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Hry bez hranic
Po stopách kohouta Matessa
V sobotu 6.8.2022 se po dvouleté covidové pauze do Společenství obcí Čertovo břemeno vrátily Hry bez
hranic. Vítězem posledního ročníku 2019 pořádaného v Jistebnici byl tým Mařenky vnoučata z Libenic. Ten
se oragnizace dalších her pro náročnost příprav vzdal. Proto letos zachránila čest obce místní vodácká parta
Matess.
Členové této party již v roce 1986 sjeli řeku Lužnici na doma vyrobeném voru, na který s sebou vzali i
maskota- živého kohouta Matessa. Jejich zážitky byly inspirací letošních Her, které směřovali k nalezení
ztraceného kohouta Matessa.

Bidláci, Matessa 29 duší aneb mořská nemoc na Lužnici
Nejdříve něco o Matessovi. Matess je kohout a současně talisman. Kohout bílý, protřelý, s pronikavým hlasem. A talisman party
mladých klidí tak či onak spojených s jihočeskou obcí Borotín, kteří mají rádi vodu, ptákoviny (proto i ten kohout) a jeden druhého.
Loni, pod ochrannými křídly Matessa, spluli na lodích Berounku, letos si pro společný týden vybrali Lužnici a lodě vyměnili za vor.
Vory se u nás sériově nevyrábějí, ale i kdyby se vyráběly, matessáci by nejspíš stejně dali přednost vlastnoručně pořízenému
originálu. Začali dušemi. Autobusovým, vyřazenými. Nasbírali jich sedmdesát, načež přebírali a přebírali, až vybrali 29
nejzachovalejších, ta vyspravili a... Mezitím si také vypůjčili devět šalovacích desek, které umně pospojovali po třech napevno, a tři
takto vzniklé plošiny pak propojili panty. Pod každou ze tří plošin upevnili devět duší, dvě zbylé ponechávajíce v rezervě pro případ
píchnutí. Bylo to prozíravé rozhodnutí…
Ve Veselí nad Lužnicí, kde byl start, nastoupilo na palubu jedenáct dospělých a nepočítaně dětí, které však byly záhy vysazeny na
břeh. Prý proto, že plavba byla příliš bouřlivá. Dokonce natolik, že každý večer několik členů posádky trpělo mořskou nemocí. Panty
sice umožnily projíždět jezy tím, že dobře kopírovaly vodní terén, ale na druhé straně působily neustálé houpání plavidla.
Posádka se skládala z kapitána - muž v klobouku, který s rukama v bok udílel rozkazy. Dvou lodních důstojníků, kteří byli rovněž
osobozeni od fyzické práce. Tří bidláků, kteří silou paží a bidly udržovali správný směr a disciplínu a personálu kuchyně, což byla
nejupracovanější část posádky. Kormě vaření musely kuchtičky také vyhrávat na hudební nástroje, aby velitelskému sboru oběd
více chutnal. Byl tu samozřejmě i Matess, přivázaný prádelní šňůrou ke střešnímu ráhnu, aby ho tajfun neodvál či pocestné slepice

nezlákaly. Kromě již zmíněné funkce talismanu zastával ještě odpovědnou roli buditele – pravidelně mezi půl pátou a pátou ráno
vytrhával ze spánku všechny vodáky v okruhu jednoho kilometru. Kotvil-li vor v blízkosti jiných lodí, nesetkávala se Matessova
snaha s vřelým přijetím.
Za týden urazili matessáci 47 kilometrů, přičemž propluli 19 jezy, přes 20 museli vor po částech přenést, a těsně před cílem na
Lužance píchli jednu duši. Autobusovou. Jejich vlastní duše nejenže neutrpěly, ale naopak pookřály. Pro příští dovolenou prý postaví
ponorku a probádají Lipenské jezero. Samozřejmě s Matessem.
Zdroj: MF 07.srpna 1986

Soutěžní klání se uskutečnila na Malém hřišti u Borotínského rybníka. Zahájení a slavnostního odhalení
dřevěné sochy kohouta Matessa se zúčastnil starosta Borotína a předseda Společenství obcí Čertovo břemeno
pan Ing. Karel Tůma, bývalý starosta Borotína a předseda Společenství ing. Antonín Brož a pan senátor Mgr.
Jaroslav Větrovský. Poměřit své síly přijelo 8 desetičlenných družstev z Borotína a okolních obcí. Tradičních
10 soutěží probíhalo na suchu i ve vodě. Soutěžící měli možnost vyzkoušet si, jak to asi probíhá na vodácké
dovolené. Každé hry se mohlo účastnit všech 10 členů týmu. Soutěžící si balili bagáž do vodácké konve,
postavili stan, přenášeli lodě a prověřili své vodácké umění na rybníce. Po sjetí obtížné peřeje hráči dále
vybírali vodu z lodí, nebo postavili vodácký sušák na prádlo. Poslední soutěží bylo luštění tajenky, která
dovedla soutěžící ke ztracenému kohoutovi. Nápovědy k tajence získaly týmy podle úspěšnosti v předchozích
soutěžích. Vítězem se mohl stát tentokrát každý. V urputných bojích zvítězili a kohouta našli SmrkPikOFF
(hasiči ze Smrkova a Pikova). Po vyhlášení výsledků a předání putovního poháru, všechny bavila až do
pozdních nočních hodin kapela J&MM.
Poř. Název týmu
1.
SmrkPikOFF- Smrkov +
Pikov
2.
Jistebnice
3.
Bude pr...- Mitrovice
4.
Mařenky vnoučataLibenice
5.
Brabenci- Libenice
6.
Boříci- Horní Borek
7.
Traverza- Mezno
8.
Starostovy děti

body
65 + nalezení
Matessa
67
56
47
42
40
36
28

Vodácká parta Matess
AHOOOJ!!!

Pochvalu zaslouží narychlo sestavený borotínský tým „Starostovy děti“, který nahradil nedochvilné družstvo
borotínských sportovců a nezahanbil tak domácí obec.
(red.)
Volby
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o počtu a sídle volebních okrsků pro
volby
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky, které se konají
ve dnech 23. a 24. září 2022,
případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná
ve dnech 30. září a 01. října 2022.
Počet volebních okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku: Volební okrsek č. 1 - budova ZŠ, Borotín 146, 391 35

Kandidáti voleb do zastupitelstva
městyse Borotín
01. Andrea Váchová, 41 let, Borotín, rodičovská dovolená, bez
politické příslušnosti,
Narodila jsem se v Praze v roce 1980, kde jsem i vystudovala střední
školu s maturitou - obor "podnikání v oborech obchodu a služeb".
V roce 2001 mě rodiče přivedli sem do Borotína, kde jsem se po
letech rozhodla i žít. Teď bych se ráda stala součástí a částečně také
tvůrcem místa, kde žiji, a s manželem vychováváme naše děti.
02. Jana Čermáková, 60 let, Borotín, administrativní pracovnice,
bez politické příslušnosti
03. Božena Kabíčková, 50 let, Borotín, učitelka, bez politické
příslušnosti

12. Mgr. Aneta Vomlelová, 40 let, Pikov, vedoucí advokátní
kanceláře, bez politické příslušnosti
Po letech bydlení ve městě jsem se vrátila žít na venkov. Do místa,
kde jsem se narodila a ke kterému mám vztah. Zajímá mě téma
udržitelného rozvoje a soběstačnosti.
13. Miloš Němeček, 51 let, Libenice, vedoucí služeb, bez politické
příslušnosti
14. Lenka Kopecká, 46 let, Libenice, dělnice, bez politické
příslušnosti
15. Petra Tejnorová, 41 let, Borotín, administrativní pracovnice,
bez politické příslušnosti

05. Milena Peterková, 65 let, Borotín, důchodce, bez politické
příslušnosti
Jsem kronikářka obce, vedoucí osvětové besedy a režisérka
ochotnického divadla. Pracuji v programovém výboru Místní akční
skupiny Krajina srdce, kde se snažím hájit barvy Borotína. A protože
mi záleží na naší obci, chtěla bych také o ní spolurozhodovat.

16. Mgr. Lenka Pípalová, 49 let, Borotín, ředitelka ZŠ a MŠ Borotín,
bez politické příslušnosti
V příštím zastupitelstvu bych ráda prosazovala aktivity vedoucí
k udržitelnému rozvoji obce, zejména v těchto oblastech: kultura a
vzdělávání, práce s dětmi a mládeží, rozvoj služeb pro seniory a
sociálně slabé, podpora bydlení, ekologie a odpadové hospodářství.
Velkou výzvou pro všechny zastupitele bude v příštích letech
rozhodování v oblasti hospodaření s vodou (pitnou, dešťovou i
splaškovou), nakládání s odpady a podpora aktivit ochraňujících
životní prostředí. Budu se snažit hledat co nejvýhodnější řešení pro
naši obec a její obyvatele.

06. RNDr. Markéta Čapková, Ph.D., 46 let, Borotín, biolog, bez
politické příslušnosti

17. Jan Kromka, 38 let, Borotín, manažer prodeje pro mezinárodní
zákazníky, bez politické příslušnosti

07. Karel Tůma, 44 let, Borotín, starosta, bez politické příslušnosti

18. Martin Pazourek, 48let, Předbojov, vedoucí konstrukce
software, bez politické příslušnosti

04. Dominik Fiala, 27 let, Borotín, topenář, bez politické
příslušnosti

08. Josef Vanžura, 52 let, Sychrov, provozní zámečník, bez
politické příslušnosti
09. Mgr. Ondřej Pacovský, 40 let, Borotín, vědec, bez politické
příslušnosti
10. Ing. Antonín Brož, 68 let, Borotín, důchodce, bez politické
příslušnosti
11. Markéta Marková, 34 let, Borotín, OSVČ, bez politické
příslušnosti
Za svobodna Podzimková. Borotín jsme si s manželem vybrali jako
místo, kde chceme žít s našimi třemi syny, protože odtud pochází
velká část mé rodiny. Založili jsme zde fotbalový oddíl pro děti,
aktivně se zapojuji do skautského oddílu a vedu místní knihovnu.
Plánuji zde strávit celý život a byla bych ráda, aby byl Borotín
místem aktivním a společenským.

19. Jana Fárová, 45 let, Borotín, učitelka MŠ, bez politické
příslušnosti
20. Rostislav Janda, 42 let, Borotín, zástupce ředitele ZUŠ Sedlec
Prčice, bez politické příslušnosti
21. Jaroslav Křemen, 37let, Borotín, servisní technik, bez politické
příslušnosti
22. Martina Cvachová, 46 let, Předbojov, zaměstnanec v
gastronomii, bez politické příslušnosti
23. Miroslava Blechová, 59 let, Nový Kostelec, nezaměstnaná, bez
politické příslušnosti
24. Vladimír Novotný, 52 let, Borotín, OSVČ, bez politické
příslušnosti

Zastupitelstvo městyse informuje
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne
28. června 2022 od 20,00 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
2 hosté.
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož a paní Petra
Tejnorová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Ing. Antonín
Šmejkal a pan Stanislav Bálek.
1.2 Program zasedání

Předsedající navrhla program 24. 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. 357: Zastupitelstvo schvaluje program 24.
zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 357
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 neměl připomínky
3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
3.1 Výstavba MK na sídlišti U Buzína

Probíhá instalace obrubníků, budování propustků a příprava pro
položení finální vrstvy. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
3.2 Oprava MK Borotín
Opakovaná žádost o dotaci na MMR nebyla podpořena, žádost je
zařazena mezi náhradníky. V loňském roce proběhly provizorní
opravy komunikací. Další budou nutné v následujících letech.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
3.3 POV JČ kraje
Městys Borotín byl podpořen částkou 216.000,- Kč, žádost byla na
250.000,- Kč. Předpokládaný celkový rozpočet projektu je 466.000,Kč. Již byly vyměněny vchodové dveře v čp. 261 – 263. Další práce
budou pokračovat. Proběhne výběrové řízení (VŘ) na dodavatele
zemních a stavebních prací.
Návrh na usnesení č. 358: Zastupitelstvo schvaluje realizaci
projektu, přijetí dotace, dofinancování akce z rozpočtu obce, VŘ na
dodavatele stavby, znění dotační smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 358 bylo
schváleno.
3.4 Zpracování územních studií
Starosta informoval zastupitele o postupu prací na akci. Proběhla 2
jednání s majiteli dotčených pozemků, prvního se zúčastnil zástupce
projekční kanceláře, kterému byly následně předány připomínky
vlastníků pozemků. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
3.5 Rekonstrukce ČOV a kanalizace v obci
Proběhla schůzka s VSP Projekt ohledně zpracování zadání pro
výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
K jednání zastupitelstva se připojil pan Novotný, počet zastupitelů
je 11, zastupitelstvo je usnášeníschopné (78,5 %).
3.6 Nákup č. p. 75
Byly sepsány kupní smlouvy s paní Jaroslavou Petrů a panem
Miloslavem Jindrákem. V rámci kupní smlouvy s panem Jindrákem
bylo sjednáno věcné břemeno dožití. Zastupitelé vzali informace na
vědomí.
Dále zastupitelé projednali další investici do rekonstrukce části
domu pro vybudování druhé bezbariérové bytové jednotky.
Návrh na usnesení č. 359: Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci čp.
75 a vybudování 2 bezbariérových bytových jednotek po zápisu do
KN a vyřízení všech formálních náležitostí.
Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 359
bylo schváleno.
K jednání se připojila RNDr. Markéta Čapková, počet přítomných
zastupitelů je 12, zastupitelstvo je usnášení schopné (85,7 %).
3.7 Inženýrské sítě Na Sušárně
Byl doručen zrevidovaný předběžný rozpočet akce ve výši cca
9.600.000,- Kč, což je oproti předpokladu nárůst o 35%. Zastupitelé
projednali možnou redukci projektu. Úspora finančních prostředků
je možná vynecháním části dešťové kanalizace v ulici „pod
zahradnictvím Na Sušárně“, redukcí asfaltových ploch v části u
kapličky a změnou finálního povrchu v nejméně frekventované části
ulice.
Návrh na usnesení 360: Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce
v omezeném rozsahu. Výběr administrátora VŘ a seznam
oslovených firem zůstává v platnosti z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 360
bylo schváleno.
3.8 Prodej stavební parcely na sídlišti U Buzína
Byla podepsána zprostředkovatelská smlouva se společností NEXT
REALITY SORETA GROUP, která zajistí elektronickou aukci a
všechny formální úkony prodeje. Potvrzení kupujícího, který vzejde
z elektronické aukce, musí provést zastupitelstvo.
Návrh na usnesení č. 361: Pokud nebude zasedání zastupitelstva ve
lhůtě potřebné k potvrzení kupujícího, schvaluje zastupitelstvo
hlasování o prodeji stavební parcely formou tzv. per rollam. Lhůta
pro vyjádření bude 3 pracovní dny.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 361
bylo schváleno.
4. Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín, Společenství
obcí Čertovo břemeno a Mikroregionu Venkov
4.1 Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku městyse Borotín za rok
2021. K účetní závěrce městyse Borotín za rok 2021 byly
předloženy:

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha
Inventarizační zpráva městyse a příspěvkových
organizací
Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2021
Návrh na usnesení č. 362: Zastupitelstvo schvaluje výsledek
hospodaření /účetní závěrku/ městyse Borotín /IČ:00252107/ za rok
2021.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 362
bylo schváleno.
Účetní závěrku schválili všichni přítomní zastupitelé uvedeni na
prezenční listině z tohoto zasedání zastupitelstva. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo dále projednalo závěrečný účet městyse Borotín za
rok 2021.
Návrh na usnesení č. 363: Zastupitelstvo souhlasí s celoročním
hospodařením městyse Borotín za rok 2021 a schvaluje Závěrečný
účet s výrokem “bez výhrad.” Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0
zdržel
se.
Usnesení
č.
363
bylo
schváleno.
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021 a opatření k nápravě a odstranění chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě. Termín napravení byl stanoven
nejpozději
na
30.
6.
2023.
Návrh na usnesení č. 364: Zastupitelstvo schvaluje opatření
k nápravě a odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 do 30. 6. 2023.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 364
bylo schváleno.
-

4.2 Účetní závěrka a závěrečný účet Společenství obcí Čertovo
Břemeno
Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet
Společenství obcí Čertovo Břemeno za rok 2021.
4.3

Účetní

závěrka

a

závěrečný

účet

DSO

Venkov

Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet DSO
Venkov za rok 2021.
5. Informace o provozu příspěvkových organizací obce
5.1 ZŠ a MŠ Borotín
Ředitelka školy informovala o situaci v ZŠ a MŠ. Od září bude ve
škole cca 194 žáků, z toho 6 z Ukrajiny. Do důchodu odešli a
pracovní poměr ve škole ukončili Mgr. Jitka Kleňhová a Mgr.
Otakar Novotný.
Od září nastoupí nová učitelka pro 1. stupeň, na učitele M – Tv pro
druhý stupeň je vyhlášeno výběrové řízení, místo je zatím
neobsazeno. V MŠ je 48 míst, všechna jsou od září 2022 obsazena.
Škola bude o prázdninách pořádat 3 turnusy příměstských táborů,
všechny jsou již naplněny. Provoz MŠ o prázdninách je zajištěn ve
spolupráci se školkami v okolí – Nadějkov, Jistebnice a Chotoviny.
V Borotíně bude MŠ v provozu 18. – 29. 7. 2022.
V průběhu prázdnin budou ve škole i školce probíhat drobné opravy,
malování a rekonstrukce kotelny na tepelná čerpadla (u dílen).
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
5.2 Sociální služba
Ředitel sociální služby informoval o aktuálním počtu klientů a osob,
které jsou podporovány z projektu OPZ. Dále informoval o řešení
péče o klienty z Ukrajiny, kteří jsou v obci ubytováni v režimu
strpění. Jsou připravovány podklady pro zařazení do stálé sítě
poskytovatelů péče podporované z Jihočeského kraje. Ve spolupráci
s MAS Krajina srdce je připravován projekt na poskytování služeb
souvisejících s terénní odlehčovací službou. Zastupitelé vzali
informace na vědomí.
6. Dotace a příspěvky z rozpočtu obce
Ing. Jan Vavřík představil zastupitelům výsledek jednání výběrové
komise, která navrhla rozdělení příspěvku jednotlivým spolkům.
Návrh na usnesení č. 365: Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotací
dle tabulky, která je přílohou zápisu a pověřuje starostu podpisem
smluv. Dále schvaluje vyhlášení 2. kola příjmu žádostí o podporu
z dotačního programu Podpora akcí. Termín podání žádosti do 26.
8.
2022.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 365
bylo schváleno.
7. Připomínky, diskuse, různé
7.1 Příprava voleb do obecních zastupitelstev

Zastupitelé vzali na vědomí termíny voleb do obecních
zastupitelstev a Senátu, vzory formulářů pro nezávislé kandidáty a
vzor petiční listiny. Počet podpisů na petiční listině pro nezávislého
kandidáta je 29, pro sdružení nezávislých kandidátů 50.
7.2 Rozpočtové opatření
Zastupitelé vzali na vědomí RO č. 3, které schválila rada městyse,
a projednali rozpočtové opatření č. 4.
Návrh na usnesení č. 366: Zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3 a schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které
je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 366
bylo schváleno.
7.3 Žádosti o odkup pozemků a pronájem nemovitostí
7.3.1 Odkup pozemků v Kamenné Lhotě
Zastupitelé projednali žádosti paní Michnové a pana Černoška
ohledně odkupu obecních pozemků v Kamenné Lhotě. Oba
pozemky jsou součástí místních komunikací.
Návrh na usnesení č. 367: Zastupitelstvo neschvaluje prodeje
pozemků.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 367
bylo schváleno.
7.3.2 Odkup části pozemku v Borotíně
Zastupitelé projednali žádost paní Simotové ohledně odkupu části
pozemku 2178/1 pro instalaci tepelného čerpadla.
Návrh na usnesení č. 368: Zastupitelstvo neschvaluje prodej
pozemků.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 368
bylo schváleno.
7.3.3 Pronájem garáže
Zastupitelé projednali žádost MUDr. Květuše Brožové ohledně
pronájmu garáže u zdravotního střediska.
Návrh na usnesení č. 369: Zastupitelstvo schvaluje pronájem
garáže a pověřuje radu městyse vyhlášením záměru.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 369
bylo schváleno.
7.3.4 Žádost SDH Kamenná Lhota
Zastupitelé vzali na vědomí žádost SDH Kamenná Lhota ohledně
zpřístupnění stezky vedoucí kolem č.p. 7. Cesta sloužila v minulosti
pro pěší, kteří míří z Borotína do Kamenné Lhoty. Jedná se
o soukromý majetek, majitel nemá o zpřístupnění zájem.
7.4 Schválení strategického rozvojového plánu sportoviště u ZŠ

Zastupitelé projednali návrh TJ Sport na rozvoj sportovního areálu
u školy.
Návrh na usnesení č. 370: Zastupitelstvo schvaluje plán rozvoje
areálu.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 370
bylo schváleno.
7.5 Schválení smlouvy o věcném břemeni
Zastupitelé projednali znění smlouvy o zřízení věcného břemene
„Borotín – Ing. Skalický: kabel NN“.
Návrh na usnesení č. 371: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o
věcném břemeni pro vedení NN.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 371
bylo schváleno.
7.6 Memorandum o spolupráci při nakládání s odpady
Starosta obce informoval o záměru firmy C-Energy Planá s.r.o.,
která chce v Plané nad Lužnicí zřídit spalovnu komunálního odpadu.
Obec byla přizvána k podpisu memoranda o likvidaci komunálního
odpadu v této spalovně. Memorandum slouží jako podklad pro
schvalovací řízení spalovny a pro žádost o dotaci na výstavbu
spalovny.
Návrh na usnesení č. 372: Zastupitelstvo schvaluje znění
memoranda a pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 372
bylo schváleno.
7.7 Výpověď smlouvy o nájmu čp. 78
Zastupitelé vzali na vědomí výpověď nájemní smlouvy, diskutovali
o dalším využití nemovitosti.
Návrh na usnesení č. 373: Zastupitelstvo pověřuje radu městyse
vyhlášením záměru na pronájem č. p. 78 pro provozování hostinské
činnosti za podmínek, které měl poslední nájemce.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 373
bylo schváleno.
7.8 setkání Borotínů
Starosta městyse vyzval zastupitele k účasti na setkání Borotínů,
které se uskuteční 16. a 17. 7. 2022 v Borotíně na Moravě. Pro
hostitele bude vybrána zajímavá rostlina do místního arboreta a
občerstvení pro ubytovávající rodiny.
Návrh na usnesení č. 374: Zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů
spojených s dopravou do Borotína na Moravě a zakoupením darů
pro hostitele.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 374
bylo schváleno.

Zájezd z Borotína do Borotína
Tak zas přišel čas utužit přátelské vztahy s Moravou. To se to tuží, když tam máme své dlouholeté přátele a kamarády!
V kronikách jsem našla zápis z počátků našich vzájemných návštěv, Je z roku 1975:
V rámci družby měst navštívili dne 20. září naši obec občané Borotína na Moravě. Přijeli po poledni, prohlédli si školu, obec, zajeli
se podívat na Kostelec, na Starý Zámek. Většina jich nocovala v letním táboře v Kamenné Lhotě, který tepličtí na tuto noc propůjčili
naší obci. Část, zejména starší účastníci, byli hosty našich občanů v Kamenné Lhotě a v Borotíně. Když si po rušném odpoledni
odpočinuli, vrátili se do Borotína. V sále hotelu při večeři pohovořili o své obci, o práci občanů a odevzdali jako upomínku na toto
setkání vázu předsedovi naší obce. Pak v družné besedě s místními občany pobyli až do půlnoci. Pozvali naše občany k návštěvě své
obce a rozloučili se s poděkováním za přátelské přijetí a pěkné chvíle prožité u nás.
A tak návštěvy obou Borotínů trvají už hodně přes čtyřicet let.
Tentokrát jelo do Borotína u Boskovic 21 našich občanů ve dnech 16. - 17. července. Moravští přátelé nás při
příjezdu přivítali v místní hospodě a vzali do rodin. Odpoledne na koupališti bylo plné her a soutěží mezi " boročáky "a
" boroťáky". Večer pak pokračovala zábava s tancem s hudební skupinou Tři generace.
Druhý den jsme společně podnikli delší procházku novým biokoridorem mezi Borotínem a Cetkovicemi, kde vznikla
řada tůní a nový rybník. Po společném obědě následoval ještě nákup rostlin v arboretu, neopomenuli jsme ani stálou
výstavu betlémů a už nezbývalo než loučení. V hospůdce a s hudbou.
Děkujeme a loučíme se s příslibem: Tak na shledání za dva roky!
Milena Peterková

Barokní štíty
Půvab barokních štítů domů v Borotíně před II. sv. válkou
zdokumentoval R. Cikhart. Mnohé z nich byly bohužel dříve
nebo později přestavěny nebo zbourány.
Řada štítů se naštěstí dochovala do dnešní doby a mnozí majitelé
těchto domů je s citem opravují.
Již nyní pomalu připravujeme program třetího Setkání rodáků
Borotína v roce 2023. Budeme rádi, když každý majitel domu či
chalupy přispěje tím, že svůj dům náležitě opraví či „okrášlí“.

1)

Přestaven r. 2020

2)

Fotografie nově opravených štítů jsou hádankou pro naše čtenáře,
řešení na poslední stránce Zpravodaje

Zemřel PhDr. Jaroslav Hojdar
Jaroslav Hojdar se narodil 26. června 1933 v Klenovicích u Soběslavi. Po dlouhé
a těžké nemoci zemřel 12. července 2022 v Léčebně dlouhodobě nemocných
v Prčici.
Původním povoláním byl učitel. Jako aktivní činitel „Pražského jara“ v roce 1968
se však stal politicky nespolehlivým a své povolání nesměl vykonávat. Dlouhou řadu
let se zabýval protifašistickým odbojem na Táborsku, ke kterému shromáždil velké
množství materiálů. Neomezoval se na práci v archivech, ale obcházel žijící
pamětníky a zachycoval jejich vzpomínky. Byl iniciátorem obnovy lesního úkrytu
odbojářů v lese Krkáčku a shromáždění žijících účastníků odboje, které proběhlo
na borotínské radnici v září 1982. V listopadu téhož roku exhumoval v Sedlci
ostatky Josefa Raiskupa, o jehož rehabilitaci dlouhodobě usiloval.
Pro Borotín má význam také jeho kniha „Ticho znělo, rodila se vlast“. V ní se
zabývá jihočeským odbojem za německé okupace, zejména právě postavou Josefa
Raiskupa a jeho spolubojovníků.

Kniha „Táborské popraviště“ (2012) je věnována heydrichiádě na Táborsku. Knihu „Útěk před smrtí“ (2013)
napsal na základě vzpomínek sovětského důstojníka Alexandra Michejenkova, vězně koncentračního tábora
Mauthausen, kterému se z tábora podařilo uprchnout, přes Šumavu se dostat na Táborsko a s pomocí českých
lidí přežít.
Kniha „Vyprávění válečnýho kluka“ (2014) obsahuje osobní vzpomínky a popisuje příběhy lidí, kteří se
zapojili do protinacistického odboje nebo se stali nedobrovolnými aktéry válečného dění. V roce 2017 vydal
knihu „Otto Katz – André Simone očima své manželky Ilsy“. Jaroslav Hojdar také zpracoval historii rodných
Klenovic. Jeho bohatý osobní archiv je uložen v táborském archivu.
Při příležitosti uložení urny Josefa Raiskupa do kolumbária na borotínském hřbitově byla Jaroslavu
Hojdarovi udělena pamětní medaile Městyse Borotín. Jeho práce jako historika a jeho osoba jako vzácného
člověka nebudou zapomenuty.
PhDr. Jaroslav Hojdar měl k Borotínu hluboký vztah.
Čest jeho památce!

Antonín Podzimek, Ing. Antonín Brož, Ing. Petr Peclinovský

Borotín vyhrál domácí turnaj přesvědčivě, velkým rozdílem zvítězil i ve
finále
Vítězné družstvo Borotína se svými fanoušky a rodiči.
BOROTÍN - O víkendu 21. a 22. května proběhl v Borotíně další ročník
basketbalového turnaje O pohár Borotína. Tradičního turnaje se zúčastnilo
osm smíšených týmů v kategorii U11 rozdělených do dvou základních skupin
po čtyřech. Vítězové skupin si zahráli ve finále o stupínek nejvyšší. O pohár
pro vítěze se utkalo domácí borotínské družstvo s celkem Kralup nad
Vltavou. Středočeský tým sice vyhrál všechny zápasy základní skupiny, ve
finále však neměl proti skvěle hrajícímu Borotínu šanci. Domácí družstvo
pod vedením trenéra Ladislava Zrůsta zvítězilo 65:22 a získalo pohár a
medaile pro vítěze. Jelikož se turnaje nakonec nezúčastnil Chomutov,
nasadili v Borotíně ještě béčko složené z dětí od první do třetí třídy, aby
zachovali požadovaný počet účastníků. Jasného outsidera si vzala na starost
čerstvá trenérka Anna Zrůstová, která s ním překvapivě neskončila poslední.
Výrazně mladší borotínské béčko totiž porazilo v souboji o 7. místo družstvo
Jičína 24:7 a skončilo předposlední.
Výsledky Borotína v základní skupině:
Borotín A – Borotín B 86:2
Borotín A – Wizards 98:15
Borotín A – Mladá Boleslav 71:13
Borotín B – Mladá Boleslav 8:46
Borotín B – Wizards 15:48

O 7. místo:
Borotín B – Jičín 24:7
Finále:
Borotín A – Kralupy nad Vltavou 65:22

Nejlepším střelcem finále se stal Kvido Hrdina, který nasbíral skvělých 37 bodů. Druhý Lukáš Dohnal zapsal do finálových statistik 16 bodů. V
závěrečných minutách vstřelil koš, který rozhodl, že se takto těsným rozdílem stane právě před Hrdinou nejlepším střelcem celého turnaje.
Do All Stars Teamu turnaje se v domácích borotínských barvách dostali dva hráči. Jedním z nich byl nejlepší střelec finále Kvido Hrdina, který zvítězil
také v dovednostní soutěži slalom. Jako druhý se do pětky hvězd podíval z domácích Jakub Linhart.
Turnaj navštívily jako obvykle ikony jihočeského basketbalu. Medaile a ceny předávala úspěšná brněnská basketbalistka a táborská odchovankyně
Renáta Zrůstová. Dále se objevila legenda strakonického basketbalu Miroslav Vondřička a úspěšní basketbalisté píseckých Sršňů Vojtěch Sýkora a
Martin Svoboda, kteří rovněž rozdávali medaile nejlepším.
V rámci charitativní akce Každý koš pomáhá se na turnaji v Borotíně vybralo 30.466,- korun, které poputují handicapované Karolíně Kromkové na
zaplacení rehabilitačních cvičení a pomůcek.
Konečné pořadí turnaje: 1. Borotín A, 2. Kralupy nad Vltavou, 3. Mladá Boleslav, 4. Kbely, 5. Jihlava, 6. Wizards Praha, 7. Borotín B, 8. Jičín.
Sestava vítězného týmu Borotín A: Kroužková, Š. Kosík, Dohnal, Šimek, Grepl, Peclinovský, Gazdová, Dušek, Hrdina, Kohout, Linhart, P. Kosík,
Peršínová.
Zdroj: Týdeník Táborsko 22. 5. 2022

Nákup fotbalových branek
Na jaře roku 2022 získala Tělovýchovná jednota Sport Borotín od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu na podporu
sportovní infrastruktury dotaci na nákup bezpečných přenosných hliníkových branek s transportními kolečky. Byly zakoupeny
dvě branky 3x2m a jedna branka 7,32x2,44m. Branky jsou využívány pro tréninky mladší přípravky, minipřípravky a starší
přípravky, velká brána pak pro dospělé kategorie. Další využití je pro fotbalová mistrovská utkání, přátelská utkání, dětské turnaje
a fotbalová soustředění. Pořízení velké branky také rozšiřuje možnosti úpravy velikosti hrací plochy podle počtu sportovců a
pomáhá šetřit citlivá místa hřiště, zejména brankoviště.
Václav Čapek

Skautské novinky
S příchodem léta a teplého počasí jsme
pokračovali v naplánovaných aktivitách a
proběhla výprava do Votice, kterou zorganizovali
naši mladí vedoucí jako svou první vícedenní
výpravu. Spalo se v místní skautské klubovně a
program byl opravdu pestrý. Mimo to proběhla
jedna schůzka v borotínské knihovně a zbytek sil
a času už vedoucí věnovali přípravě letního
tábora.
Letní tábor proběhl, stejně jako většinu
posledních let, v Haškovcově Lhotě u Bechyně.
Tábořiště je to tak krásné, že se při příjezdu
nemůžeme dočkat, až se z přilehlé skály
podíváme na řeku a mezi stromy schovanou
louku plnou stanů. Tématem celotáborové hry
byli letos Asterix a Obelix, kteří plnili 12 úkolů.
Děti si hrály, sportovaly, zpívaly, tvořily, učily se
poznávat přírodu a poradit si dva týdny bez
rodičů. Počasí bylo přímo ukázkové a v největších
vedrech jsme trávili dny v řece. Proběhl výlet do Týna nad Vltavou do přírodovědného muzea a k soutoku Vltavy a
Lužnice.
Velkou radost nám udělalo to, že z 30 dětí bylo 27 z borotínské školy. Celkem se na táboře vystřídalo více než 20
vedoucích, 10 oldskautů a 10 předškolních dětí. Jako každý rok to byl náročný ale úžasný zážitek, děkujeme všem, kteří
s přípravami a organizací pomohli.
Stále vítáme nové členy a o plánovaných akcích informujeme ve Facebookové skupině „Skauti Borotín“.
Markéta Marková

Daruj vlasy
Nadační fond Daruj vlasy byl založen za účelem poskytnutí podpory v těžkých životních situacích pacientům, u nichž
vlivem těžkého onemocnění a vedlejších účinků léčby došlo ke ztrátě vlasů. Primárně je tak naše pomoc zaměřena
především na onkologické pacienty procházející chemoterapií, neboť právě během této léčby pacienti přichází o
vlasy. Samotná onkologická léčba je velmi nákladná, a tak pro mnohé pacienty není myslitelné vkládat další finance
do svého vzhledu, tedy do nákupu paruky. Většina pacientů tak musí přetrpět toto období bez paruky nebo v šátku a
sledovat soucitné pohledy lidí na ulici. Lidé, kteří ale bojují se zákeřnou chorobou nestojí o soucit, chtějí jen dál žít
svůj život stejně naplno jako předtím, než jim byla diagnostikována zhoubná rakovina. A právě proto vznikl náš
nadační fond Daruj vlasy. Nikomu ještě nepomohla lítost, pomáhat můžeme jen činy!
Nadační fond Daruj vlasy chce maximálně podpořit psychickou stránku onkologických pacientů, pacientů s alopecií
nebo pacientů po traumatických událostech, jenž trpí částečnou či úplnou ztrátou vlasů. Psychická pohoda u těžce
nemocných pacientů je nesmírně důležitým faktorem vedoucí k pozitivní změně zdravotního stavu. Naším záměrem je
tak zajistit jim paruku na míru, kterou pro nás zhotoví hlavní partner NF společnost ProfiBeauty s.r.o.
V partnerských kadeřnických salonech mohou dárci své vlasy po předchozím objednání předat a podpořit tak
fungování nadačního fondu.

Pomoci můžete i Vy v Kadeřnictví Olgy Pavlíkové v Borotíně. Tel: 732710808
www.darujvlasy.cz

Ashtanga jóga

Protáhnout tělo, vyčistit mysl, posedět s čajíkem, to dává smysl. Zbavit se stresu a zpevnit svaly. Stačí jen udělat
krůček...
uzavřený kurz/15 lekcí/ 2hodiny/190,- Kč za lekci, každou středu ve sportovní hale v Borotíně od 18 do 20 hodin,
07.09.2022 – 14.12.2022, rezervace na tel : 608 824 208

Na indiánské stezce
V Borotíně jsme oslavili Den dětí tentokrát v neděli 5. června. Děti se vydaly za dobrodružstvím na indiánskou
stezku z Malého hřiště u Borotínského rybníka až na zříceninu hradu. Cestou na ně čekala celá řada indiánských
zkoušek: plížení, stopování, jízda na koni, plavba v kanoi, střelba z luku, hod oštěpem a mnohé další. Malí indiáni
v nich prokázali nejen svou zdatnost a obratnost, ale také odvahu - především při setkání s Velkým šamanem.
Zdárné splnění všech úkolů stvrdili otiskem dlaně na tajném posvátném místě kmene. Pak už na ně čekal zasloužený
odpočinek v indiánské vesnici, nechybělo ani občerstvení a sladká odměna. Počasí nám přálo a indiánský dětský
den se nám opravdu vydařil.
Veliké poděkování patří všem, kteří celé odpoledne připravili. Za pomoc a finanční podporu děkujeme městysi
Borotín.
Markéta Čapková
Kapela Bárka naplní Borotín svými vlídnými tóny
Pro svůj poslední koncert letošních prázdnin objevila kapela
Bárka, kterou tvoří violoncellista Symfonického orchestru
Českého rozhlasu Pavel Barnáš a harfenistka orchestru
Národního divadla Ivana Pokorná, nové místo – hrad Borotín
na Táborsku. Přijala totiž pozvání Osvětové besedy Borotín a
zahraje v pátek 26. srpna od 19:30 přímo v areálu hradu ze 14.
století, což je jedna z nejromantičtějších zřícenin v Čechách.
Zázemí a „mokrou variantu“ v případě nepříznivého počasí
bude mít koncert na blízkém Barokním dvoře Borotín, kde bude
také občerstvení a hned vedle statku lze zaparkovat.
Inspirací pro tento večer je hudební pořad Vlídné tóny, který
dlouhá léta vysílá Český rozhlas České Budějovice, mediální
partner tohoto koncertu. Pořad připravuje redaktor Jiří Kasal a
Bárku už v něm rovněž představil. Nyní chce Bárka na oplátku
zavést posluchače na nové místo, které dosud neznala. „Hrad je
krásný, má velmi romantickou atmosféru a naše hudba v něm
skvěle vyzní. Velkou výhodou je, že se jedná o snadno
dostupné místo kousek od hlavní cesty mezi Prahou a Táborem.
Je tam i kemp, kde lze přespat,“ říká Pavel Bárny Barnáš.
Lokalita se nachází v srdci turistické oblasti Toulava, jejíž
krásy návštěvníci teprve objevují. Barokní dvůr Borotín má
velmi zajímavou historii, neboť dvakrát vstal z popela: poprvé
v roce 1623 a podruhé v roce 2010. Od roku 2014 je statek
přístupný veřejnosti a konají se zde i koncerty a další akce.
Repertoár Bárky je široký a vnímavému publiku nabízí „vlídné
tóny“ různých žánrů. Zaměřuje se hlavně na evergreeny a
filmové melodie, které v neobvyklém spojení těchto hudebních
nástrojů vyznívají velmi působivě. Při letních koncertech mívají velký úspěch třeba tyto písně a skladby: Sailing (Rod
Stewart), Bridge Over Troubled Water (Paul Simon, Art Garfunkel), River Flows in You (Yiruma) či Summertime od George
Gershwina a další. V repertoáru mají i klasiku včetně části symfonické básně Vltava, ale také populární či rockové písničky
a jednu autorskou skladbu.
Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle
svého výběru, a to v malém obsazení. Nabízejí plavbu napříč různými žánry s harfou a violoncellem – Ivana Pokorná v
používá Bárce keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, na niž hraje ve velkém orchestru Národního divadla. "Zkrátka
vzali jsme své nástroje na ramena a vydali se ve volném čase objevovat nové vody, které nám přinesou větší svobodu a
dobrodružství," shrnují muzikanti, kteří od roku 2020 proplouvají vodami bouřlivými i klidnými a užívají si radosti z hudby.
https://www.barkamusic.cz/

Co se děje na dvoře...
Krátký zimní odpočinek na statku Starý zámek vystřídala
příprava Velikonoc a vynášení Morany. Zpívající průvod
vyprovodil paní Zimu až ke splavu. Tam ji zapálenou
svrhli a přivítali tak nastupující jaro. Následoval
celodenní program v prostorách statku pro děti i dospělé.
Zazpívaly ženy ze střezimířského souboru Labutěnky,
zahráli muzikanti ze Sepekova. Své umění předvedl
Martin Štulla s kolegou jako instruktoři práskání bičem
z českobudějovického spolku Keltoviny.

V květnu
byl
dvůr
zaplněn hladovými a
žíznivými pochodníky do
Prčice. I za tohoto
návštěvního cvrkotu stále
probíhaly stavební práce
na fasádě špejcharu a
v podkroví jižního křídla.
Vrcholem
oslav
Slunovratu
byl
mimořádně
vydařený
koncert Anety Langerové
a její kapely.
Po třech úspěšných
divadelních
představeních s Vilmou
Cibulkovou v roce 2020
odehraných na statku
jsme pro diváky připravili další kulturní zážitek.
V pátek 12. srpna čekalo na diváky překvapivé provedení Shakespearových sonetů. Mimořádné spojení hudby
(Vilém Veverka) a slova (Vilma Cibulková) nadchlo diváky přímo v romantických kulisách zříceniny hradu
Borotín.
Dalším divadelním představením bude v sobotu 27. srpna komedie Královny.
Letošní Dožínky na statku v sobotu 10. září na statku se
ponesou v duchu Moravy... a když Morava jede do Jižních
Čech, tak s plnou parádou.
Legendární Javory v čele s Hanou a Petrem Ulrychovými
vystoupí na samostatném koncertu na Barokním dvoře
Borotín po skončení dožínkového programu.

Javory - 10.09.2023 od 19:00 hod

Barokní dvůr Borotín děkuje všem, kdo svým hlasem v online
hlasování podpořil naši veřejnou sbírku v prvním kole soutěže
Máme vybráno. Druhé kolo hlasování končí o půlnoci 31.srpna
2022. Budeme rádi, pokud nám dáte svůj hlas i v
celorepulikovém finále.

www.mamevybrano.cz/soutez
Předprodej vstupenek na všechna představení je na Barokním dvoře a
www.goout.net
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Řešení hádanky: 1) dům Borotín č.p. 64, 2) Kamenná Lhota č.p.20

