Z. Hnízdo
(převzato z tisku, datum se nepodařilo dohledat)

Bylinářské okénko aneb léčivky a včelí pastva
Příjemný podzimní čas, přátelé. Trochu jsem přemýšlela, čím bych mohla zpravodaj obohatit a napadlo mě přispět svými
bylinářskými zkušenostmi a tím co pěstujeme v zahradě.
V posledních letech řeším dost včelí pastvu a tak nějak mi přijde přirozené,
že včelí pastva je vlastně o léčivkách, tedy dost často o léčivých rostlinách,
protože co je dobré pro včely, je většinou dobré pro všechny živočichy i
lidi.
Hojník horský-Sideritis syriaca
Bylina řeckých bohů „Olympský čaj nebo také čaj řeckých bohů“, to je
Sideritis syriaca. Nenápadná bylina, která se pěstuje na území Řecka,
hlavně na Krétě a v horských oblastech pod Olympem, ale i v jiných
oblastech na Balkánském poloostrově. Léčivka, ale i okrasná bylina

nenáročná na pěstování. Lze ji pěstovat v našich podmínkách na sušších stanovištích, hlinitopísčité půdě, nesnáší
přemokření. Patří do čeledi hluchavkovitých, je příbuzná našim léčivým hluchavkám, ale má úplně jiné specifické aroma.
Čaj ze Sideritis je chuťově výborný, aromatický, léčivý a má vysoký obsah železa. Český název Hojník už ve svém názvu
nese, že se používal k hojení ran, a to u vojáků, kdy urychloval hojení ran. Má také antibakteriální, močopudné účinky a velmi
dobře pomáhá při dýchacích potížích vzniklých bakteriální infekcí. Podporuje regeneraci organismu, není návykový, lze jej
užívat celoročně.
Řimbaba
Tanacetum parthenium pochází patrně z Kavkazu, ale jako léčivka i
okrasná bylina byla rozšířena i jinde v Evropě
Řimbaba se používala jako bylina urychlující porod a hojně ji využívali
„porodní báby.“ Je vytrvalá bylina dorůstající výšky asi 50cm, má vejčité,
chlupaté, složené trojčetné až pětičetné listy a květy jsou podobné
kopretině, ale jsou malé. Vyznačuje se zvláštním aroma. Lze ji využít
k léčbě migrény, obecně tlumí bolest, křeče, horečku, zlepšuje
metabolismus, látkovou výměnu, má čistící účinky po porodu, čistící
účinky všeobecně, antiparazitární účinky a tlumí záněty. Na pěstování
není náročná, má ráda sušší a slunná stanoviště.
A příště zase o jiných bylinkách..

Včelí naučná stezka sv. Ambrože
Fond malých projektů
Rakousko – Česká republika

Z projektu Interreg Česko-Rakouské spolupráce byl schválený projekt včelí naučné stezky, kterou budujeme na cestě z
Borotína do Kamenné Lhoty. Protože nemám vždy čas se účastnit zastupitelstva, chci touto cestou poděkovat panu starostovi
Karlu Tůmovi, paní místostarostce Lence Pípalové a všem zastupitelům, kteří projekt podpořili. Projekt musel být
přepracován, aby mohl být schválen radou programu Interreg a splnil všechna kritéria. Počátečním problémem bylo i sehnat
adekvátního partnera na Rakouské straně a celý projekt představit a dohodnout podmínky realizace. Naším partnerem je
tržní město Langschlag v Dolním Rakousku a místní včelařská komunita. Hodnocení žádosti v tomto programu je dvoufázové,
a to komisí v ČR a komisí v Rakousku.
Práce na stezce: v květnu 2021 byl projekt stezky schválen programem Interreg a od července na stezce pracujeme ve svém
volném čase. Proběhly čistící práce zastávkových míst pro umístění výukových panelů, výsadba stromů, keřů, umístění 2
dřevěných klátů se včelí tématikou a plánovaná návštěva v Rakousku, kde se setkali starostové Ing. Karel Tůma a Andreas
Maringer. Návštěva se uskutečnila 9. 10. 2021 a setkala se i včelařská komunita pod vedením starosty včelařů Maxe
Schustera, která řešila radosti a hlavně starosti v chovu včel. Hlavním tématem byla varroaza a léčení léčivy v Rakousku
(povolená a zakázaná léčiva, jakým směrem se ubírají v chovu včel v Rakousku, úlové systémy, zákony a také politická
situace u nás a v Rakousku). Velmi mile a vřele nás přivítali a hezky se o nás postarali. 
Závěrem děkuji svému muži Petrovi Tůmovi, který pracuje na stezce kdykoliv potřebuji a všem včelařům z místní včelařské
organizace, kteří měli zájem, aby projekt vznikl.
Za VKM Lesánek Alena Švecová

Čert nikdy nespí, aneb Čertovo břemeno se chystá na zimní sezónu 2021/2022
S blížící se zimou a sílící pandemií pracuje vedení svazku obcí na přípravě lyžařské sezóny. Stejně
jako v minulých letech, tak i letos, plánujeme v našem mikroregionu úpravu běžeckých tratí rolbou,
traktorem i sněžným skútrem.
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům za pohonné hmoty, budeme udržovat tratě a parkoviště pouze
za předpokladu příznivých sněhových a teplotních podmínek. O aktuální situaci Vás budeme vždy včas
informovat na webových stránkách a Facebooku Čertova břemene.
Pro věrné příznivce bílé stopy jsme připravili malou pozornost – „placku“ s logem. Chceme tak odměnit dárce, kteří podporují
údržbu tratí.
Každý dárce, který přispěje na účet 245192928/0300 částkou 100 Kč (a vyšší) a napíše do zprávy pro příjemce svojí adresu,
obdrží tento malý suvenýr.

Recyklace elektrospotřebičů
Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom
obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a
poškozují tím životní prostředí. Pokud odevzdáte použité elektrospotřebiče na níže uvedených místech, poputují přímo do
recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Ke zpětnému odběru lze zdarma, bez ohledu na místo trvalého bydliště, odevzdat elektrospotřebiče z domácností nebo jemu
podobné od právnických osob a podnikatelů.
Žádáme občany, aby vysloužilé elektrospotřebiče odevzdávali v NEDEMONTOVANÉM stavu. Neúplné elektrospotřebiče jsou
následnými zpracovateli odmítány a jejich likvidace je problematická.
Možnosti uložení:
1) Červený kontejner
Do prostoru stanoviště sběrných nádob za radnicí byl nově umístěn červený stacionární kontejner od společnosti ASEKOL, který
slouží ke zpětnému odběru použitého elektrozařízení.
Co patří do červených kontejnerů?
 mobilní telefony, vysílačky, navigace;


přehrávače mp3, rádia;



notebooky, klávesnice, myši;



baterie a nabíječky,



kalkulačky, budíky;



elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;



menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu,
rychlovarné konvice aj.);



fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;



žehličky, ruční vysavače;



další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

2) E-box
Nádobu najdete umístěnu na chodbě radnice. E-box je vhodný převážně pro drobná elektrozařízení a baterie.
3) Sběrné místo
Ostatní použité elektrozařízení včetně použitých zářivek a výbojek je možné odevzdávat v provozní době sběrného místa
v Chomoutově Lhotě do uzamykatelného ocelového přístřešku tzv. E-domek.

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším
a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro pro rodinné domy, ale nově též
pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka dotací. Vedle hlavní
nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou
náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci
venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích
stanic pro elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o dotaci na výměnu
zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na
pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na
ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke
kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou z dalších novinek
je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým nahráním dokumentů přes informační
systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz), které
nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124
580, email: eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje

