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Novoroční
šlápota 2022
Po loňské covidové
pauze jsme se opět
sešli na Nový rok
před radnicí v
Borotíně, abychom
společně vyrazili na
tradiční „šlápotu“.
Pro většinu účastníků
byla trasa
překvapením, ale
dojít do cíle se
vyplatilo…
Zhruba třicetičlenná
parta vyrazila
po silnici směrem na
Sychrov. O historii
křížku „za Bendovi“
nám vyprávěla
kronikářka Milena
Peterková, při
zastavení u kapličky sv. Antonína zavzpomínal na stavbu vodovodu a vodojemu na Šibenném vrchu Antonín Brož .
Cestou do Pasek se řeč stočila na hospodaření v obecních lesích i na bývalou cestu přes Krkáček do Bonkovic, kudy jsme
původně vycházku plánovali, avšak díky počasí nebylo možno. U kapličky na Sychrově, na hranici tří osad – Borotín – Sychrov –
Boratkov, jsme chvilku odpočinku vyplnili povídáním o zájezdním hostinci na Sychrově a formanských zastaveních v něm. Trasa
vedla dále přes osadu Černotice, čímž se všichni na chvíli ocitli ve středočeském kraji. Někteří pochodníci poprvé prošli kolem
samoty Čmerdovka a pak už se polní cesta svažovala dolů k Hatovu.
U krásně opravené místní zvoničky jsme pořídili společné foto. Velkolepé přivítání se všem dostalo ve statku u Pejšů. Z jedné
strany – u Králů – jsme svařákem a medovinou přivítali nový rok. Na druhé straně u Jarolímků jsme zasedli do pěkně vyhřáté
hospůdky, kde jsme se slivovicí náležitě rozloučili s rokem starým.
Děkujeme Hatovským za vřelé přijetí a náramné pohoštění.
Věříme, že si všichni vycházku užili. Za rok nashledanou…
Z historie novoročních vycházek:
Rok 2014 – první „Šlápota“ startovala u nové kašny na rynku v Borotíně a vedla po Naučné stezce Jana Evangelisty Kypty na
hrad Borotín.
Rok 2015 – procházka vedla za Bílou paní na hrad Borotín, kde stojí nově její dřevěná socha.
Rok 2016 – tentokrát se vycházelo záměrně později odpoledne přes Křížovec na hrad. Na osvícených hradbách se k údivu všech
„šlápotníků“ zjevila borotínská bílá paní.
Rok 2017 – cesta Višničkami vedla účastníky do Kamenné Lhoty. Sešli jsme se tam s přáteli ze Střezimíře a pověděli si o historii
zámečku, návštěvě Oskara Nedbala v něm a také o plánech na obnovu altánku v zámecké zahradě. Na trubku všem zahrál Martin
Švec.
Rok 2018 – po Modrácké cestě jsme se vydali kolem staré borovice k bývalému kamenolomu. Na Šeboru jsme si pověděli o
historii bývalého mlýna. Pamětní deska na hájovně připomněla hrdinství a krutý konec lesního Vyčichla za účast v borotínském
odboji a ilegálních tisk letáků za II. světové války.
Rok 2019 – tentokrát vedly naše kroky kolem Petráňových rybníčků k vypuštěnému rybníku Babinec. Díky právě probíhajícímu
odbahňování jsme mohli suchou nohou přejít po jeho dně. Cestou do Hájku a kaštanovou alejí jsme došli k hospodářskému dvoru
Starý zámek.
Rok 2020 – v roce 75. Výročí II. světové války jsme chtěli připomenout význam borotínského odboje a navštívit dnes téměř zpustlý
partyzánský bunkr v lese Krkáček.
Rok 2021 – s příchodem covidu do Čech nebylo možno pořádati žádnou sešlost.
(redakce)

ZATUPITELSTVO MĚSTYSE INFORMUJE
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín
konaného dne 16. prosince 2021 od 18,00 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 10 zastupitelů (71 %
zvolených) a 3 hosté.
Zapisovately byli jmenováni Ing. Antonín Brož a paní Petra
Tejnorová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Ondřej
Pacovský a Ing. Jan Vavřík.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 21. 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.
Návrh na usnesení č. 313: Zastupitelstvo schvaluje program
21. zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného
předsedající.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 313 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. Doplněno usnesení č. 301 – nákup pozemku pod
silnicí Libenice – Předbojov.
3. Rozpočet městyse Borotín, Společenství obcí Čertovo
Břemeno a DSO Venkov
3.1 Rozpočet městyse Borotín
Návrh rozpočtu předložila a okomentovala paní Jana
Čermáková. Rozpočet byl řádně zveřejněn dne 30. 11. 2021,
je navrhován jako schodkový s příjmy ve výši
19.167.000,- Kč a výdaji ve výši 26.500.000,- Kč. Výše
příjmů i výdajů je ovlivněna schválenými dotacemi a výší
příspěvku z rozpočtového určení daní v roce 2022.
Střednědobý výhled bude aktualizován na dalším zasedání
zastupitelstva.
Návrh na usnesení č. 314: Zastupitelstvo schvaluje
rozpočet městyse Borotín na rok 2022 na paragrafy jako
schodkový.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 314 bylo schváleno.
Zasedání opustila RNDr. Markéta Čapková, počet
přítomných zastupitelů je 9, zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zastupitelé dále projednali střednědobý
výhled na roky 2023 – 2025. Nový výhled bude vypracován
na základě výsledku příjmů z RUD (rozpočtové určení daní)
roku 2021 a bude aktualizován na příštím zasedání.
Návrh na usnesení č. 315: Zastupitelstvo schvaluje
projednání aktualizace střednědobého výhledu na roky 2023
– 2025 na příštím zasedání.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 315 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.
3.3 Rozpočet DSO Venkov
Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu DSO Venkov,
který bude valná hromada schvalovat na svém zasedání dne
21. 12. 2021.

4. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
4.1 Oprava místní komunikací Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí opakované podání žádosti
o dotaci na MMR (ministerstvo pro místní rozvoj).
4.2 Výstavba MK (místních komunikací) na sídlišti
U Buzína
Proběhlo výběrové řízení. Výběrová komise pracovala ve
složení Ing. Pivokonský, Ing. Tůma, Mgr. Pípalová,
T. Pazourek a J. Čermáková. Komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky doporučuje k výběru
nabídku firmy Vialit, s. r. o. za 4.542.255,82 Kč včetně DPH.
Návrh na usnesení č. 316: Zastupitelstvo schvaluje výběr
dodavatele a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 316 bylo schváleno.
4.3 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu. Probíhá
výběr mobiliáře, konkrétně informačních a edukačních
panelů. Grafické práce jsou součástí dotace, technické prvky
by měly být hrazeny z rozpočtu obce.
Návrh na usnesení č. 317: Zastupitelstvo schvaluje nákup
edukačních pomůcek a mobiliáře na naučnou stezku nad
rámec projektu.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Usnesení č. 317 bylo schváleno.
4.4 Informace o obnově a údržbě bytového fondu
Byla provedena rekonstrukce podlah a vytápění v bytě č. 13
v čp. 263. V č.p. 263 proběhl převod elektrické energie ve
společných prostorách na obec.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
4.5 Příprava akcí na rok 2022
Plán obnovy obce na roky 2021 – 2023 a aktualizovaný
seznam akcí byl projednán na 15. zasedání zastupitelstva
16. 12. 2020 a schválen usnesením č. 224.
K jednání zastupitelstva se připojila RNDr. Markéta
Čapková, počet přítomných zastupitelů je 10, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
4.5.1 POV JČ kraje (program obnovy venkova)
Zastupitelé diskutovali o výběru akce pro POV JČ kraje.
Návrh na usnesení č. 318: Zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti do POV JČ kraje na projekt Zvýšení kvality bydlení
a společných prostor v č.p. 261 – 263 a jeho dofinancování
z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 318 bylo schváleno.
4.5.2 Libenice – obecní dům č.p. 27, 28
Zastupitelé diskutovali o způsobech využití nemovitosti. Je
nutná rekonstrukce před dalším pronájmem. Starosta vyzval
zastupitele
k prohlídce
nemovitosti
před
dalším
zastupitelstvem.
4.5.3 Zpracování územních studií
Zastupitelstvo na svém 19. zasedání dne 24. 8. 2021 schválilo
vypracování územních studií na zastavitelná území obce.
Zastupitelé projednali cenovou nabídku projekční kanceláře
Relax M.A.A.T., s.r.o. včetně možného další postupu při
zpracování jednotlivých studií. Dle návrhu realizační
kanceláře budou obesláni majitelé dotčených pozemků
v lokalitách označených Z. BO 1 a Z. BO 8, vyzváni k jednání
a případné spoluúčasti na tvorbě studie.
Návrh na usnesení č. 319: Zastupitelstvo schvaluje postup
zpracování územních studií na vybraných plochách, oslovení
vlastníků, pověřuje starostu a místostarostku dalším
jednáním.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 319 bylo schváleno.
4.5.4 Zpracování Strategického plánu obce na roky
2022 - 2032
Zastupitelé vzali na vědomí postup při zpracování
Strategického plánu rozvoje obce.
4.6 Projednání smluv - věcné břemeno EGD v Kamenné
Lhotě
Návrh na usnesení č. 320: Zastupitelstvo schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemeno pro
vedení NN a zřízení kabelové skříně.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 320 bylo schváleno.
5. Informace o provozu příspěvkových organizací obce
5.1 ZŠ a MŠ Borotín
Ředitelka školy informovala zastupitele o provozu ZŠ a MŠ.
Zastupitelé projednali podání projektové žádosti do programu
JČ kraje Podpora práce s dětmi a mládeží – Podpora zájmové
činnosti.
Návrh na usnesení č. 321: Zastupitelstvo schvaluje podání
projektové žádosti a dofinancování projektu z rozpočtu školy.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 321 bylo schváleno.
Dále zastupitelé projednali podání projektové žádosti na
podporu EVVO do dotačního programu JČ kraje.
Návrh na usnesení č. 322: Zastupitelstvo schvaluje podání
projektové žádosti a dofinancování projektu z rozpočtu školy.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 322 bylo schváleno.
Dále zastupitelé projednali přijetí účelového daru od
společnosti WOMEN and WOMEN na projekt Obědy pro
děti.
Návrh na usnesení č. 323: Zastupitelstvo schvaluje přijetí
účelově vázaného daru na financování obědů pro děti ze
sociálně slabých rodin.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 323 bylo schváleno.
5.2 Sociální služby městyse Borotín - SSMB
Ředitel SSMB informoval zastupitele o aktuální situaci
v organizaci, počtu klientů, uzavřených smluv a personálním
obsazení služby. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
6. Odpadové hospodářství obce
6.1 Vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Byla schválena na minulém zasedání a 15. 12. 2021
zveřejněna na úřední desce. Platnost i účinnost vyhlášky je
stanovena na 1. 1. 2022. Zastupitelé vzali informaci na
vědomí.
6.2 Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Zastupitelé projednali znění vyhlášky a výši úhrad
podnikatelských subjektů za zapojení do obecního systému.
Návrh na usnesení č. 324: Zastupitelstvo schvaluje znění
vyhlášky a výši úhrad.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 324 bylo schváleno.
7. Připomínky, diskuse, různé
7.1 Oznámení o provedených kontrolách
- Kontrola VZP – odvod pojistného zaměstnanců
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
7.2 Inventarizace majetku obce
Účetní obce navrhla vyřadit z majetku obce tzv. zamřené
investice. Jedná se o náklady na projekty, které nebudou
realizovány. Jedná se o investice vynaložené na:

Projekt centrálního vytápění městyse

Sběrný dvůr v Chomoutově Lhotě

Dům s pečovatelskou službou v Borotíně č.p. 1

Návrh na usnesení č. 325: Zastupitelstvo schvaluje vyřazení
výše uvedených zmařených investic z majetku obce.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 325 bylo schváleno.
Zastupitelé projednali plán inventarizace majetku obce za
rok 2021.
Návrh na usnesení č. 326: Inventarizace bude provedena
k 31. 12. 2021 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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 326 bylo schváleno.
7.3 Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí RO č. 10, které schválila rada
městyse, a projednali rozpočtové opatření č. 11.
Návrh na usnesení č. 327: Zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 11, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 327 bylo schváleno.
7.4 Žádost o odkup obecního pozemku
Pan Dohnal Petr žádá o odprodej obecního pozemku
č. 1470/2 o výměře 1774 m2 případně nabízí směnu za
pozemky v zastavitelném území obce s doplatkem.
Návrh na usnesení č. 328: Zastupitelstvo neschvaluje
odprodej pozemku uvedeného na žádosti. Pověřuje starostu
dalším jednáním ohledně odkupu sousedního pozemku.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 328 bylo schváleno.
Zasedání opustil Mgr. Ondřej Pacovský, počet přítomných
zastupitelů je 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
7.5 Směrnice pro poskytování benefitů zaměstnancům
obce a uvolněným zastupitelům
Rada městyse schválila směrnici pro poskytování
zaměstnaneckých benefitů zaměstnancům obce.
Návrh na usnesení č. 329: Zastupitelstvo schvaluje platnost
směrnice i pro uvolněné zastupitele obce.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 329 bylo schváleno.
7.6 Žádosti o příspěvky
Zastupitelé projednali žádosti o příspěvky na činnost
organizací v sociální oblasti v roce 2022.
Návrh na usnesení č. 330: Zastupitelstvo schvaluje
příspěvky ve výši 5.000,- Kč: Diakonie Rolnička, Domácí
hospic Jordán, Kaňka s. s.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 330 bylo schváleno.
7. 7 Příspěvky z rozpočtu obce spolkům – činnost + akce
v roce 2022
Zastupitelé projednali systém poskytování příspěvků
z rozpočtu obce místním spolkům a sdružením.
Návrh na usnesení č. 331: Zastupitelstvo schvaluje systém
poskytování příspěvků stejný jako v roce 2021.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 331 bylo schváleno.
7.8 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva městyse
Borotín v roce 2022
Zastupitelé projednali termíny zasedání zastupitelstva v roce
2022 s ohledem na termíny zasedání Zastupitelstva
Jihočeského kraje.
Byly navrženy termíny: 17. 2., 21. 4., 23. 6., 25. 8. 2022. Na
zasedání 23. 6. 2022 budou stanoveny termíny pro druhé
pololetí. V případě nutnosti bude svoláno mimořádné
zasedání.

Návrh na usnesení č. 332: Zastupitelstvo schvaluje termíny
zasedání zastupitelstva v roce 2022.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 332 bylo schváleno.
7.9 Projektové žádosti JČ Kraj
Zastupitelé projednali podání projektových žádostí do
dotačního programu JČ kraje Podpora sportovní
infrastruktury na akci Rekonstrukce běžecké dráhy
z podprogramu Rekonstrukce a údržba sportovišť.
Návrh na usnesení č. 333: Zastupitelstvo schvaluje podání
projektové žádosti a dofinancování projektu z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 333 bylo schváleno.
Dále zastupitelé projednali podání projektové žádosti do
podprogramu Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
na akci Obnova vybavení sportovní haly.
Návrh na usnesení č. 334: Zastupitelstvo schvaluje podání
projektové žádosti a dofinancování z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 334 bylo schváleno.

***********************************
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zpracováním Rozvojového plánu obce pro období 2022 – 2032
jsme pro vás připravili dotazníkový průzkum.
Dotazník obdržíte do svých poštovních schránek do 18. 2. 2022.
Prosíme o jeho vyplnění, závěry z průzkumu budou mít zásadní vliv na plánování
investic a rozvoje obce v následujících letech.
Můžete tak přímo ovlivnit budoucí rozvoj naší obce.
Pokyny k vyplnění dotazníku:
- je určen pro osoby starší 15 let, které žijí v Borotíně či zde vlastní nemovitost
- je anonymní
- je třeba vyplnit všechny kolonky, jinak nebude možné dotazník vyhodnotit
- na konci dotazníku je prostor pro konkrétní připomínky
- formuláře jsou také k dispozici v tištěné podobě na Úřadě městyse Borotín,
nebo elektronicky na webových stránkách obce www.borotin.cz
- formuláře je nutné odevzdat v tištěné podobě nejpozději do 5. 3. 2022

Diakonie Broumov ve spolupráci s Městysem Borotín pořádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

od 28.02.2022 do 10.03.2022
věci odevzdávejte po telefonické domluvě na Úřadě Městyse (tel: 381 285 815)
do čísla popisného 88.
Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

V sobotu 02.04.2022 v 09.00 hod se skauti Borotín zapojí do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“ a uklidí vybrané lokality. Sraz bude v 09:00 hod před radnicí.
K dispozici budou rukavice i pytle na odpadky. Více info na: FB a webových stránkách

SDH Pikov a SDH Borotín společně oznamují,
že po roční odmlce opět uspořádají

MAŠKARNÍ PRŮVOD
Masopustní veselí s živou hudbou vypukne
v sobotu dne 19.02.2022
Sraz masek je v kavárně u kostela v 08:00.
Dopoledne projde průvod Borotínem.
V odpoledních hodinách pak bude průvod postupně zajíždět
do našich osad.
Zakončení bude v Kamenné Lhotě.
Těšíme se na Vás

Plán akcí na rok 2022
duben
02. 04.2022 – Skauti Borotín – ukliďme Česko
03. 04. 2022 - Ochotnické divadlo - Hrátky s Čertem (Borotín)
09. 04. 2022 - Zahradnictví Na Sušárně - Jarní květinová výstava
16. 04. 2022 - Barokní dvůr - Velikonoce
17. 04. 2022 - Ochotnické divadlo - Hrátky s Čertem (Borotín)
30. 04. 2022 – Pálení čarodějnic, stavění májky
Květen
28.05.2022 - pouťové posezení s hudbou
červen
04. 06. 2022 - Barokní dvůr - Svatba
05. 06. 2022 - Den dětí
11. 06. 2022 - otevírání Včelí stezky
18. 06. 2022 - Kamenná Lhota - výročí 90 let SDH
25. 06. 2022 - Barokní dvůr – Slunovrat
červenec
16. - 30.07.2022 – Skauti Borotín – skautský tábor
září
10. 9. 2022 - Barokní dvůr – Dožínky
22.09.2022 – Setkání seniorů
říjen
28. - 29. 10. 2022 - Zahradnictví Na Sušárně - Dušičková výstava
listopad
26. 11. 2022 - Adventní výstava šikovných rukou
Nasvěcení vánočního stromu na borotínském rynku s vystoupením ZŠ
prosinec
03. - 04. 12. 2022
10. - 11. 12. 2022
18. 12. 2022 - Adventní koncert žáků ZŠ Borotín
01. 01. 2023 - Novoroční šlápota
U plánovaných akcí může nastat změna, sledujte proto vždy aktuální
informace na plakátech a webových stránkách obce.

Ochotnický soubor Osvětové besedy Borotín
zve malé i velké na pohádku
Hrají: Jaroslav Němeček, Barbora Pradáčová, Antonín Hrdina,
Roman Simon, Barbora Čapková, Antonie Hrdinová, Petra Rulíková,
Romana Poláčková, Veronika Holcmanová, Radka Opelková, Štěpa
Opelková, Jáno Bursa, Dagmar Chomoutová, Miroslav Pelant, Petr
Opelka. Čertíci: Quido a Běla Hrdinovi, Petr a Klára Rulíkovi,
Tereza a Ondřej Čapkovi, Katka Opelková a Vendulka Kroužková.
Nápověda: Jana Čermáková.
Zvuk a světla: Petr Kubálek a Ondřej Kohout.
Režie: Dana Kroužková a Milena Peterková

v neděli 03. dubna od 15:00 a od 18:00 hodin
(výtěžek z představení v neděli 3. dubna od 18 hodin věnujeme neziskové organizaci Hospic Jordán)

a

v neděli 17. dubna od 15:00 a od 18:00 hodin
na sále v Borotíně, vstupné - dospělí: 80,- Kč, děti: 40,- Kč
Předplatné:
Na všechna představení budou vstupenky v předprodeji od pátku 25. března na místní poště, v obchodě
Smíšenka, na radnici a u Mileny Peterkové, čp. 201.
Zajistěte si vstupenky včas, v prodeji bude pouze tolik vstupenek, kolik je míst k sezení.
Představení se bude hrát za dodržení všech případných protikoronavirových opatření.
**************************************************************************************************************************************

Osvětová beseda s divadelními ochotníky informuje:
V lednu jsme se zúčastnili lesní brigády a s prima partou, v počtu 25 lidí, byl odveden velký kus práce. Z vytěžené
paseky /s pomocí Pepy Kubeše a Pavla Peterky/ jsme vytahali, částečně rozřezali a odvezli rovnou do sklepa „pod
kaštanem“ dost velkou zásobu dřeva.
Vždyť máme v podsálí klubovnu, využíváme i sál a také potřebujeme na zkoušky divadla topit.
Petr nám zas nabídl prostor kavárny k výroční schůzi a ještě nám upekl sladké pohoštění. Je úžasné, že jsme schopni
si tak navzájem vyhovět.
A tak v pátek 11. února jsme
měli v kavárně výroční
schůzi. Sešla se nás
polovina, dost lidí se stále
potýká s nákazou nebo
karanténou.
Ale s ubývajícími restrikcemi
už stejně máme chuť
pořádat kulturní
akce a vystoupit před vás,
diváky, s divadelní
pohádkou Hrátky s čertem.
Tak snad se to
povede, nakročeno už k
tomu máme.
Všichni jste srdečně zváni!
Přijďte se s námi pobavit a podívat se na herecké výkony vašich sousedů- ochotníků.
Milena Peterková

Zápis do ZŠ a MŠ Borotín
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/23 se uskuteční v ZŠ Borotín 7. dubna 2022 od 14,00 do 17,00 hod. a 8. dubna
od 14,00 do 15,30 hod. K zápisu se musí dostavit děti narozené 31. 8. 2016 a dříve. Potřebné dokumenty, forma
zápisu, kritéria přijetí a další podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsborotin.cz a
spřátelených webech.
Zápis do školky bude v úterý 3. 5. 2022 8,00 - 12,00 hod. a 15,00 – 16,00 hod. a ve čtvrtek 5. 5. 2022 15,00 -16,00
hod. Předškolní vzdělávání je ve školním roce 2022/2023 povinně pro děti narozené 31. 8. 2017 a dříve. Potřebné
dokumenty, forma zápisu, kritéria přijetí a další podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy
www.zsborotin.cz a spřátelených webech.

Střípky ze školy...
Turnaj ve skládání Rubikovy kostky
Na celou řadu učitelů dýchla velká dávka nostalgie, když se v
rukách některých žáků začaly objevovat hračky našeho mládí,
konkrétně Rubikovy kostky. Postupem času se z toho stala
takřka rubikománie. Různé druhy kostek, postupy na internetu,
časomíry s přesností na setiny vteřiny, postupy míchání atd.
Rozhodli jsme se mimořádného zájmu žáků využít a místo
tradičního vánočního turnaje v basketbalu, který nemohl být
uspořádán kvůli protiepidemickým opatřením, jsme uspořádali
turnaj ve skládání rubikovky.
Soutěžili zástupci jednotlivých tříd. Vítězem se stal David
Šimek z 5. A s neuvěřitelným časem 30 sekund, kterým však
„zaostal“ za svým tehdejším rekordem 28 sekund. Na druhém
místě se umístil Vojta Šonka z deváté třídy a třetí byl Davidův spolužák Vojta Kohout. Vítězům i všem účastníkům
gratulujeme.

Novoročenky a poděkování pro zdravotníky
Tradiční soutěž o nejkrásnější novoročenku měla tentokrát krásné a
dojemné pokračování. Přáníčka, která vyrobily děti z celé školy, jsme
doplnili o balíčky s ovocem. V předvánočním čase je předali jako
poděkování a zdravou svačinku zdravotníkům z táborské nemocnice.
Při přípravě akce jsme vůbec nečekali, s jak velkou radostí se setkáme.

Rozzářený advent v Borotíně
V loňském adventním čase jsme se pokusili zorganizovat přehlídku
vánoční výzdoby. Nepodařilo se sice uskutečnit přehlídku tak, jak
jsme si možná představovali, nicméně i přesto Borotín zářil.
Spolupráce škol v rámci MAP II
Všechny školy Táborského regionu jsou zapojeny do projektu
Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor II, který je financován
prostřednictvím MŠMT. Cílem projektu je zvýšení kvality
vzdělávání na školách. Kromě strategického plánování se aktivity
projektu zaměřují na podporu jednotlivých škol a učitelů. Naše škola
je zapojena do pracovních skupin pro učitele matematiky, českého
jazyka, cizích jazyků a přírodopisu.
Z finančích prostředků projektu jsou dále podpořeny zájmové
kroužky, volnočasové aktivity a vzdělávání pedagogů.
Na obrázku je zachyceno setkání učitelů přírodopisu, které proběhlo
na naší škole. Bylo zaměřeno na prezentaci nových pomůcek a
výměnu zkušeností.

Lyžařský kurz 7. a 8. ročníku
Po dlouhém těšení a přípravách vyrazilo čtyřicet
sedmáků a osmáků v doprovodu učitelů naší
školy na lyžařský kurz. Již tradičně jezdíme do
Kovářova u lyžařského skiareálu Lipno. Jsme
rádi, že se kurz podařilo uskutečnit, všichni
účastníci se naučili nebo zdokonalili v lyžování a
došlo i na tradiční závěrečný závod.

A co děti??? Mají si kde hrát...
V obecním zpravodaji se většinou píše o úspěšných akcích,
skvělých sportovních výkonech či jiných zajímavostech.
Bohužel některé nežádoucí, zato časté jevy u nás „ve vsi“, mě
nutí napsat poněkud nepopulární článek, na který se dlouho
chystám. Cestu do práce nebo z práce si často zpestřuji
sbíráním odpadků. Především kolem borotínské kašny je
neustále naseto. Svůj volný čas tam po výuce tráví jak místní,
tak dojíždějící žáci naší školy. Mezi jejich kratochvíle patří
pohazování odpadků – papírky od nanuků, sáčky od
brambůrek, plechovky od energetických nápojů, které si děti
ze svého kapesného hojně dopřávají. Zvlášť oblíbené je
opakované ucpávání přepadu vody v kašně a házení odpadků
do šachty pod kašnou. Jejich vrstva dosahuje téměř
půlmetrové výše. V zimním období slouží prázdná kašna jako odpadkový koš.
Vánoční strom na rynku jsme na minulé vánoce chtěli více ozdobit. Obec pořídila velké, ne úplně levné vánoční ozdoby.
Některé z nich byly ukradeny a jiné posloužily dětem jako kopací míč.
Z obecní pokladny se v posledních pěti letech investovalo do dětských hřišť a sportovišť téměř 10 milionů korun.
Za tyto peníze by možná mohl stát dům pro naše seniory, kteří zatím stále marně čekají a dovedli by si toho jistě vážit.
Jana Čermáková

FARNÍ OKÉNKO...
Vážení a milí přátelé, farníci,
v návaznosti na změny související s důsledky téměř dvouleté přítomnosti nemoci Covid-19, ale
i v souvislosti celospolečenských proměn, uvědomuji si stále častěji, že nastává poněkud
nestabilní doba charakteristická nejistotou. Mám na mysli vše, co se týká často narušených
osobních, či rodinných vztahů, nebo námi opomíjeného a odmítaného duchovního života víry
v církvi, také politických, společenských a ekonomických událostí posledních týdnů a měsíců,
ale i napjatých mezinárodních vztahů a nebezpečí konfliktů, nyní zvláště na východě Evropy.
Tyto a jiné věci jsou znepokojující a nemůžeme zůstat stát, jakoby se nás osobně netýkaly. Je
v pořádku, když se zajímáme o životy a osudy lidí v našem blízkém, ale i vzdáleném okolí.
V návaznosti na aktuální dění naši čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za
mírové řešení napjaté situace na Ukrajině: „Věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny
vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace na Ukrajině společně s naléhavostí,
ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých
rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou
něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. Svatý Ondřeji,
patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. Sv. Václave, patrone míru, oroduj
za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.“ (Zdroj: https://zpravy.cirkev.cz/).
V katolické církvi současně prožíváme synodální proces. V něm Ježíš Kristus zve ty, kteří byli pokřtěni a uvěřili, k putování
na společné cestě („synhodos“). Jdeme na ní ruku v ruce a nemůže nám být jedno společenské dění kolem nás. Proroci často
v tíživých situacích vybízeli a vybízejí k obrácení. Bůh i v dnešní době může takové proroky posílat, aby oslovoval každého

člověka osobně a jednotlivě. Jsou to možná naši nejbližší, ale i vzdálení, ti kteří přichází s pomocnou rukou, vlídným slovem
nebo tichým nasloucháním v našich těžkostech. Proroky také mohou být ti, kterým není jedno, jak žijeme, ocení naši
pravdivost a upřímnost, nebo nás třeba jen upozorní na nějakou naši chybu či sejítí z cesty, abychom se mohli vrátit a znova
se učit být lepšími.
Zanedlouho po masopustním období vstoupíme Popeleční středou do čtyřicetidenní postní přípravy na Velikonoce. Přál bych
proto každému z nás, aby se nám podařilo postní čas využít naplno k proměně našeho života. Ať se i naše farnost a celá obec
stává místem, kde si nasloucháme, vedeme živý dialog a hledáme řešení vedoucí k rozvíjení zdravých vztahů a pokojného
soužití všech na této cestě. K tomu může vést i společné setkávání. Aktuální informace o bohoslužbách a jiných akcích
sledujte, prosím, ve vývěsce u kostela, nebo na webu farnosti http://farnostjistebnice.cz/.
Rád bych zvlášť pozval mladé lidi na letošní letní křesťanské akce:
• Celostátní setkání mládeže od 14 do 26 let 9. – 14. 8. 2022 v Hradci Králové. Info na webu celostatnisetkanimladeze.cz.
• Enter Junior (13-15 let) 17. 7. – 23. 7. 2022 a Enter Camp (16-23 let) 25. 7. – 31. 7. 2022 budou na Diecézním centru
života mládeže ve Ktiši. Přihlášky od 1. 3. 2022.
• Letní tábor pro děti našich farností se uskuteční od 31. 7. do 6. 8. 2022 v Sepekově.
Hezký a požehnaný čas vám přeje, na setkání se těší a žehná vám
P. Pavel Němec, administrátor farnosti Borotín

Zpravodaj – TJ Sport Borotín
Od minulého roku začala Tělovýchovná jednota Sport Borotín zastřešovat společné aktivity všech spolků se sportovním
zaměřením, které v obci a jejím okolí působí. Představitelé těchto spolků jsou členy výkonného výboru TJ a podílí se tak na
její činnosti i rozhodování. Součástí činnosti TJ je zejména správa a údržba sportovního areálu u ZŠ (fotbalové a multifunkční
hřiště), hřiště na Buzíně a malého hřiště u rybníka.
Během roku 2021 a letošního ledna podala TJ několik žádostí o dotace (žádost o financování závlahy fotbalového hřiště z
programu Kabina 2021, žádost o provozní financování z programu Můj Klub 2022 a žádost o financování nákupu fotbalových
branek z rozpočtu Jihočeského kraje) a podpořila Městys Borotín při podání žádostí na obnovu vybavení sportovní haly a
opravu tartanového povrchu a doskočiště v areálu u ZŠ.
Naším cílem je zlepšit podmínky pro sportování v Borotíně nejen pro členy sportovních spolků, jejichž zástupcům tímto děkuji
za vše, co v minulém roce pro sport v obci vykonali, ale i pro širokou veřejnost. Budeme rádi, když přijdete sportovat s námi
a když nás podpoříte.
Václav Čapek, předseda výkonného výboru TJ Sport Borotín

Tygříci Borotín
Od konce srpna se připravuje družstvo U11. Tentokrát je to většinou klučicí mužstvo. Tréninky
často narušovala karanténa a covid, přesto jsme udělali od srpna spoustu práce. Letošní sezónu
jsme chtěli brát jako přípravnou a očekávali jsme prohry. Od ledna jsme přihlásili družstvo do dvou
soutěží: Krajský přebor a Šmoulinku.
Jsem nadšen, jak se děti prezentují, na hru se nejen hezky dívá, ale i výsledky jsou velmi dobré.
Tygříci Borotín : Studánka Pardubice
32 : 34
Tygříci Borotín : BK Brandýs nad Labem
42 : 04
Tygříci Borotín : BK Nymburk
42 : 22
Tygříci Borotín : BK Straky Strakonice
86 : 09
Tygříci Borotín : Jiskra Humpolec
71 : 08
Tygříci Borotín : Jiskra Humpolec
102 : 05
Tygříci Borotín : Jiskra Humpolec
80 : 20
Tygříci Borotín : BK Medvědi Tábor
71 : 32
Tygříci Borotín : BK Medvědi Tábor
72 : 38
Nejlepší střelci: Hrdina - 159, Kohout - 74, Peršínová - 63, Šimek - 62, Linhart - 61.
Děkuji rodičům za pomoc a velkou účast na utkáních.
Ladislav Zrůst

Zahradnictví Na Sušárně
si pro vás letos mimo jiné připravilo jako novinku velký výběr semen květin a zeleniny.
Abyste měli do čeho vysévat a přesazovat, nabízíme také velké množství kvalitních výsevních substrátů,
zeminy, rašeliny, mulčovací kůru na úpravu vašich záhonů, skalek, předzahrádek. To vše od firmy
Forestina. Substráty již obsahují potřebné množství hnojiv a stopových prvků pro vaše úspěšné pěstování.
Pro jarní údržbu skleníků a dezinfekci půdy, vám nabízíme dusíkaté vápno nebo sirné svíce.
Samozřejmě nezapomínáme na jarní květiny, jako jsou například petrklíče nebo hyacinty.
Na sobotu 09.04.2022 pro vás připravujeme Jarní a velikonoční výstavu, kde vás rádi uvítáme

***************************************************

POD JAVOROVOU SKÁLOU
Pod Javorovou skálou, šrám na duši i krajině. Na listopadovém veřejném jednání zastupitelstva města Jistebnice proběhla další
bouřlivá diskuse týkající se plánu na radikální rozšíření zázemí golfového hřiště v Alenině Lhotě. Zástupci společnost Golf Čertovo
břemeno s.r.o., která je součástí SEBRE Holding a.s., deklarují, že pro ekonomickou udržitelnost jejich golfového hřiště je
bezpodmínečně nutné zajistit ubytování pro 70 hráčů. Až potud je argumentace z komerčního hlediska logická a pochopitelná. Zde
to ale končí a následují fakta, argumenty a otázky, z jejichž pohledu není prosazovaný záměr ani logický, ani pochopitelný a žádném
případě akceptovatelný.
A my se ptáme:
 Proč až nyní je tak extrémní tlak na výstavbu vlastního ubytování, když je golfové hřiště úspěšně provozováno již téměř 25 let, a
to po celou tuto dobu bez vlastního ubytování? Pozn.: Golf Čertovo břemeno, s.r.o., již koupilo další kontroverzní stavbu v Alenině
Lhotu, Chalupu Gold p. Krejzy, s kapacitou 35 lůžek.
 Proč je výstavba megalomanského ubytovacího resortu o velikosti 14.000 m², což je pro představu jeden a půl náměstí v Českých
Budějovicích, plánována ve volné krajině, na pozemku s nejvyšší kvalitou půdy a nejvyšším stupněm ochrany?
 Proč nikoho nezajímá, že masivní výstavba na částečně podmáčené louce ve svahu nad povodím potoka, může vést k významné
změně hydrologického režimu a odtokových poměrů v místní krajině? A to v době, kdy krajinu trápí sucho a lidi úbytek vody ve
studních?
 Proč se argumentace investora neustále mění a proč chce zastavovat krajinu, jejíž malebnost a výjimečnost vehementně
zdůrazňuje při všech svých PR aktivitách?
 Proč není ubytovací resort umístěn do prostor stávajícího golfového areálu, který má rozlohu témě 400.000 m²?
 Proč je návrh územního plánu „schizofrenní“ vůči zadání územního plánu a nerespektuje podkladové analytické dokumenty,
např. Nařízení Jihočeského kraje o přírodním parku Jistebnická vrchovina, Rozbor hodnoty sídel Tábor a další?
 Proč nejsou zohledněna nesouhlasná stanoviska místních osadních výborů, místních občanů a širší odborné veřejnosti? (námitka
k územního plánu, petice, otevřené dopisy aj.)
 Proč nikoho nezajímá dopad této rozporuplné investice na kvalitu života místních obyvatel, kteří tu vždy byli, jsou a budou,
zatímco investor přijde a zase odejde? … a spoustu dalších PROČ ... Je evidentní, že probíhající aktivity investora jsou přinejmenším
rozporuplné. Stejně tak rozporuplné je bohužel jednání většiny dotčených úřadů veřejné správy, samosprávy a části zastupitelů
města Jistebnice. K vymezení nadměrně velké zastavěné plochy v Alenině Lhotě v návrhu územního plánu obce Jistebnice, se
zamítavě vyjádřil jedině Odbor životního prostředí v Táboře. Ostatní odbory mlčí. Nevidíme nic pokrokového v tom, že bude volná
krajina Přírodního parku Jistebnická vrchovina zastavěna ubytovacím resortem. Nevidíme udržitelnost podnikání golfového areálu
ve stamiliónové investici do ubytovacího resortu. Vidíme zde pouze snahu investora za každou cenu prosadit své zájmy, a tím
navždy vymazat historickou hodnotu osídlení Přírodního parku Jistebnická vrchovina. Všichni víme, jak je důležité schválení
územního plánu – navrhujeme proto zastavitelnou plochu vymezenou pro tuto kontroverzní stavbu z územního plánu zcela
vyjmout. Naše záměry jsou ryzí a vzdor srdečný. S ochranou Přírodního parku Jistebnická vrchovina to myslíme vážně, a proto
zakládáme spolek Pod Javorovou skálou z.s. Věříme, že vás naše PROČ nenechala chladnými a že i Vy budete hledat odpovědi,
stejně jako my. Pokud sdílíte náš názor, podpořte nás svými kontakty na webu www.podjavorovouskalou.cz.
Za spolek Pod Javorovou skálou z.s., zástupci obyvatel všech osad severní části Jistebnicka, Magdalena Rezková, Pavel Petráň,
Renáta Kučerová
Článek převzat z www.podjavorovouskalou.cz

Petici
za zastavení developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady Alenina Lhota, část obce
Jistebnice, katastrální území Cunkov s cílem zachování původní krajiny v přírodním parku Jistebnická
vrchovina

můžete mimo jiné podepsat také na radnici v Borotíně

