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Výsadba stromků Na Křížovci
Letošní zima byla po dlouhých letech opravdu mrazivá a teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Zároveň nám letos příroda nadělila
velmi štědrou nadílku sněhové pokrývky, která se díky nízkým teplotám držela na stráních dlouhé týdny. Takové ideální podmínky
pro sněhové radovánky všeho druhu jsme zažili naposledy před deseti lety. Provozovatelé lyžařských středisek mohli jen lomit
bezmocně rukama nad krutým osudem. Letos opravdu nemuseli bojovat s nedostatkem sněhu na sjezdovkách. Tentokrát jim celou
sezónu odepsal všudypřítomný koronavirus, resp. epidemiologická opatření proti jeho šíření, díky nimž sezóna skončila ještě dříve,
než začala. A že by letos byla pořádně dlouhá! Zásoby přírodního i umělého sněhu by jistě nadšencům dovolily užívat si lyže ještě
v květnu!
Že má našinec sportovního ducha se ale nezapře, a tak se tuto zimu sportovní těžiště přesunulo z kopců do běžeckých stop.
Libenické záchytné parkoviště i celá síť běžkařských tratí Čertovo břemeno praskala ve švech. Občas to na nich vypadalo, hlavně o
víkendech, jako na onom pověstném Václaváku. Kromě běžek zažily renesanci i sáně, boby a jiné všemožné klouzací nástroje. Při
pohledu na zasněžené kopce plné sáňkařů se člověku vybavovaly sto let staré obrázky od Josefa Lady. Žádné vleky, lanovky,
snowparky a jiné výdobytky moderní civilizace. Jen stráně plné sáňkujících a bobujících dětí, dospělých i psů a sem tam lyžařský
nadšenec, šlapající do kopce pěkně po svých.
Dobová pranostika říká, že
na Svatého Jiří vylézají hadi a
štíři. Letos si sice i jaro dává
pořádně na čas a na dveře
klepe
zatím
opravdu
nesměle. Ale přeci jen už
přebírá pomalu, ale jistě
vládu nad přírodou. Na
lesních
mýtinách
tají
poslední sněhové ostrůvky a
půda povolila natolik, aby se
dalo začít s jarní výsadbou
stromů. A že máme co
dohánět! Kůrovec lesům
v našem okolí opravdu
nepěkně zatápí. A tak se i
hasiči z Kamenné Lhoty
rozhodli přiložit ruku k dílu a
poslední dubnovou sobotu,
právě na Svatého Jiří, vyrazili
na stráň na Křížovec sázet
stromky. Původně tam byl
vzrostlý smrkový les, který padl za oběť kůrovci. Obec zajistila sazenice, hasiči dodali nářadí, svaly a dobrou náladu. Práce jim šla
od ruky tak, že zhruba 200 sazenic vysázeli do stráně vlevo od cesty na Starý zámek během dopoledne. Teď už to chce jen trpělivost
a za pár let se snad bude moct pocestný pokochat pohledem na krásné stromořadí a projít se po cestě ve stínu dubů, javorů, lip a
jeřábů, ale také si natrhat hrst třešní, které hasiči zasadili hned u cesty.

A jedna pikantnost na závěr. Dva ze zasloužilých členů hasičského sboru z Kamenné Lhoty – František Tejnor a Luboslav Procházka
se během sázení přiznali svým druhům, že tuto stráň sázejí už podruhé v životě. Poprvé ji osazovali malými smrčky v rámci školní
brigády se svou třídou základní školy Borotín. Před zhruba šedesáti lety😊
Ondřej Šlechta

V Kamenné Lhotě proběhl jarní úklid
Poslední květnovou sobotu se v Kamenné
Lhotě uklízelo. Místní hasiči uspořádali, jako
každý rok, jarní brigádu za účelem zvelebení
svého okolí a doplnění zásob paliva. Kromě
členů sboru se přidalo i početné osazenstvo
dobrovolníků a tak šla práce hezky od ruky.
Jedna parta vyrazila na dřevo pro místní
hospodu na Plevníku, druhá se pustila do
úklidu v ní, třetí se chopila košťat a hrábí a
uklidila náves. Proběhl také svoz železného
odpadu, který mohli sousedi zanechat tento
den před svými vraty. Traktor jezdil celé
dopoledne, aby nakonec před hospodou složil
obrovskou hromadu železa, která všechny
příjemně překvapila svou velikostí. S napětím
jsme očekávali a tipovali, kolik toho asi bude.
I nejodvážnější tipy se nepřiblížily realitě. Po
odvozu do sběrných surovin bylo naváženo
téměř 5 tun železa, přesně 4.730kg a to už
hodí slušný příspěvek do pokladničky sboru. Získané prostředky se jistě projeví v další činnosti spolku. Všem sousedům děkujeme
za železný příspěvek a za pomoc na brigádě!
Ondřej Šlechta

SDH Kamenná Lhota Vás zve na oslavy 30 let zahájení provozu
nové hospody Na Plevníku v sobotu 26. června 2021 od 19 hodin.
Občerstvení a hudba zajištěna
Těšíme se na Vás

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE INFORMUJE
Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Borotín konaného dne
29. dubna 2021 od 19,00 hodin na radnici v Borotíně
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
program zasedání
1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je
schopno se usnášet. Je přítomno 12 zastupitelů (80% zvolených) a 5
hostů.
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož, ověřovatelkami
zápisu byly jmenovány RNDr. Markéta Čapková a paní Jitka
Tejnorová.
1.2 Program zasedání
Předsedající navrhla program 17. zasedání zastupitelstva. Vyzvala
členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným
programem, nebo zda navrhují předložený program doplnit či
změnit. Bylo přistoupeno k hlasování o programu.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program
zasedání
2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
3. Postup prací na obecních stavbách, směny a prodej pozemků,
projednání smluv

4. Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
5. Odpadové hospodářství obce
6. Informace o provozu příspěvkových organizací
7. Provoz sportovišť
8. Připomínky, diskuse, různé
9. Závěr
Návrh na usnesení č. 251: Zastupitelstvo schvaluje program 17.
zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 251
bylo schváleno.
2. Zápis z minulého zasedání
Předsedající vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili, zda mají k zápisu
z minulého zasedání nějaké připomínky či jej chtějí doplnit. Nikdo
ze zastupitelů žádné připomínky neměl.
3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
3.1 Oprava místní komunikací Borotín - MMR
Proběhlo výběrové řízení, komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky pracovala ve složení: Ing.
Václav Pivokonský, Ing. Karel Tůma, Mgr. Lenka Pípalová, paní
Jana Čermáková a pan Tomáš Pazourek. Byly doručeny celkem 4
nabídky. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější a k výběru

doporučuje nabídku firmy Vialit Soběslav spol. s r.o. za
3.939.310,77 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení č. 252: Zastupitelstvo schvaluje výběr
dodavatele a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 252
bylo schváleno.
3.2 Výstavba MK na sídlišti U Buzína
Dle informace starosty proběhlo další jednání na odboru dopravy
MÚ Tábor. Je možná etapizace akce, kolaudace proběhne po
částech. Pokud bude zachována původní skladba, není nutné žádat o
změnu stavebního povolení.
Zastupitelé projednali rozdělení stavby na 2 etapy a realizaci první
etapy v roce 2021.
Návrh na usnesení č. 253: Zastupitelstvo schvaluje rozdělení
stavby na 2 etapy, v roce 2021 realizaci tzv. jižní větve a pověřuje
starostu a místostarostku dalším jednáním.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 253
bylo schváleno.
Zastupitelé projednali seznam firem k oslovení do výběrového
řízení a seznam členů výběrové komise. Do výběrového řízení
budou osloveny firmy: Vialit, Kolas, PORR, Swietelsky. Členové
výběrové komise: Ing. Pivokonský, Ing. Tůma, Ing. Brož, Mgr.
Pípalová, Jana Čermáková, Tomáš Pazourek.
Návrh na usnesení č. 254: Zastupitelstvo schvaluje seznam firem
pro VŘ a členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení
nejvýhodnější nabídky.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 254
bylo schváleno.
3.3 Sběrné nádoby
Připravuje se VŘ, administrátorská firma požádala o upřesnění
podkladů. VŘ bude realizováno v průběhu května. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí.
3.4 POV – oprava sociálního zařízení ubytovny ve sportovní hale
Akce dokončena. Připravují se podklady pro vyúčtování.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o výměně otopného systému
v pokojích ubytovny a opravách sociálních zařízení v hale.
3.5 Rozvoj sociálních služeb městyse Borotín – IROP
Proběhlo VŘ, komise pro otevírání obálek a vyhodnocení
nejvýhodnější nabídky pracovala ve složení Ing. Miroslav Dlouhý,
Ing. Karel Tůma a pan Milan Tejnor. Výběrové řízení bylo
rozděleno na 2 části.
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Automobil pro sociální
služby“ byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy CB
auto a. s. – VW Caddy za celkovou cenu 541.782,- Kč včetně DPH.
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy č.p. 43“
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy Procházka
borotínská s. r. o. za 648.567,74 Kč včetně DPH.
Návrh na usnesení č. 255: Zastupitelstvo Městyse Borotín
schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Automobil pro sociální služby“, přiděluje tuto
veřejnou zakázku uchazeči CB AUTO a.s., IČ: 26031868, M.
Horákové 1477, 370 05 České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 255
bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 256: Zastupitelstvo Městyse Borotín
schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy č.p. 43“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku
uchazeči Procházka borotínská s.r.o., IČ: 26079143, Borotín 189,
391 35 Borotín pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 256
bylo schváleno.
3.6 Včelí naučná stezka Sv. Ambrože
Oficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace zatím nebylo vydáno, dle
informací administrátorů projektu byl projekt podpořen. Zastupitelé
vzali informaci na vědomí.
3.7 Směna pozemků mezi městysem a JČ krajem
Směna pozemků pod komunikacemi a okolo komunikací v majetku
Jihočeského kraje v zastavitelném území obce má být realizována
formou poskytnutí a přijetí daru.

Záměr byl vyvěšen na úřední desce a stránkách obce. Nebyly
vzneseny žádné námitky.
Návrh na usnesení č. 257: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
daru, přijetí daru od JČ kraje a pověřuje starostu podpisem smluv.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 257
bylo schváleno.
3.8 Umístění stožáru pro vysílač mobilního operátora
Na základě posouzení statika dodavatelské firmy není možné umístit
stožár na komín, jak bylo původně plánováno. Nový návrh
předpokládá záběr většího prostoru půdy a výstavbu železné
konstrukce na nosných zdech. Zastupitelé projednávali možnost
navýšení ceny za pronájem prostor z důvodu záboru větší části půdy.
Dále požadují informace o přínosu instalace zařízení pro obyvatele
obce.
Návrh na usnesení č. 258: Zastupitelstvo pověřuje starostu a
místostarostku dalším jednáním.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 258
bylo schváleno.
3.9 Směna pozemků
Mgr. Ondřej Pacovský požádal o narovnání majetkových vztahů –
vlastnictví pozemků v okolí nemovitosti. Část účelové komunikace
leží na pozemku Pacovských parc. č. 1456/2. Naopak mají zájem o
pozemek 1464/2 a části pozemků 1445 a 1470/1.
Návrh na usnesení č. 259: Zastupitelstvo schvaluje směnu
pozemků formou nákupu a prodeje a pověřuje radu vyhlášením
záměru.
Výsledek hlasování: 0 pro, 9 proti, 3 zdržel se. Usnesení č. 259
nebylo schváleno.
3.10 Věcné břemeno pro kabel NN
Zastupitelé vzali na vědomí vyhlášení záměrů na zřízení věcných
břemen pro vedení kabelu NN v Kamenné Lhotě parc. č. 294 a
v Borotíně parc. č. 1345/11 a 1346/23.
Návrh na usnesení č. 260: Zastupitelstvo pověřuje starostu
vyhlášením záměrů.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 260
bylo schváleno.
4. Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2020
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a opatření k nápravě a odstranění chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě. Termín napravení byl stanoven
nejpozději na 30. 6. 2022.
Návrh na usnesení č. 261: Zastupitelstvo schvaluje opatření
k nápravě a odstranění chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 do 30. 6. 2022.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 261
bylo schváleno.
5. Odpadové hospodářství obce
5.1 Provozní řád sběrného místa
Zastupitelé projednali provozní řád sběrného místa v Chomoutově
Lhotě.
Návrh na usnesení č. 262: Zastupitelstvo schvaluje provozní řád.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 zdržel se. Usnesení č. 262 bylo
schváleno.
5.2 Příprava vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelé vzali na vědomí přípravu vyhlášky o nakládání
s komunálním odpadem dle nového zákona o odpadech.
6. Informace o provozu příspěvkových organizací
6.1 Informace ZŠ a MŠ Borotín
Ředitelka školy informovala o zápisu do ZŠ a MŠ.
V současné době probíhá distanční výuka většiny žáků, v MŠ jsou
pouze předškoláci, ve škole se ob týden střídají 1. a 5. třída se 2., 3.
a 4. třídou.
Provoz o prázdninách v MŠ – otevřeno v červenci, pokud bude
alespoň 15 přihlášených dětí. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
6.2 Informace Sociální služby městyse Borotín
Zastupitelé vzali na vědomí informace o změně na postu ředitele
SSMB, rada městyse jmenovala od 1. 4. 2021 ředitelem pana Milana
Tejnora.
Ředitel informoval zastupitelstvo o aktuálním počtu klientů a
záměrech rozvoje služby.
7. Provoz sportovišť

Zastupitelé vzali na vědomí informace RNDr. Václava Čapka
ohledně činnosti spolku TJ Sport Borotín a jeho spolupráci s obcí
v oblasti rozvoje sportu a údržby sportovišť.
Zastupitelé projednali bezplatné užívání sportovišť v majetku obce
pro TJ Sport Borotín od 1. 5. 2021.
Návrh na usnesení č. 263: Zastupitelstvo schvaluje bezplatné
užívání a správu sportovišť v majetku obce pro TJ Sport Borotín od
1. 5. 2021.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 263
bylo schváleno.
Zastupitelé projednali poskytnutí jednorázové dotace pro TJ Sport
Borotín na provoz a údržbu sportovišť ve výši 20.000,- Kč
Návrh na usnesení č. 264: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
dotace ve výši 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 264
bylo schváleno.
8. Připomínky, diskuse, různé
8.1 Poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu obce
Zastupitelé projednali posunutí termínu podání žádosti 1. – 31. 5.
2021 a doplnění formulářů pro vyúčtování dotace.
8.2 Rozpočtové opatření
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3 a vzali na vědomí
rozpočtové opatření č. 2, které schválila na svém zasedání rada
městyse.
Návrh na usnesení č. 265: Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 2 a
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 265
bylo schváleno.
8.3 Prominutí nájmů v obecních provozovnách

Zastupitelé projednali prominutí nájmů v obecních provozovnách
v období leden – duben 2021 z důvodu omezení provozu v rámci
protiepidemických opatření a nařízení vlády.
Návrh na usnesení č. 266: Zastupitelstvo schvaluje prominutí
nájmů v obecních provozovnách v období leden – duben 2021.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 266
bylo schváleno.
8.4 Kulturní akce – dohoda o pořádání v další části roku
Zastupitelé projednali konání kulturních akcí v další části roku.
Akce budou respektovat protiepidemická opatření

Zprávičky ze školy a školky...
Hurá, jsme zpátky. Od druhé poloviny dubna se postupně začaly zaplňovat dlouho ztichlé prostory školy a školky. Nejprve polehoučku, po částech a od poloviny
května všichni. Sice s celou řadou nařízení a omezení, ale ve škole.
Za práci při online výuce patří velký dík všem učitelům, žákům a rodičům. Bylo to pro všechny náročné období. Do školy jsme se těšili na spolužáky, kamarády,
kolegy.
Kromě procvičování učiva probraného při online výuce a probírání nové látky se naplno rozběhly také různé školní akce.
Ještě v době zavření škol proběhl zápis do první třídy i do školky. Příští rok přibude ve škole 19 prvňáčků a přibližně stejný počet dětí nastoupí do školky.
Celý školní rok pracovali někteří žáci devátého ročníku s paní učitelkou Novákovou na ekologickém projektu, který zakončili sázením stromků a čištěním stráně
u cesty k hradu. Hlavním tématem všech deváťáků byly přijímací zkoušky. Mám velkou radost z toho, že všichni žáci naší školy byli přijati k dalšímu studiu.
Blahopřeji jim.
28. května uspořádal pan Ladislav Zrůst společně s kolegy na malém hřišti běh pro radost Borotín OPEN, kterého se zúčastnilo přes sedmdesát běžců.
1. června jsme v rámci Mezinárodního dne dětí
uspořádali pro celou školu tradiční Jarní cenu a
Hod holínkou. Děti ze školky hrály šipkovanou.
Všechny čekala na závěr dne sladká odměna.
4. června proběhlo focení tříd. Na fotografiích je
krásně vidět, jak žáci za dobu, kdy nebyli ve
škole, vyrostli a změnili se.
Těšíme se na školní výlety a exkurze, které ke
konci školního roku neodmyslitelně patří. Na
poslední školní den připravujeme malé
překvapení – vystoupení celé školy.
Provoz MŠ o prázdninách bude zajištěn od 12.
do 30. července. Od 9. srpna mohou rodiče
přihlásit děti do školky v Chotovinách.
Letní příměstské kempy pro žáky ZŠ proběhnou
ve třech turnusech. Od 19. července 2 turnusy a
od 26. července jeden turnus.
Za všechny děti a žáky, učitele i další
zaměstnance školy a školky přeji krásné léto a
stále pevné zdraví všem.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka ZŠ a MŠ Borotín
Hod holinkou

Panu profesorovi s láskou…
Jaroslav Malina se narodil 5. prosince 1937, v letech 1952—1957 studoval
soukromě u profesora Zdenka Sklenáře a pak do roku 1961 výtvarnou
výchovu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity u Cyrila Boudy,
Martina Salcmana, Karla Lidického a Zdeňka Sýkory. V letech 1961 až
1964 studoval na Katedře scénografie pražské DAMU. Od roku 1964 byl
Malina scénickým výtvarníkem Divadla F. X. Šaldy v Liberci, odkud v roce
1980 odešel jako scénograf do divadla v Hradci Králové. Po roce 1982 byl
výtvarník ve svobodném povolání. Jako scénograf spolupracoval mimo jiné
s divadlem ve Zlíně, s někdejším Realistickým divadlem (později Labyrint)
v Praze a v neposlední řadě i s operními soubory: vedle libereckého
především s operou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Jeho tvorba zahrnovala realizace pro činohru, operu, loutkové divadlo, film a televizi. Doma i v zahraničí vytvořil přes
čtyři stovky scénických výprav.
Po listopadu 1989 do roku 2000 na AMU vyučoval, v letech 1996—1998 byl jejím rektorem.
Před několika lety se Jaroslav Malina uchýlil do malé chaloupky v Chomoutově Lhotě. Miloval přírodu, rád se toulal
naším krajem a hledal inspiraci pro své obrazy. Pikovským hasičům namaloval obraz sv. Floriána pro starou zbrojnici.
Ochotně spolupracoval s vedením obce a zpracoval grafické návrhy fasád na domech v Borotíně. Podílel se také na
realizaci kašny, kde ho však nedostatek financí omezil v rozletu. Jeho práci bude příštím generacím, kromě obrazů,
připomínat fasáda radnice, obecní hospody (kavárny), zdravotního střediska i kašna na borotínském rynku.
Zemřel nečekaně uprostřed příprav výstavy svých maleb z posledních pěti let. Dne 14. května 2021 uplynulo 5 let od
jeho náhlého úmrtí. Bylo nám ctí s ním pracovat.
Jana Čermáková

Farní okénko…
Vážení a milí přátelé,
uplynulý květen je měsícem krásným, kdy do našich dní vstupuje jarní svěžest. Tento měsíc, zasvěcený
připomínce Ježíšovy Matky, Panny Marie, nám ukazuje cestu člověka hledícího na Ježíše Krista jako Božího
Syna, který otevřel cestu k novému životu, totiž věčnému. Proto jsem vděčný za prožité období velikonoc i
oslavu borotínské pouti Nanebevstoupení Páně. Církevní rok nás nese prostřednictvím slavností, abychom v
duchovním životě objevovali každý den novou cestu k poznávání Otce milujícího své děti. Jsme pozváni
následovat Ježíše tam, kde jsme a jací jsme. A protože nás Bůh velmi dobře zná, nejsou mu překážkou k tomu,
aby nás miloval, ani naše nedokonalosti, ani naše slabosti a pády.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat za vstřícnost celé obce a dobrodinců, kteří se jakkoliv podílejí na chodu farnosti, zvláště péčí o kostel
v Borotíně i na Kostelci a jejich okolí. Díky za spolupráci při čištění okapů, údržbě zahrady a dalších činnostech, které pomáhají i za
současných podmínek udržovat tato místa, jako místa, ke kterým můžeme mít živý vztah. Rádi bychom v blízké době provedli první etapu
ošetření kostelů proti rozvíjejícímu se červotoči s přispěním Osvětové besedy, za což i jí patří upřímný dík.
Srdečně Vás zvu k účasti na bohoslužbách a připomínám, že každou neděli slavíme mši svatou v borotínském kostele od 11.30. Předběžně
bych Vás chtěl též pozvat na Kostelec, kde oslavíme pouť dvanáctého září.
A protože se pomalu blíží období léta, prázdnin a dovolených, chtěl bych všem jménem celé farnosti v množství práce a starostí popřát i
chvíle pokoje a odpočinku, regenerace sil a přátelství. K tomu slovy apoštola Petra připojuji: buďme „všichni jednomyslní, plní zájmu o
druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní“ (1Petr 3,8).
P. Pavel Němec, administrátor farnosti Borotín

Vážení spoluobčané,
déle než rok zpracovávám seznam obětí I. světové války z našeho regionu. Zjistil jsem, že na pomníku padlých v Borotíně je jen malá část těch,
kdo se z války nevrátili. A nejsou tam ani jména těch, kteří se sice vrátili, ale jejichž životy byly už navždy poznamenány ať již fyzicky nebo psychicky.
Obracím se na Vás s prosbou o zapůjčení jakýchkoli fotografií Vašich předků – dědů a pradědů, kteří se I. světové války zúčastnili. Fotografie bych
rád zveřejnil v připravované knize.
S poděkováním Antonín Podzimek

Druhá světová válka a osvobození v roce 1945
Mnichovský diktát v září 1938 a obsazení zbytku republiky 15. Března 1939 nesl náš lid velmi těžce. Život v okupovaném
Československu byl velmi těžký. Tábor se stál sídlem Oberlandratu, tj. sídlem Úřadu říšského vrchního rady a r. 1942 byl dosazen
do Tábora německý okresní hejtman. V Táboře bylo také sídlo gestapa, tj. německé tajné státní policie. V Borotíně vznikla již
v listopadu 1938 odbojová organizace Hrot. Vedoucím byl Oldřich Karban, zástupcem poštmistr Ludvík Kubla, členy Václav
Houška, František Bálek, František Bacík a František Otradovec. Úkolem organizace bylo usměrňovat lid, odvracet pozornost od
německé propagandy a bránit lidu ve styku s německou tajnou státní policií.
Po 15. březnu 1939 se zapojila tato organizace do organizace celokrajové s názvem Vacek-Červinka. V Sudoměřicích byl vytvořen
revoluční výbor, jehož vedoucím byl poštmistr Ludvík Kubla. V Borotíně vedl tuto organizaci mlynář Václav Houška. Jejími členy
byli Oldřich Karban, František Korouš, Antonín Šmejkal a mlynář Antonín Jinda. Později přistoupili lesní František Vyčichl, listonoš

Josef Smažík, Karel Hronek, Emil Jindrák, František Hahn a František Jouza (oba poslední z Kamenné Lhoty). Organizace byla
budována na soustavě trojek a programem byla příprava ozbrojeného povstání. V červenci 1942 byl ustaven Krajský výbor se sídlem
v Borotíně. Jeho členy byli:
Jaroslav Vacek, oficiál krajského soudu v Táboře, předseda, Václav Červinka, major čs. Armády z Tábora, velitel, Josef Pejchar,
strojvedoucí z Tábora, Josef Hofman, učitel z Plané nad Lužnicí, Josef Pistorius, zástupce pojišťovny z Chotovin, František Vyčichl,
lesní z Borotína, Václav Houška, mlynář z Borotína, František Marek, fotograf z Tábora, Josef Rybnikář, řidič z Pelhřimova, Josef
Krátký, správce lázní z Tábora, Karel Bruner ze Soběslavi a Jan Žalda také ze Soběslavi.
Byla vytvořena i vojenská rada v tomto složení:
Václav Červinka, Josef Pistorius a Jaroslav Vacek.
V druhé polovině roku 1942 se rozvětvila organizace do Řevnova, Radkova, Bálkovy Lhoty, Chotovin, Mezna, Sudoměřic, Sedlčan,
Sepekova, Soběslavi, do Mladé Vožice, Pelhřimova, Sedlce, Votic a Zvěstova. Jejími instruktory se stali komunistický poslanec
z Mostu Josef Lanc a Josef Reiskopf z Prahy, kteří žili ilegálně v Borotíně. V Borotíně, u Františka Vyčichla na Šeboru, se tisklo ilegální
Rudé právo, Palcát, Náš boj, letáky a jiné tiskoviny. V lesích Krkáčku a Radlici byly zřízeny dva bunkry pro 6 osob, které byly
vybaveny vším potřebným. V kovárně Antonína Šmejkala v Borotíně a Karla Eliáše v Mezně byly zhotovovány „jezdci“, kterými
byly ničeny pneumatiky okupantů. Byly shromažďovány potraviny a peníze. K ozbrojenému povstání mělo dojít 15. března 1943,
ale zatím došlo k prozrazení a perzekuci.
Perzekuce začala dne 29. Ledna 1943 zatčením učitele Josefa Hormana z Plané nad Lužnicí, který po delším vyšetřování a mučení
vyzradil jména členů krajského výboru. Tím se zatýkání rozjelo na plné obrátky. Dne 2. února přijelo gestapo do Borotína, aby zatklo
mlynáře Václava Houšku. Když jej nestihli doma, zatkli jeho manželku. Ve mlýně byl zatčen i lesní František Vyčichl, který tam
vešel, ačkoliv byl varován, že mlýn je hlídán. Pak následovalo zatčení Pistoriuse u Újezda a Karla Hronka v Borotíně. Dne 6. února
1943 dal gestapák Müller svolat všechno obyvatelstvo Borotína a vyhrožoval, že bude městečko vypáleno, srovnáno se zemí a mužské
obyvatelstvo postříleno, zjistí-li se, že je v Borotíně ukrýván Lanc, Reiskopf anebo Václav Houška.
Ten se v tu dobu skrýval v Praze a později u František Hahna v Kamenné Lhotě. Současně probíhalo zatýkání v okolí Borotína, a to
v Chotovinách, Meznu, Řevnově a v Táboře. Z Řevnova utekl do ilegality Josef Kroužek i s manželkou. Dne 2. března1943 byla
zatčena v Borotíně MUDr. Rosalie Hurysová-Kublová, protože se gestapu nepodařilo zatknout jejího manžela. Ten se ale dne 10.
března 1943 sám přihlásil na gestapu v Táboře. Dne 22. března 1943 byli zatčeni v Borotíně František Korouš a Antonín Šmejkal. Emil
Jindrák unikl do ilegality. Dne 10. června 1943 provedlo gestapo v Borotíně a okolí honičku, při níž byl přistižen Antonín Jinda, jak
mele nehlášené obilí. Byl zatčen, ale místní četnictvo mu umožnilo útěk. Do konce války se skrýval v okolí Borotína. Jako poslední
byli zatčení v Borotíně Václav Němeček a Karel Denemark, kteří dělali spojky s Táborem, kde byli zaměstnáni.
Několik borotínských rodáků, kteří pracovali v Praze, bylo také zatčeno. Spojení s Prahou obstarával bývalý poručík Čs. armády
František Vanžura, který byl od 21. března 1940 vězněn v koncentračním táboře Flossenburgu, kam se dostal jako rukojmí z
Domažlic, kde byl za okupace hospodářským kontrolorem. Byl vězněn do 2. dubna 1942, ale při stíhání Josefa Kroužka z Řevnova
v Praze byl znovu zatčen dne 17. ledna 1945 a 27. března 1945 v Terezíně bez soudu popraven. V Praze byli také zatčeni Miroslav,
František, Františka a Vlasta Zachariášovi a oba muži byli popraveni. Také Božena Jindráková-Steidlová, která pomáhala v Praze
Václavu Houškovi a Josefu Kroužkovi z Řevnova, byla dne 26. dubna 1945 popravena jako poslední pankráckou sekerou. Karel
Hronek zemřel dne 16. května 1945 v Ebrachu, kde si odpykával 12 let káznice. Během perzekuce byli povražděni všichni členové
Krajského výboru až na Václava Houšku, Václava Červinku a Josefa Krátkého. Také z okolí obětovali své životy Josef Pistorius a
Václav Strnad z Chotovin, Josef Hofman z Plané nad Lužnicí, v koncentračních táborech byli umučeni Jaroslav Hanzlík a František
Vrchota z Chotovin a Josef Homolka z Košína. Velmi bolestně byly pociťovány tyto ztráty na životech. Mnoho odbojářů se po létech
utrpení v koncentračních táborech vrátilo po osvobození r. 1945 sice domů, ale měli podlomené zdraví, jako např. František Korouš,
Antonín Šmejkal, MUDr. Rosalie Hurysová-Kublová, Františka a Vlasta Zachariášovy. Z káznice v Německu se vrátili také Ludvík
Kubla, odsouzený na 8 let a Josef Smažík, odsouzený na 10 let. V Drážďanech byl popraven František Vyčichl.
Květnových bojů r. 1945 se účastnili Emanuel Vobruba z Mezna, Václav Houška, Emil Jindrák a Antonín Jinda. Raněni byli těžce
Houška a Vobruba, boj 14. května 1945 mezi Borotínem a Kamennou Lhotou byl pro odbojáře beze ztrát. Na německé straně bylo 5
mrtvých. Válka skončila, národa po šestiletém utrpení opět volně vydechl.
Borotín u Tábora, dějiny městyse a jeho okolí, Prof. Josef Králík 1980
V roce 2012 byly ostatky německých vojáků pochovaných na hřbitově v Borotíně exhumovány. Celá akce proběhla v souladu s ustanovením Zákona
č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech, Ženevskými dohodami o ochraně obětí válečných konfliktů ze dne 12. 08. 1949 a byla
projednána s Ministerstvem zahraničí ČR a civilně správním úsekem Ministerstva vnitra v roce 1994.
(pozn. Redakce)

Výzva
Dlouhá léta stával na okraji lesíka na kopci zvaném
Lísek nad Sychrovem. Ježíše z něj kdosi sňal či ukradl
již dříve. Teď vandalové vyrvali ze země a ukradli celý
kamenný křížek. Žádáme Vás, vážení spoluobčané, o
jakoukoliv informaci, která by mohla přispět k
vypátrání zlodějů.
Děkujeme.
Městys Borotín

Smíšenka Borotín oznamuje, že
od pondělí
7. června 2021 si můžete přijít
koupit českou kopečkovou
zmrzlinu.
Těšíme se na Vás.

Zpráva o činnosti borotínských skautů
V loňském roce jsme zapracovali na vzdělání našich činovníků. Filip Stočes, Martin Pinc a Anna Vrbatová úspěšně složili
vůdcovskou zkoušku a Pavlína Stočesová, Vojtěch Houška, Ivan Skalický a Lada Pešková zkoušku čekatelskou. Mladší
vedoucí – Eliška Nováková, Magdaléna Švecová, Natálie Smrčinová, Šimon Talpa a Ondřej Mlsna – se zúčastnili vzdělávacího kurzu
Svatoplukovy Pruty, kde načerpali velké množství inspirace. Do právě končícího školního roku jsme tak vstupovali plni chuti a odhodlání.
Plánovali jsme řadu výprav a výletů, pravidelné schůzky v nové klubovně, sportovní a jiné akce. Bohužel se na podzim epidemická situace
zhoršila a my jsme byli nuceni činnost pozastavit. Nyní pilně připravujeme letní tábor, který se uskuteční v termínu 7. – 21. srpna na
našem oblíbeném tábořišti v Haškovcově Lhotě u Bechyně. Přestože budeme muset i letos dodržovat přísná hygienická opatření, velmi
se na děti, na pobyt v přírodě a na společně strávený čas těšíme! Doufáme, že od září pak již bude možné pokračovat v pravidelné skautské
činnosti – pořádat schůzky, výpravy a další akce. Držte nám palce!
Klára Skalická

BASKETBAL
Skoro po roce začíná být slyšet opět v Borotíně dopad basketbalového míče. Připravovat se začala dvě družstva dětí
1) předškoláci a děti 1. třídy se seznamují se základy sportu a práce v kolektivu. Vedle basketbalu děláme i kopanou, házenou atd.

2) žáci prvního stupně – mužstvo pod vedením kapitánky Aleny Hášové se každým tréninkem zlepšuje a už teď se zde ukazuje
mnoho talentů.
Trénujeme zatím venku, což je na jedné straně úžasné, trénovat na čerstvém vzduchu, ale vysoké koše jsou pro děti této kategorie
k ničemu. Považuji ale za ponižující a absolutní nesmysl prosit o místo v naší hale pro naše děti.
Ladislav Zrůst

ATLETIKA
V květnu proběhla v Borotíně první postcovidová sportovní akce „Jarní proběhnutí“. V krásném areálu u rybníka změřily síly děti. Dospěláci se podívali
až do Pejšovy Lhoty. Celkem přišlo 70 závodníků, což považuji za výborné číslo. Všichni dostali pamětní list a první tři diplom a sladkosti. Dospěláci
mají u mě pivko, až se uvidíme v hospůdce.
Výsledky:
ročník 2018 a mladší: 1. místo Marek Edvard
ročník 2015 - 2017: 1. místo Míka Mirek, 2. místo Köchertová Elenka, 3. místo Jáchym Losos
ročník 2012 - 2014: 1. místo Köchert Šimon, 2. místo Šmejkalová Míša, 3. místo Pechačová Ema
ročník 2009 - 2011: 1. místo Pazourková Vilma, 2. místo Čapková Tereza, 3. místo Opelková Katka
ročník 2006 - 2008: 1. místo Antonie Hrdinová, 2. místo Filip Opelka, 3. místo Mareš Tomáš
ročník 2002 - 2005 1. místo Balada Tomáš
muži - ročník 1980 - 1990: 1. místo Šmejkal Zbyněk, 2. místo Marek Jakub, 3. místo Peclinovský Jaroslav
ženy - ročník 1980 - 1990: 1. místo Marková Markéta, 2. místo Sekalová Jaroslava, 3. místo Míková Hana
muži - ročník 1969 - 1979: 1. místo Čapek Václav, 2. místo Nygrýn Stanislav
ženy - ročník 1969 - 1979: 1. místo Brindová Kateřina, 2. místo Dušková Markéta, 3. místo Petráňová Martina

Sudoměřice – „Běh údolím vzdechů“
V Sudoměřicích se 5. června 2021 konal přespolní běh. Z Borotína se ho zúčastnilo 27 dětí a 15 se jich vrátilo s medailí.
Výsledky:
2016 a mladší:

1. Míka Mirek, 2. Marek Albert

2014 – 2015 (H)

1. Pistulková Alexandra, 2. Míková Tereza

2014 – 2015 (K)

1. Marek Augustin, 2. Grepl Štěpán

2012 – 2013

1. Köchert Šimon, 3. Suchý Tomáš

2010 – 2011 (H)

1. Hášová Alena, 2. Brázdová Sofie, 3. Sekalová Eliška

2010 – 2011 (K)

2. Kohout Vojtěch, 3. Hrdina Kvido

2006 – 2007 (H)

2. Hrdinová Antonie

2006 – 2007 (K)

2. Mareš Tomáš

Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci ZŠ a MŠ Borotín.
Sportovní odborníci měli strach, že se děti odnaučily sportovat a na hřiště a dráhy se nevrátí. Naštěstí v Borotíně to neplatí.
Ladislav Zrůst

SLUNOVRAT
Letní slunovrat (sabat Litha, Alban Heruin, Meán Samhraidh) byl pro naše předky velmi magickým obdobím. 21. června
Slunce dosahuje své největší síly. Byla oslavována duchovní síla Slunce. Věřilo se, že energie slunce, vody a
přírody je v tuto dobu nejsilnější, že jako nikdy jindy vystupují tajemné síly země. Země se v tuto dobu otevírá, je
ochotná vydat své poklady. Těmi ale naši pohanští předkové původně mysleli hluboké duchovní zážitky. Je možné
nahlížet do budoucnosti, mizí hranice mezi naším světem a zásvětím.
Zapalovaly se ohně z devatera dřev, udržovaly se celou noc a lidé věřili, že tím Slunci dodají sílu, o kterou po slunovratu začne
přicházet. Oheň byl zpodobněním Slunce. Proto měl i stejnou očistnou a obnovující sílu. Skákání přes slunovratový oheň mělo zajistit
ochranu před nemocemi, hojnost a zahánělo neštěstí. Symbolem Slunce byl kruh. Jedním ze zvyků tedy bylo kutálení zapálených
dřevěných kol z kopců nebo točení zapálenými hořícími větvemi nad hlavou, aby se vytvořil dojem ohnivého kruhu.
V těchto ohních se také pálily svazky magických bylin, věnečky uvité pannami či kořínky, které vykopali mladíci. Popelem z těchto
ohňů se pak sypala pole, aby se zajistila hojná úroda. Hořící košťata vyhazovaná do vzduchu zase měla ochránit vesničany před
zlými čarodějnicemi a temnými silami. Bylinám nasbíraným během slunovratu byla připisována velká síla. Magických devatero bylin
nemělo přesné určení, muselo se však nasbírat na devíti různých místech. Určitě však mezi nimi nesmělo chybět kapradí, které touto
dobou vykvétá, a třezalka.
Dívky, které mlčky, v tichosti a bez ohlédnutí natrhají devatero kvítí a vloží je pod polštář, těm se bude zdát o budoucím manželovi.
Pokud přespíte pod keřem černého bezu, může se vám zjevit král lesních duchů a splnit vám nejtajnější přání.
Studánky a jezera jsou této noci vstupní branou do zásvětí. Provádějí se rituální očistné koupele. Mladé dívky rituálně otevírají
studánky, obcházejí je po směru hodinových ručiček. Studánkám a pramenům se přinášejí obětní dary.
Po nástupu křesťanství se úplně nepodařilo vymýtit staré pohanské zvyky, oslavy slunovratu pak tedy byly překryty svátkem Jana
Křtitele. Nicméně většina „pohanských“ zvyků zůstala.

Krásné letní dny!
zdroj: https://www.dobrazona.cz/letni-slunovrat

Fotbalový restart v Borotíně
V září loňského roku došlo k obnovení činnosti fotbalového oddílu dětí, kdy po náboru mezi místními dětmi začalo chodit přibližně dvacet
malých fotbalistů. Po pěti trénincích byla činnost oddílu z důvodu protipandemických opatření přerušena, a až do jara nebylo možné
pokračovat. Jakmile bylo dovoleno trénovat, vyhlásil se nový nábor a děti začaly chodit s ještě větším nadšením a radostí. Bylo vidět, že
jim pohyb a kamarádi scházeli. Na jednom z prvních tréninků proběhla ukázka profesionálního tréninku pod záštitou FAČR pod vedením
Mgr. Richarda Floriána z okresního fotbalového svazu.
S jarem se v oddíle odehrálo i několik změn. První novinkou je spojení dětského týmu s týmem z Mezna, kde nebyl dostatek dětí, aby
zvládly utvořit tým schopný hrát oficiální soutěž. Na poslední tréninky nechodí tedy dětí dvacet, ale průměrně okolo pětatřiceti. Na tolik
dětí je samozřejmě potřeba i více trenérů, kterými jsou Martin Pinc, Jakub Marek, Karel Čeněk, Miroslav Pinc a Václav Houška. Dále se
zapojují i někteří tatínci, kterým patří velké poděkování.
Další dobrou zprávou je, že byla vyřízena potřebná administrativa pro přihlášení tří nejmladších kategorií dětské soutěže. Od srpna se
tedy budou hrát mistrovská utkání v kategoriích 2011-2012, 2013-2014 a 2015-2017. O veškerých zápasech budeme informovat na
plakátech na nástěnce u radnice a ve facebookové skupině Městyse Borotín. Doufáme, že fotbaloví příznivci přijdou svým fanděním
podpořit kromě dospělého fotbalu i ten dětský. Určitě bude na co se dívat!
Před zahájením oficiální soutěže děti odehrají několik přátelských utkání, a pokud bude zájem, budou tréninky probíhat i v období letních
prázdnin. Zároveň rádi uvítáme nové členy (kluky i holky narozené v letech 2010-2017) – informace u Martina Pince (608240919).
Markéta Marková

Provozní řád sběrného místa městyse Borotín
Provozní řád sběrného místa odpadů je vydán v souladu s vyhláškou č. 01/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Borotín
1. Základní údaje o zařízení.
Název zařízení: sběrné místo městyse Borotín (dále jen „sběrné místo“)
vlastník zařízení: Městys Borotín, se sídlem na adrese Borotín č. p. 57, 391 35 IČ: 00252107
provozovatel zařízení: Městys Borotín, se sídlem na adrese Borotín č. p. 57, 391 35 IČ: 00252107
starosta městyse: Ing. Karel Tůma, tel. 732 929 924
Telefon: 381 285 815, 775 709 139
Otevírací doba: 01.04. - 30.09. pátek 14:30 – 16:30, sobota 08:30 - 11:30
01.10. - 31.03. pátek 14:30 – 17:30, sobota 08:30 - 11:30
2. Účel zařízení: Sběrné místo slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce a chalupářům, kteří vlastní
nemovitost na území městyse Borotín a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Borotín. Sběrné místo není určeno pro podnikatele.
3. Povinnost
a) obsluhy zařízení:
• Identifikovat každého občana, který přiváží odpad
• Nepřijmout odpad, který neodpovídá seznamu odpadů uvedených ve vyhlášce č. 01/2018
• Vést evidenci převzatých odpadů
• Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů, nádob nebo prostorů
• Prvotně zabezpečit ukládání tříděného odpadu a odpad, který již nelze dále vytřídit uložit jako směsný komunální odpad
• Zabezpečit odpad, u kterého by mohlo dojít k nebezpečným výluhům, před deštěm
• Ohlásit každou skutečnost, která by mohla ohrozit život, zdraví, způsobit požár nebo technologické závady provozovateli
• Včas požadovat odvoz plných kontejnerů a nádob a v celém areálu sběrného místa udržovat čistotu a pořádek
• Po skončení provozní doby zajistit uzamčení objektu.
b) občana
• Povinnost prokázat se dokladem totožnosti, popř. dokladem opravňující vyvezení odpadu na sběrné místo
• Povinnost jednotlivé komodity náležitě roztřídit a dbát pokynů obsluhy
4. Ve sběrném místě je možno odkládat tyto odpady

Biologické odpady rostlinného původu – větve, listí, tráva apod.

Objemný odpad – tzn. druh komunálního odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob. Mezi objemný odpad patří např. starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.) rozebraný na části, podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety.

Zpětný odběr výrobků – elektrozařízení, baterie, akumulátory, pneumatiky

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty/plechovky od piva/, barevné kovy, plechovky od konzerv, hrnce apod.

Tříděný komunální odpad – papír, plasty, sklo
5. Ve sběrném místě nelze ukládat tyto odpady:
• Nebezpečné komunální odpady - jedná se o zbytky barev, autobaterie, chemikálie, zářivkové trubice,
monočlánky, pneumatiky a ostatní nebezpečný odpad.
• Stavební odpad - omítky, suť, části cihel a menší kameny
6. Monitorování provozu zařízení.
Obsluha musí min. 1x týdně kontrolovat těsnost veškerých nádob a kontejnerů, ve kterých jsou umístěny
odpady.
Jakékoliv závady na shromažďovacích prostředcích a zařízení sběrného místa obsluha hlásí Úřadu
městyse Borotín.
7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.
Po dobu normálního provozu se nepředpokládá žádný negativní vliv na životní prostředí. Celý pozemek je oplocen a uzamčen, aby
nemohlo dojít k nedovolenému vniknutí na pozemek.
8. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí. V prostoru sběrného místa platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným
ohněm a zapalování jakéhokoliv odpadu a materiálu. Při vzniku požáru je nutné provést okamžitý zásah ručním hasicím přístrojem
a ihned přivolat požární pomoc na telefonním čísle 150. Obsluha je dále povinna používat všechny dostupné bezpečnostní pomůcky
a zacházet s odpadem natolik šetrně a opatrně, aby nedošlo k poškození zdraví lidí a životního prostředí. Každá mimořádná událost
v prostoru sběrného místa musí být ihned hlášena provozovateli.
V zimních měsících je nutné zajišťovat obslužnost zpevněné plochy.
Sběrné místo je uklízeno technikou Městyse Borotín.
Obsluha sběrného místa je každý rok patřičně proškolena z BOZP a PO a musí dodržovat základní ustanovení bezpečnosti práce
na pracovišti.

