BOROTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
„ZIMA/JARO“
č. 149
vydává jako občasník Úřad městyse Borotín č.p. 57, tel., fax: 381 285 815
cena 10,- Kč

150 let výročí úmrtí našeho rodáka Jana Evangelisty Kypty
V horní části borotínského "rynku" najdeme dům číslo 3 s pamětní deskou s bustou J. E. Kypty od
akademického malíře J. V. Duška.
Právě zde se narodil 30. listopadu 1813 hudební skladatel Jan Evangelista Kypta. Jeho otec Jan Křtitel
Kypta zde měl malé hospodářství, k němuž provozoval i řemeslo tkalcovské. Otec byl dvakrát ženat, z
prvního manželství zůstaly dvě děti, z druhého zůstalo šest dětí. Jan byl předposlední potomek a zdědil po
otci lásku k hudbě a zpěvu. Borotínský učitel Šebestián Gluckseling ho naučil na housle a varhany, malý
Jan Kypta každou neděli pak hrával a zpíval při mši. Když otec zemřel, Jan musel pracovat v hospodářství,
které převzal starší bratr František, a ten nevlastnímu bratrovi zakázal docházet na klavír a zpěv. Ale když
byl v roce 1825 přeložen borotínský kaplan do Kunžaku, vzal si Jana k sobě a vzdělával ho dále v hudbě.
Na přímluvu borotínského kantora a učitele hlavní školy v Táboře Antonína Svatoše vystudoval zde Kypta
"přípravný učitelský kurs". Poté byl druhým pomocníkem na kunžacké škole a krátce také učitelem v německé
obci Číměř u Jindřichova Hradce. Absolvoval roční studium na varhanické škole v Praze. Dále působil v
Jindřichově Hradci jako varhaník a pak i učitel. Zde začal také komponovat své skladby. V roce 1848 se
přestěhoval do Telče. Učil na dívčí obecné škole v Telči dvacet let až do své smrti. Věnoval se výuce rodného
jazyka, v roce 1867 mu byl udělen titul Vzorný učitel.
Za života napsal více než sto skladeb, převážně chrámovou hudbu, nejznámější je jeho Pastorální mše a
Vánoční mše. Ale psal i hudbu taneční - polky, valčíky, pochody a
také pohřební písně. Je autorem několika učebnic - Zeměpis 1847,
Německá mluvnice 1848, Dějepis Moravy 1851 a Nauka o
souhlasu 1861. Překládal i z latiny, napsal Stručný dějepis města
a panství Telče, vydaný v roce 1857. Známý je i jeho Deník, /o
vydání Deníku se zasloužil Kyptův syn Bernard/.
Do rodné obce se Kypta vracel, v roce 1840 navštívil Borotín a u
příležitosti kostelecké poutě složil Arii do Es pro Bass.
Na Moravě, kde skladatel žil, se ujalo označení Kypty coby "
moravský Ryba".
Od úmrtí tohoto hudebního skladatele, učitele a vlastence uplyne
5. dubna 150 let.
vyhledala a sepsala Milena Peterková, kronikářka

Městys Borotín a Osvětová beseda Borotín
Vás srdečně zvou na

II. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
BOROTÍNA
v sobotu 9. června 2018
Připravujeme bohatý program, jehož součástí
bude mimo jiné vystoupení kapely Budvarka
Chceme Vás touto cestou požádat o zapůjčení
rodinných fotografií k okopírování a použití
k přípravě plánované výstavy.
Po digitalizování budou vráceny majiteli.

Zastupitelstvo městyse Borotín se od vánoc 2017 sešlo na dvou zasedáních.
Na zasedání 28.12.2017 projednávalo zastupitelstvo především tyto záležitosti:
Rozpočty
Schválilo rozpočtový výhled městyse na roky 2018 – 2021,
rozpočet městyse Borotín na rok 2018 na paragrafy jako
přebytkový a rozpočtové opatření č. 12.
Vzalo na vědomí rozpočet Společenství obcí Čertovo
břemeno na rok 2018 a schvaluje příspěvek městyse
v celkové výši 19,- Kč na obyvatele.
Vzalo na vědomí schválený rozpočet DSO Venkov na rok
2018 a schvaluje členské příspěvky ve výši 15,- Kč na
obyvatele.
Modernizace tělocvičny při ZŠ Borotín
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou PP Servis Plzeň
na akci Modernizace tělocvičny při ZŠ Borotín a pověřuje
starostu jejím podpisem.
POV Jihočeského kraje
Do POV Jihočeského kraje byla po konzultaci
s příslušnými administrátory dotačního titulu podána
žádost o podporu při realizaci neuznatelných nákladů akce
Modernizace tělocvičny ZŠ, konkrétně zateplení a fasáda.
Pro účely POV mohou být použity výsledky výběrového
řízení, akci provede firma PP Servis Plzeň. Zastupitelé
vzali na vědomí postup realizace projektu.
Granty Jihočeského kraje
Byla podána grantová žádost na vybudování cvičné
lezecké stěny v prostorách tělocvičny. Rozpočet
projektu je 160.000,- Kč, maximální požadovaná dotace
100.000,- Kč, doplatek 60.000,- Kč z rozpočtu obce.
Schváleno.

1. Do dotačního programu Podpora práce s dětmi a
mládeží bude podána žádost o podporu projektu Aktivní
mimoškolní činnost žáků ZŠ a MŠ Borotín. Rozpočet
projektu je 236.600,- Kč, požadovaná dotace 186.600,- Kč.
2. Do dotačního programu Podpora sportu, opatření č. 3.
bude podána žádost o podporu projektu Obnova
vybavení tělocvičny ZŠ Borotín. Rozpočet projektu je
148.300,- Kč, požadovaná dotace 100.000,- Kč.
3. Do dotačního programu Podpora sportu, opatření č. 8,
bude podána žádost o podporu projektu Podpora sportu
– O pohár Borotína. Rozpočet projektu je 76.600,- Kč,
požadovaná dotace 60.600,- Kč.
4. Do dotačního programu RVK, opatření 5 – EVVO, bude
podána žádost o podporu projektu Environmentální
výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Borotín v roce 2018.
Rozpočet projektu je 69.200,- Kč, požadovaná dotace
50.000,- Kč.
Projekty budou realizovány v rozsahu odpovídajícím
přiznané dotaci. Financování projektu je zajištěno
z provozních prostředků školy, případně z příspěvků žáků.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o granty a
souhlasí se způsobem jejich financování.

Mgr. Lenka Pípalová předložila zastupitelstvu návrh
realizace 4 projektů, které mohou být podpořeny
z dotačních titulů Jihočeského kraje.

Město Tábor realizuje projekt na plánování rozvoje
vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem
„MAP v ORP Tábor“. Do projektu jsou prostřednictvím
řídícího výboru a pracovních skupin zapojeni ředitelé

Zastupitelé projednali znění smlouvy mezi městysem
Borotín, jako vlastníkem dotčených pozemků – cest z
Borotína Šebor, v nichž bude za úplatu uložen elektrický
kabel, a firmou EON. Zastupitelstvo schvaluje znění
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

všech škol v území ORP. V rámci projektu byl zpracován
Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor, který je hlavním
výstupem tohoto projektu a je k dispozici na webových
stránkách města Tábor.
Zastupitelé projednali a schválili znění strategického
dokumentu a seznam možných investičních i
neinvestičních projektů ZŠ a MŠ Borotín.
Zastupitelstvo schválilo finanční dar pro handicapované
dítě a finanční příspěvek na provoz Domácímu hospicu
Jordán.

obec Borotín. Koeficienty se nemění (1,0) ani u pozemků
a ani u staveb a jednotek.
Zastupitelé diskutovali o prodeji pozemku č. 451 v k. ú.
Pikov panu Karlu Zvárovi.
Na základě doporučení dílčího přezkumu hospodaření a
na základě změny zákona o veřejných zakázkách byla
upravena Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a
zadávání
veřejných
zakázek
malého
rozsahu.
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 1/2017.
Zastupitelé vzali na vědomí postup příprav obecního plesu.

Zastupitelstvo jednalo o možnosti prodeje čp. 27
v Libenicích, kterou v současné době užívají manželé Petr
a Miroslava Komárkovi.
Zastupitelé vzali na vědomí Informaci k dani
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro

Mgr. Lenka Pípalová poděkovala zastupitelům jménem
všech zaměstnanců a žáků ZŠ a MŠ Borotín za podporu a
spolupráci v roce 2017.
Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za celoroční
práci a popřál všem mnoho zdraví do nového roku

Na zasedání 15.2.2018 se projednávaly především tyto záležitosti:
Obnova biofiltru ČOV
Akce je dokončena, biofiltr je opět v provozu.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o ukončení akce.
Doplnění zařízení pro srážení fosforu do ČOV
Akce podpořena v rámci individuální dotace JČ kraje. Byla
dokončena i vyúčtována v roce 2017. Následnou kontrolou
KÚ bylo zjištěno, že při vydání rozhodnutí ze strany
poskytovatele dotace nebyla brána v úvahu skutečnost, že
obec je plátcem DPH, které si může z celé akce uplatnit.
Původně přiznaná dotace ve výši 152.000,- Kč byla včetně
DPH. Zastupitelé vzali na vědomí, že obec vrátila
24.615,40 Kč.
Sběrný dvůr v Chomoutově Lhotě
Pokračují přípravné práce na projektu. Starosta oslovil
Povodí Vltavy, jakožto majitele dotčených pozemků, a
vyvolal jednání ohledně možného převodu či koupě
pozemků do majetku obce.
Modernizace tělocvičny ZŠ
Smlouva s dodavatelem byla podepsána, práce na
projektu zahájeny. Akci provádí firma PP Servis Plzeň.
Rekonstrukce sportoviště – Malé hřiště
Žádost o podporu projektu podána na JČ kraj. Vzhledem
k tomu, že se má v červnu na hřišti uskutečnit setkání
rodáků, je nutné uspořádat brigádu na úpravu zeleně na
hřišti. Účast předběžně přislíbili někteří členové místních
spolků a zájmových sdružení.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o projektu.
Multifunkční hřiště
Žádost o podporu projektu podána na MMR. Byla podána
žádost o vydání stavebního povolení. Obec byla vyzvána
k doplnění žádosti o stavební povolení: stanoviska OŽP,
Odboru rozvoje, KHES, EON, Telekomunikační úřad. Dále
je třeba doložit certifikáty pro herní prvky a dořešit
parkování.
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

Přestavba č. p. 88 s vestavbou 3 bytových jednotek –
výběr dodavatelů
Výběrové řízení administroval Ing. Pivokonský. Komise pro
otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky
pracovala ve složení: Ing. Václav Pivokonský, Ing. Antonín
Brož, Tomáš Pazourek, Petra Tejnorová a Jana
Čermáková.
Bylo obesláno 6 firem, nabídku podala pouze firma
Procházka borotínská s. r. o.
Komise posoudila úplnost nabídky a vyhodnotila ji jako
nejvýhodnější. Nabídková cena je 4.393.754,- Kč bez DPH
/ 5. 316.442,70 s DPH/.
Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Inženýrské sítě Na Sušárně
Pokračují přípravné práce projektu, Ing. Frána zajišťuje
podklady pro podání žádosti o stavební povolení.
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.
Oprava místní komunikace z Chomoutovy Lhoty do
Pikova a Vestce
Stavební dokumentaci zpracovala Ing. Valentová,
projektovou žádost na MMR Bc. Tereza Novotná. Pro
výběrové řízení budou osloveny následující firmy: Vialit,
Strabag a Swietelský. Výběrové řízení zpracuje Ing.
Pivokonský. Akce bude provedena pouze v případě
získání finanční podpory.
Kraj Jistebnické vrchoviny – obnova zeleně II. část
Dotační titul nebyl pro účely tohoto projektu zatím
vyhlášen. Zastupitelé diskutovali o nutnosti postupného
ošetření stromů v intravelánu i extravelánu obce.
Zastupitelé dále projednali žádost paní Lenky Simotové o
řešení nebezpečnosti lip u kostela v Borotíně. Paní
Simotová nechala zpracovat odborný posudek stavu lip.
Posudek, který zpracoval Ing. Fuka z firmy Arbres
doporučuje způsob ošetření lip. Stav lip byl hodnocen na
škále 1 – 5, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší, stupněm 2 – 3 a

3 – 4. Zastupitelé projednali možnosti ošetření lip od
pokácení obou, přes výchovný řez a ošetření obou lip ke
kompromisu – zdravější lípu zachovat a provést zdravotní
řez a lípu, která je v horším stavu, pokácet a nahradit
novým vzrostlým stromem.
Dopravní automobil pro hasiče
Zastupitelé vzali na vědomí pokračující práce na projektu.
Ing. Příbramská zpracovává projektovou žádost na
dofinancování projektu z prostředků JČ kraje, Ing.
Pivokonský zpracovává podklady pro výběrové řízení na
dodavatele. Zastupitelé dále diskutovali o nutnosti a
možnostech výstavby garáží pro hasičská auta.
Terénní pečovatelská služba
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.
Pokračují práce na projektové žádosti. Je dojednána
spolupráce s MAS Krajina srdce. Akce bude zahájena pod
záštitou G-Centra Tábor, později bude zřízena samostatná
příspěvková organizace obce.
Modernizace ZŠ Borotín
Do 28. 2. 2018 by mělo být dokončeno hodnocení všech
podaných projektů IROP, dle informací řídícího orgánu
IROP je šance podpory projektu modernizace ZŠ Borotín
velká. Vzhledem k vysokým nákladům projektu bude
probíhat náročné výběrové řízení. Zastupitelé projednali
seznam dodavatelů, kteří budou pro VŘ na dodavatele
stavby osloveni. Dále projednali možnost podmínění
přihlášky do VŘ vratnou kaucí. Na podání nabídky do
výběrového řízení budou osloveny firmy: S – B Sedlčany,
Procházka borotínská s. r. o., Pazdera Vlašim, Spilka –
Říha a Stavstyl CZ. Dále bude výběrové řízení uvedeno na
portálu zadavatele. Administraci VŘ zajistí Ing.
Pivokonský. Na doplnění vybavení ZŠ bude vypsáno
samostatné VŘ.
Oprava sakrálních staveb
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační titul na opravu
sakrálních staveb. Maximální výše dotace na 1 projekt je
700.000,- Kč, max. 70% nákladů. Byly zpracovány 3
samostatné žádosti na opravu hřbitovní zdi v Borotíně,
hřbitovní zdi na Kostelci a kapličky Sv. Antonína.
Projektové žádosti zpracovala Ing. Příbramská, stavební
dokumentaci Ing. Brožová. Centrální vytápění
Byla podána projektová žádost do INTERREG AT-CZ.
Projekt je ve fázi hodnocení.
Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.
Projekt na ozelenění obecních cest
Paní Alena Švecová zpracovala projektovou žádost o
dotaci na projekt na ozelenění lesních cest v okolí obce v
letech 2018 a 2019. Byly vybrány cesty z Hory k Babinci
a z Chomoutovy Lhoty do Pikova, Vesce a Podola.
Spoluúčast obce ve výši 15%. V případě vypsání
odpovídajícího dotačního titulu obec zažádá o
dofinancování projektu na JČ kraj prostřednictvím MAS
Krajina srdce.

Pronájem s následnou koupí č. p. 255
Byl zveřejněn záměr na pronájem s následnou koupí
řadového rodinného domu č. p. 255. Přihlásil se jediný
zájemce, který souhlasí s podmínkami pronájmu a
následné koupě. Nový nájemce zaplatí 830.273,- Kč jako
zálohu za domek a 3.000,- Kč za pozemek. Zastupitelé
projednali a schválili nájemní smlouvu a smlouvu o
smlouvě budoucí – kupní s paní Annou Pultarovou za
podmínek zveřejněných v záměru a pověřují starostu
podpisem smlouvy.
Prodej a koupě pozemků u MŠ
Záměr byl zveřejněn 23. 1. – 10. 2. 2018, nebyly podány
žádné námitky.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 2210/11
v k. ú. Borotín o výměře 100m2 paní Petře Rulíkové a
zároveň koupi pozemků 1219/9 o výměře 58 m2 a 1224/5
o výměře 64 m2 od paní Petry Rulíkové, obojí za cenu
100,- Kč/m2. Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a zápis
do katastru nemovitostí.
Dále obec koupí od manželů Mindlových pozemek p. č.
1225/2 o výměře 13 m2 v k. ú. Borotín za cenu 100,- Kč/m2.
Prodej a koupě pozemků Hatov
V Hatově je místní komunikace vyjetá mimo pozemky
obce. Byl zaměřen skutečný stav. Při zaměření pozemku
došlo zároveň ke zpřesnění hranic. Obec koupí od Ing.
Lucie Králové pozemek 453/10 o výměře 290 m2 a prodá
paní Králové pozemek 650/3 o výměře 198 m2. Cena
pozemku je 100,--Kč/m2.
Prodej pozemku
Zastupitelé vzali na vědomí postup jednání ohledně
zaměření hranic a prodeje pozemku Zdeňku a Zuzaně
Baladovým. Prodej byl schválen zastupitelstvem dne 27. 7.
2017. Baladovi koupí pozemek 115/5 v k. ú. Borotín, o
výměře 112 m2 za 200,- Kč/m2, obec zaplatí zaměření
hranic pozemků.
Jednání s římskokatolickou církví
Proběhlo jednání se zástupci římskokatolické církve –
Biskupství Českobudějovické - ohledně výstavby domu
seniorů na církevním pozemku. Zástupci vlastníka
pozemku vyjádřili zájem prodat pozemky včetně fary. Bude
zpracován odhad ceny. Obec nechá zpracovat
konkurenční posudek.
Žádost o snížení nájmu
Zastupitelé projednali žádosti některých nájemníků
obecních bytových domů o snížení nájemného jako
kompenzaci za zhoršené podmínky v nájemních bytech
před opravami oken a izolací střech. Zastupitelé
diskutovali o způsobu kompenzací nájemného. Nelze
odpouštět nájemné ani promíjet neuhrazené nájemné ze
strany nájemců.
Zastupitelstvo
pověřuje
jednáním
s nájemníky
o kompenzacích pana Tomáše Pazourka. Budou
provedeny opravy maleb v postižených bytech, případně
uhrazena náhrada za provedené práce.

Žádost o úhradu nákladů
Zastupitelé opakovaně projednali žádost pana Petra
Komárka o částečnou úhradu nákladů na vybudování
kůlny s dílnou na pronajatém obecním pozemku
v Libenicích a podmínky jejího dalšího užívání.
Dodatek smlouvy ECO LED SOL s. r. o.
Zastupitelé projednali a schválili dodatek Smlouvy o
spolupráci při nájmu, správě a poskytování veřejného
osvětlení. Pověřilo starostu jeho podpisem.
Projednání dopisu pana Antonína Táborského
Zastupitelé projednali dopis pana Antonína Táborského.
Podklady k jednání předložila Mgr. Lenka Pípalová. Pan
Táborský byl na zasedání zastupitelstva písemně pozván.
Den před konáním schůze písemně sdělil zastupitelstvu,
že se schůze nezúčastní. Zastupitelé projednali všechny
body dopisu a pověřili starostu a místostarostku sepsáním
písemné odpovědi, která bude před odesláním projednána
radou městyse a zaslána panu Táborskému do 15.3.2018.
Dále projednali postup při stížnostech a dotazech pana
Táborského, které se neustále opakují i přesto, že na ně
bylo opakovaně odpovězeno písemně. Na připomínky,
dotazy a stížnosti, na které již bylo písemně odpovězeno,
nebude úřad městyse ani zastupitelstvo opakovaně
odpovídat.
Balíčky pro jubilanty
Zastupitelé projednali schválili navýšení úhrady za balíčky
pro jubilanty na výši 500,- Kč s platností od 1. 1. 2018.
Podpora polytechnické výchovy v ZŠ Borotín
Zastupitelé projednali podání projektové žádosti o podporu
projektu Rozvoj polytechnické výchovy v ZŠ Borotín.
Žadatelem je obec, podpora ve výši 60%, maximálně
100.000,- Kč. Žádost zpracuje Mgr. Lenka Pípalová.
Z dotace bude podpořen nákup pomůcek pro
polytechnickou výchovu v ZŠ – programovatelné Lego a
stroje pro obrábění dřeva a kompozitních materiálů.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti a způsob
dofinancování projektu a pověřuje místostarostku
administrací projektu.
Úvěr ČSOB
Zastupitelé projednali nově nabízené úrokové sazby
k úvěru na 18 bytových jednotek. Byla navržena fixace na
5 nebo 10 let. Zbývá doplatit 3.680.500,- Kč. Zastupitelstvo
schvaluje novou fixaci úvěru na 5 let s úrokovou sazbou
2,39% a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Petice proti výstavbě věznice na Všechově
Zastupitelé vzali na vědomí znění petice. Petice bude
umístěna na Poště a na obecním úřadě.
Dodatek smlouvy Rumpold
Zastupitelé projednali dodatky smluv s firmou Rumpold
ohledně likvidace směsných plastů a komunálního
odpadu. Zastupitelstvo schvaluje znění dodatků smluv a
pověřuje starostu jejich podpisem.

Vesnice roku 2018
Zastupitelé projednali podání přihlášky do soutěže Vesnice
roku 2018. Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky do
soutěže Vesnice roku 2018 a pověřuje místostarostku
jejím podáním.
Setkání rodáků
Setkání rodáků se uskuteční 9. 6. 2018. Mottem setkání je
oslava stého výročí založení republiky, hlavním bodem
programu bude kostýmovaný průvod a vystoupení skupiny
Budvarka. Program se uskuteční na Malém hřišti.
Zastupitelé diskutovali o organizaci setkání a způsobu
zajištění akce. Na úpravu hřiště budou vyhlášeny brigády.
Multikáry a valník
Zastupitelé projednali postup nakládání s nepotřebným
majetkem obce – valníkem a multikárami. Na multikáry byl
opakovaně vyhlášen záměr na prodej majetku. Nikdo o ně
zájem nemá, budou ekologicky zlikvidovány. Na prodej
valníku bude vyhlášen záměr. Zastupitelstvo souhlasí s
ekologickou likvidací dvou multikár a schvaluje vyhlášení
záměru na prodej valníku.
Zaměstnanci OÚ
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši příspěvku pro
zaměstnance obce /PP/ a starostu na obědy formou
stravenek ve výši 35,- Kč/oběd . Dále projednali výši
příspěvku na ochranné pomůcky pro zaměstnance ve
venkovním provozu ve výši 3.000,- Kč/zaměstnanec, pro
odborného lesního hospodáře a lesníka ve výši
3.300,- Kč/zaměstnanec za rok při plném pracovním
úvazku, při kráceném pracovním úvazku se příspěvek krátí
stejným poměrem. Dále zastupitelstvo projednalo a
schválilo možnost uzavírat mezi obcí a zastupiteli DPP a
DPČ.
Žádosti SDH Pikov
Zastupitelé projednali žádost SDH Pikov o proplacení
nákladů na rekonstrukci střechy požární zbrojnice
v Pikově, jejíž krov je v havarijním stavu. Maximum prací
provedou členové sboru, městys poskytne dřevo na
opravu střechy a uhradí náklady na materiál a odborné
práce, které nelze provádět svépomocí. Dále zastupitelé
projednali žádost SDH Pikov o převod stříkačky PS8, která
je uskladněná v hasičské zbrojnici v Pikově, z majetku
městyse. Stříkačka je mimo provoz. Zůstala by v Pikově a
sloužila k prezentaci místního sboru. Náklady na opravy a
konzervaci zajistí SDH Pikov. Zastupitelstvo schvaluje
úhradu nákladů na rekonstrukci hasičské zbrojnice
v Pikově a převod stříkačky PS8 z majetku obce na SDH
Pikov.
Ukončení rekonstrukce ZŠ
Zastupitelé vzali na vědomí informaci ředitelky školy o
ukončení
rekonstrukce
budovy
v souvislosti
s odstraňováním škod způsobených při havárii vody. Od
26. 1. 2018 je škola v provozu. Neopravená zůstává
učebna v 1. patře (kreslírna), která by měla být v průběhu
prázdnin rekonstruována v rámci projektu IROP.

Ředitelka školy poděkovala všem za pomoc a spolupráci
při rekonstrukci a zajištění provizorního provozu školy a
stravovny.
Smlouva s SÚS Jč. kraje
Zastupitelé projednali znění Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti mezi JČ krajem zastoupeným SÚS
Jihočeského kraje a Městysem Borotín na umístění
přípojky NN pro Sběrný dvůr Borotín do pozemku p. č. KN
1459/1 (silnice III/12010 je v majetku JČ kraje).
Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1,
které schválila Rada městyse, a projednalo a schválilo
rozpočtové opatření č. 2.
Prodej pozemků
Zastupitelé diskutovali s panem Karlem Zvárou o
podmínkách prodeje obecního pozemku parc. 1451 v k.ú.
Pikov. Obec má zájem pozemek s panem Zvárou směnit
/koupit - prodat/ za pozemek, po kterém je v současné
době zajištěn přístup k pozemku dalších vlastníků. Pan
Zvára si vzal čas na rozmyšlenou.
Zpracoval: Ing. Antonín Brož, starosta

Novoroční šlápota počtvrté …
vedla účastníky tentokrát po Modrácké cestě, kolem staré borovice směrem na Šebor. Starosta Antonín
Brož při několika zastaveních ukázal přítomným hranice obecního majetku a krátce pohovořil o
hospodaření v našich lesích. Připomněl také příběh o nedalekém kamenolomu a „oprášil“ řadu místních
názvů - V lomech, Vatocha, Pstruha, Modrácká cesta, Špánovka a jiné. Pamětníci zavzpomínali na
koupání i první rande u Šeboráku. Na místě jsme si ukázali kudy vedl náhon Šeborova mlýna, kde byly
sádky i bazén pro majitele hájovny.
Hlavním cílem výpravy byla hájovna Šebor. Kronikářka Milena Peterková všem přiblížila historii tohoto
stavení, jak ji popisuje Čeněk Habart. Pamětní deska na tomto domě připomíná oběť nacisty
popraveného lesního Františka Vyčichla. Důležitou úlohu hájovny za II.světové války a osud jejích
tehdejších obyvatel krátce připomněla Jana Čermáková.
Naším přáním vždy je, aby se vycházka vydařila a aby se ti, kteří jdou s námi, také něco zajímavého
dozvěděli. Snad se nám to povedlo i tentokrát…
Jana Čermáková

Platby místních poplatků v Borotíně na rok 2018
/poplatek za PDO/
Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012/
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu /dále PDO/ :
600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci,
300,- Kč za dítě do 15-ti let s trvalým pobytem v obci,
600,- Kč za rekreační objekt
Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2018, u rekreačních objektů do 30.06.2018
Žádáme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100.
VS: čp. domu, do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno plátce PDO
Platby v hotovosti budou vybírány od 01.02.2018 POUZE
v pondělí, středu a pátek od 08.00 do 15.30 hodin

Děkujeme všem za řádné placení poplatků.

Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní
doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody.
Jiné označení pro masopust je karneval – jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a znamená to něco jako
„dát sbohem masu“, než začne půst (více v dalších sekcí postní doby). Slavení masopustu může mít různé podoby,
jinak ho prožívají lidé na venkově a jinak ve městě.
Jak takový masopust probíhal dříve? (A někde třeba ještě probíhá.)
Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů (Zjevení Páně) do popeleční středy. Klasické
masopustní období ale trvalo 3 dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k
bohatému obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo
ve znamení tance, zábavy a veselí.
Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde
se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném
domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. Mezi
nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších.
Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do svých domovů.
Začala totiž popeleční středa a s ní přísný předvelikonoční půst.
(zdroj: internet)

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MAZANEC, NEJLEPŠÍ SEKANICI
Milé hospodyňky, budeme moc rádi, pokud vytáhnete svoje osvědčené nebo tajné recepty a zapojíte se do 1.ročníku
soutěže o nejlepší mazanec nebo nejlepší sekanici. Přineste výsledek svého umu 31.3.2018 dopoledne na statek v na
Starém zámku, kde ve 12 hodin začne ochutnávka. Do hodnocení se může zapojit každý návštěvník akce
VELIKONOCE na STATKU – hlasování bude tajné, každý mazanec
nebo sekanice bude označena pouze číslem. Vyhlášení proběhne ve 14
hodin a na vítězku čeká pěkná cena. Dárek ale čeká na každou z Vás –
jako poděkování za Váš čas a chuť se do této soutěže pustit.
Abychom věděli, jak velký stůl připravit, uvítali bychom, kdybyste nám
na mail Barokni.Dvur.Borotin@email.cz poslali informaci, zda se
zúčastníte soutěže mazanců nebo sekanic nebo se zapojíte do klání v
obou disciplínách
Předem Vám děkujeme a těšíme se na souboj chutí.
Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.

Ze školy…
Havárie vody ve škole
Téměř celý podzim i část zimy byly ve škole ve znamení oprav. Nic plánovaného. Jednalo se o rekonstrukci
a odstraňování škod po havárii vody. Na Svatého Václava v jedné z učeben v prvním patře praskl přívod vody
k umyvadlu. Voda pod tlakem vytékala několik hodin a protekla do školní kuchyně, jídelny, skladu, chodby,
kuchyňky a jedné učebny. Zastavila se až v prostorách sklepa. Cestou napáchala značné škody, zejména na
stěnách, na elektrickém vedení, spotřebičích v kuchyni a nábytku ve třídách. Postupně jsme tak přišli o školní
kuchyni s celým zázemím, jídelnu, část chodby v přízemí, cvičnou kuchyňku a učebnu 6. třídy, učebnu 5. třídy
a následně díky tvořícím se plísním a nutnosti vysoušení a výměny podlahových krytin také o učebny 7., 8. a

9. třídy. Výuka i organizace stravování musela být řešena provizorně dle aktuálních podmínek. Po podzimních
prázdninách v říjnu 2017 se nám podařilo nastolit provizorní režim. Stravování pro školu bylo nejprve
zajišťováno v kuchyni bývalé MŠ ve Střezimíři, následně pak v kuchyni hostince Pod kaštanem. Jídlo pro
školku bylo dováženo ze školní kuchyně při ZŠ Sedlec – Prčice. Jako jídelna nám posloužila upravená školní
dílna. Učili jsme se, kde se dalo. Prvňáčci se přestěhovali se svou třídou do zasedací místnosti Obecního úřadu
v Borotíně, do jejich třídy se přestěhovali páťáci, sedmáci našli útočiště v počítačové učebně, osmáci ve
sportovní hale – v místnosti pro stolní tenis, šesťáci a deváťáci ve školních družinách. Chodby byly plné
nábytku a krabic s pomůckami, spoustu věcí jsme museli znovu odstěhovat na půdu. Za plného provozu pak
probíhaly opravy a rekonstrukce zasažených prostor.
Byly to náročné čtyři měsíce. Jen díky disciplinovanosti dětí, vstřícnosti rodičů a usilovné práci zaměstnanců
školy, zaměstnanců dodavatelských firem a všech pomocníků se nám podařilo těžkou situaci zvládnout.
26. ledna 2018 pak nastal dlouho očekávaný den. 4. vyučovací hodinu jsme se sešli, abychom přestřihli pásku,
která nás dělila od nově zrekonstruovaných prostor. Naši malou školní slavnost zahájili žáci 6. třídy hudebnědramatickým vystoupením. A pak si všichni mohli prohlédnout, jak se opravy povedly. Děti, které neměly
možnost školu vidět poškozenou, obdivovaly zejména opravenou jídelnu a kuchyni. Ta díky novému vybavení
působí trochu jako řídící centrum letového provozu.
V dalších dnech probíhalo znovu velké stěhování, tentokráte zpět do tříd. Prvňáčci si na radnici rozdali svá
první vysvědčení a druhé pololetí už všichni začali ve svých třídách. Tedy téměř všichni. Neopravená zůstává
učebna 8. třídy, která by měla projít kompletní rekonstrukcí v rámci IROP.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám pomo
hli naši nelehkou situaci zvládnout. Zejména všem zaměstnancům školy, rodičům našich žáků, zřizovateli a
jeho zaměstnancům, dodavatelským firmám a všem dobrovolníkům i těm, kteří nám prostě jenom drželi palce.
Moc si veškeré pomoci vážíme.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Akce školy – pořád se u nás něco děje
Letošní školní rok ale není jen havárie vody,
i když na tu asi budeme ještě dlouho
vzpomínat. Ale děje se u nás spousta dalších
zajímavých věcí.
Vánoční dílničky se letos trochu netradičně
konaly v sále hostince Pod kaštanem. Účast
byla jako vždy hojná a děti měly možnost
přispět ke slavnostní výzdobě svých domovů
celou řádkou vlastnoručně vyrobených
ozdob.
Zpívání u stromečku je už tradiční akcí, na
kterou se děti i rodiče vždy moc těší.
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu tak proběhlo při zpěvu téměř stočlenného pěveckého sboru.
Sem tam ukápla i slzička.
Lyžařský kurz si užili zejména žáci sedmého ročníku, které doplnili někteří osmáci. Společně s panem
učitelem Radkem Holubem a Otakarem Novotným strávili lyžováním ve skiareálu Lipno druhý týden v lednu.
Hravé lyžování je obdobou lyžařského kurzu, která je určena pro předškoláky a mladší školáky. Brázdit svahy
Monínce letos jezdilo přes dvacet lyžařů a snowboardistů.
Tradiční dětský karneval v sále hostince Pod kaštanem přinesl dětem spoustu radosti a zábavy. Tanec,
muzika ani soutěž o nejkrásnější masku nechyběly. Děkujeme všem organizátorům, sponzorům i účastníkům
za krásné karnevalové odpoledne.
Borotínský krkavec. To je název pěvecké soutěže, kterou letos již podruhé organizuje naše škola. Z každé
třídy jsou v rámci třídních kol vybráni soutěžící do dvou kategorií: 1. – 4. třída a 5. – 9. třída. Vítěze bychom
rádi viděli v meziškolní soutěži, kterou budeme také pořádat.
V rámci zpestření výuky byli žáci druhého stupně na výchovném koncertě skupiny Cover trio+ s názvem Ke
kořenům rocku. Všichni, kdo se ve škole učí anglicky, navštívili interaktivní divadelní představení vedené

rodilým mluvčím. V mobilním planetáriu pak mohly všechny děti ze školy i školky načerpat nové informace
o vesmíru.
Celou řadu dalších akcí připravujeme a budeme o nich informovat na webových stránkách školy a obce a
následně v dalším čísle zpravodaje.
Letní příměstské tábory Borotín 2018
Základní škola a Mateřská škola Borotín bude letos poprvé pořádat příměstské tábory. Více informací a
přihlášky naleznete na www.zsborotin.cz
Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče a přátele školy na den otevřených dveří v Základní škole Borotín, ve středu 28. 3. 2018
od 8.00 do 15.00 hodin. Prosíme o respektování začátků vyučovacích hodin: 8.00, 8.55, 10.00, 10.55, 11.50,
12.45. Více na www.zsborotin.cz. Srdečně zveme také budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
(LP)
Z mateřské školy...
Konečně se nám vrátilo jaro. Od února chodí starší děti cvičit do sportovní haly. Navštívíme mobilní
planetárium, které k nám přijede. Hned na začátku dubna čeká naše nejstarší předškoláky zápis do 1. třídy.
Zájemcům o předškolní vzdělávání oznamujeme, že zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se
uskuteční ve čtvrtek 3. května od 7,30 - 11.30 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin. Občanský průkaz a rodný
list dítěte s sebou. Přihlášku najdete na webových stránkách školy nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ.
Za mateřskou školu Pavla Zrůstová

Vzpomínka…
Do borotínské základní školy nastoupil Honza Tůma po absolvování Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích jako
učitel matematiky a fyziky.
Výborný pedagog a čestný člověk si rychle získal zasloužený respekt žáků a i rodičů.
Dětem se věnoval nejen v rámci svých pracovních povinností, ale obětoval organizaci jejich sportovních aktivit
veškerý svůj volný čas. I díky tomu, že práce s mládeží byla smyslem jeho života, zvítězil v prvním ročníku soutěže o
nejlepšího učitele táborského okresu. Vzhledem ke svým vlastnostem a schopnostem dostával i nabídky na vyšší
pracovní pozice. Přesto zůstal borotínské škole a jejím dětem věrný po celý svůj profesní život. Dlouhá léta statečně
vzdoroval těžké nemoci I v tomto obtížném období dále pokračoval ve své aktivní činnosti.
Odešel kamarád, kolega, učitel, skromný, vzdělaný člověk, pro něhož byla jeho profese skutečným posláním.
Jeho žáci, kolegové, kamarádi, ti, kteří měli to štěstí, že s ním mohli sdílet část jeho aktivního života, na něj budou
vždycky v dobrém vzpomínat.
Čest jeho památce.
Josef Kubeš

Zahradnictví na Sušárně Vás zve na
JARNÍ VÝSTAVU
v pátek 30.března 2018 od 09 – 17 hodin
nabízíme mimo jiné jarní cibuloviny, květiny, aranžmá
Zároveň Vám oznamuje změnu pracovní doby od 1.dubna 2018.
Otevřeno bude každý čtvrtek a sobotu od 08 do 12 a od 14 do 17 hodin

Osady na pokračování…

Kostelec
Málo jest míst, jež mluvila by k duši člověka tak jímavě a mocně, jako starý, v celém táborském kraji známý kostelíček
kostelecký. Dojímá ve své osamělosti a opuštěnosti starý ten kostelíček s románskou věží a idylickým hřbitůvkem,
s jehož rovů voní brotan, s tou krásnou vyhlídkou na stříbrné rybníky, smaragdové lučiny, modravé vrchy na obzoru a
rozlehlé lány polí, najedenou skropených krví. Pamětník velikých a slavných, ale i smutných, neskonale smutných dob
shlížel do kraje mohutnou věží s románskými okny v dobách, kdy oživen byl ještě nejednou osadou, jejíž jméno žije
dnes toliko v ústech lidu a historické reminiscence v sežloutlých pergamenech. Přečkal i vesničku i tvrz pod návrším
s něhož shlíží. Ticho dnes na místech, kde ozýval se veselý cinkot konve a hlahol rozjařených rytířů.
Náš kostelíček přečkal všecko…Ale i jemu čas přinesl mnohou změnu. Dávno minuly doby, kdy obsluhován byl do tří
kněží – dnes filiální kostelíček jen občasně oživne přítomností svých ctitelů. Příslovečný zub času hlodá na jeho starém
těle. Bolestě dojati staneme v tom stánku božím, všeho zbaveném, o vše ochuzeném.
Jen láska našeho lidu mu zůstala. Obetkala je mnohou bájí, jedni vypravují, že vystavěn byl na vrchu, odkud kníže
český na lovu zbloudilý dával o sobě zprávu ohněm věrné družině. Jiní za nejstarší chrám ho považují. Byl prý založen
od 14 českých lechů, vracejících se l.845 ode křtu v Řezně. I o bohatství jeho se bájí a nejeden občan z okolí hledá
v zemi ukrytých pokladů. Radkovský starosta Václav Bervida otevřel r. 1859 i hrobku v kostelem v níž našel kosti osoby
neobyčejně veliké a křížek při nich. Teprve, když prý přišli na železné dveře s výstražným nápisem, ukončena byla
jejich horečná touha po zlatě…
A přece není Kostelec bez pokladu. Jet tam tklivá krása okolní krajinky, jež štědře odmění každého jeho návštěvníka.
Z časopisu "Kraj kalicha" z roku 1927, Sborník okresu táborského, milevského a sedlčanského. Odpovědný redaktor
Roman Cikhart, odb. učitel v Táboře, který pocházel z Borotína z pily.
Vybrala kronikářka obce Milena Peterková

Běžkařské trasy
Dobrovolný svazek obcí Čertovo břemeno již řadu let zajišťuje provoz běžkařských tras na rozhraní Středočeského a Jihočeského
kraje. Běžkařské trasy jsou společně s turistickými a cyklistickými trasami součástí projektu zelených stezek - Greenways Čertovo
břemeno.
Do roku 2017 byla údržba běžkařských tras zajišťována rolbou v soukromém vlastnictví a pomocí traktoru či skútru. Vzhledem ke
stáří rolby se obce Čertova břemene rozhodly realizovat společný projekt na nákup rolby novější, což se ke konci loňského roku
podařilo díky dotaci z Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova (POV) ve výši 500 000 Kč a příspěvkům obcí Čertova
břemene a samotného sdružení.
Nákup rolby se uskutečnil na základě výběrového řízení na dodavatele, z kterého vzešla cena dosahující vč. DPH částky 1 815 000
Kč. Obce tak musely dofinancovat 1,315 mil. Kč. Město Jistebnice přispěla na nákup částkou 500 000 Kč, obce Borotín, Nadějkov a
Sedlec-Prčice každá 100 000 Kč, Balkova Lhota a Radkov po 50 000 Kč, Mezno 20 000 Kč, Střezimíř 30 000 Kč a ze společných
prostředků Čertova břemene bylo dofinancováno celkem 315 000 Kč. Firma GS technik spol. s r.o. poskytla 50 000 Kč.
Na samotný provoz lyžařských běžkařských tras pak pro rok 2018 přispěl opět Jihočeský kraj částkou 50 000 Kč, obec Heřmaničky
5 000 Kč, firmy Compag Votice 20 000 Kč, Farmtec 10 000 Kč. V jednání jsou příspěvky od obcí Chyšky, Sedlčany, Sezimovo Ústí,
Planá nad Lužnicí, Tábor a další.
V souvislosti s běžkařskými trasami je nutné vyslovit velké poděkování vlastníkům a nájemcům pozemků, po kterých jsou trasy
vedeny. Bez jejich kladného přístupu by nebylo možné zajistit trasy pro milovníky bílé stopy.
Je třeba také poděkovat nejen samotným obcím a firmám, které přispěly na nákup a na provoz rolby, ale i těm, kteří s rolbou a
dalšími zařízeními (traktor, skútr) údržbu zajišťují.
Bližší informace o trasách a jejich údržbě naleznete na www.certovobremeno.cz

Kurz košíkářství
Ve dnech 13. a 20. března uspořádala Osvětová beseda Borotín
kurz košíkářství. Pod vedením zkušeného košíkáře pana Jana
Vavříka z Pikova se základům tohoto řemesla učilo dva večery
celkem devět účastníků kurzu. Vzhledem k většímu zájmu
uvažujeme o jeho opakování v příštím roce. Děkujeme Honzovi
za skvělé vedení kurzu.
Milena Peterková

Zveme Vás na
jarní brigádu na "Malém hřišti"
v sobotu 14. 4. od 9 hod.
Rádi bychom ho společně upravili na připravované Setkání rodáků a přátel Borotína, které se
bude z velké části konat právě zde.
Vyřežeme nevhodné náletové dřeviny, shrabeme listí apod. Vhodné je vzít s sebou i zahradnické
nářadí (hrábě, lopaty, nůžky, rukavice...).
Děkujeme Vám předem za spolupráci, které si velmi ceníme.
Městys Borotín

Turistická karta Toulavka v novém a pro každého
Turistická oblast Toulava, od Tábora až k nám… připravila i letos pro návštěvníky našeho krásného regionu, ale i
místní obyvatele, zážitkovou turistickou kartu Toulavka. Ta se vám všem může stát inspirací, kam vyrazit na výlet,
a ještě k tomu získat něco navíc, nebo alespoň ušetřit. Toulavku letos čeká řada změn, aby byla opravdu pro
každého zájemce o výlety v našem okolí.
Nejdůležitější je, že už nebudete potřebovat plastovou kartičku. Stačí si dojít na infocentrum a vyzvednout si
papírový letáček (zdarma) – ten slouží jako karta Toulavka. S letákem přijdete na kterékoli z 63 turistických míst,
která jsou v něm popsána, a získáte bonus nebo slevu. Navštívit takto můžete třeba Kozí hrádek (k jedné
vstupence druhá zdarma), Muzeum čokolády v Táboře (sleva 15 %), Městské muzeum v Bechyni (keramický
suvenýr zdarma), Muzeum maškar v Milevsku (papírová maska zdarma), Smrčkův dům v Soběslavi (sleva na
vstupném) nebo Skanzen ve Vysokém Chlumci (k
jedné vstupence druhá zdarma). To jsou jen malé
ukázky míst, kde se dá karta využít.
Za každé navštívené místo také přímo do letáku karta
Toulavka 2018 obdržíte razítko, že máte, jak se říká,
splněno. Kdo nasbírá razítek nejvíc – vyhrává balíček
zážitků v Toulavě, který obsahuje například víkendový
pobyt pro dva, večeři, lyžování a další zážitky. Ale
vyhrát může i ten, kdo získal jen jedno razítko. Ze
všech letáků, které s razítky pošlete na adresu
TOULAVA Vančurova 1946, Tábor, totiž vylosujeme
„tuláka šťastlivce“, který také vyhraje balíček výhod
bez ohledu na to, kolik razítek nasbíral. Všechny
informace k Toulavce najdete na našem webu
www.toulava.cz. Tady si Toulavku také můžete
stáhnout do mobilu a potom nepotřebujete ani
papírový letáček.
A proč to všechno děláme? Protože si myslíme, že
žijeme v krásném kraji, který stojí za to objevovat.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vytvořit na území
kolem Tábora, Bechyně, Milevska, Sedlčan, SedlcePrčice, Jistebnice, Votic, Mladé Vožice, Chýnova,
Sezimova Ústí, Soběslavi a Plané turistickou oblast,
která láká návštěvníky zblízka i zdaleka. V současnosti
patří Toulava mezi 10 oficiálních turistických destinací
Jihočeského kraje a mezi 6 destinací v kraji
Středočeském. Mezi městy a obcemi, ale i podnikateli
v cestovním ruchu, máme 150 partnerů, kteří

turistickou oblast Toulava a tím i turistický ruch v regionu podporují. Protože zdravý cestovní ruch – to jsou
pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Cestovní ruch je navíc skvělý v tom, že zaměstná širokou škálu profesí
– od pokojských přes kuchaře, číšníky až po marketingové a vrcholové manažery. Lidé tak získají uplatnění přímo
v místě, kde bydlí. Nemají důvod stěhovat se za prací třeba do hlavního města, ale mohou žít a přispívat k rozvoji
regionu v místě, kde se narodili a kde to mají rádi.
A právě proto turistům nabízíme takové projekty, jako je karta Toulavka – aby zjistili, co všechno krásného u nás
mohou navštívit, a také získali motivaci se k nám na výlet vydat. A nejde jen o návštěvníky z daleka. Kdy jste
naposledy byli na výletě Na Kozím hrádku, Housově mlýně v Táboře, Vrškamýku, nebo v Muzeu maškar. Věříme,
že s Toulavkou se vám po našem kraji od Tábora až k nám… bude hezky toulat.
Přeji vám krásné výlety, mnoho zážitků a již brzy se dozvíte o dalších projektech, které (nejen) pro turisty
chystáme, aby se pro vás výlety Toulavou staly potěšením a nikdy vás neomrzely.

Stránka hasičů z Pikova
Před začátkem nové sezony požárního sportu je nasnadě zrekapitulovat sezonu uplynulou, jejíž hlavní část probíhala od dubna do
září roku 2017. Jako předchozí roky, jsme nezaháleli a během zimního období jsme udržovali fyzičku mimo jiné i hraním florbalu.
Na závěr zimní přípravy jsme proto 18. března 2017 uspořádali turnaj ve florbalu v borotínské sportovní hale a poté jsme již začali
hasičskou přípravu cílenou na postupové soutěže v požárním sportu pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Základní kolo požárního sportu proběhlo společně pro okrsky Borotín, Chotoviny a Ratibořské Hory v Borotíně na fotbalovém hřišti
za školou 13. května 2017. Soutěž po dlouhých letech zorganizovali a pečlivě připravili hasiči z Kamenné Lhoty.
Okresní kolo v požárním sportu proběhlo ve Veselí nad Lužnicí 3. června 2017. V kategorii muži jsme vyhráli všechny disciplíny a
tím si zajistili kýžený postup na krajské kolo. V disciplíně požární útok s nástřikovými terči jsme dokonce díky vyrovnaným
proudařům zastavili časomíru na hodnotě 23,58s a stanovili tak nový rekord okresu Tábor na této soutěži!
Krajské kolo požárního sportu pořádalo tentokrát OSH Jindřichův Hradec 10. června 2017. Po dramatickém průběhu všech
disciplín, jsme soutěž nakonec vyhráli a již poosmé v řadě získali právo zastupovat dobrovolné hasiče z Jihočeského kraje na
Mistroství ČR. Za zmínku však stojí i vítězství hasiček z Makova, které tak v Jihočeském kraji upevnily dominanci hasičských týmů
z Táborska.
Mistroství České republiky v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů proběhlo v Praze na stadionu Olymp od 25.
do 27. srpna 2017. Jednotlivé kraje zde zastupují družstva profesionálních hasičů, vítězové krajských kol dobrovolných hasičů mužů
a žen. Tato událost je mnohdy označována jako svátek hasičů a je i tímto duchem ve velkolepém stylu organizovaná. Sejdou se zde
ti nejlepší hasiči z celé republiky, které obklopí množství diváků očekávající špičkové zázemí, doprovodný program a hlavně skvělé
sportovní výkony. Nutno dodat, že takřka na každém mistroství dojde k posunutí národního rekordu v některé ze soutěžních
disciplín. Celá událost je i mediálně sledovaná a mnoho významných lidí se zde proto snaží ukázat a sdělit pár slov početnému
publiku. O vystoupení politických špiček a funkcionářů z hasičského záchranného sboru zde není nouze. Pro nás se vždy jedná o
vrchol sezony, událost, o kterou usilujeme v postupových soutěžích a na kterou se od jara připravujeme. Na mistroství však může
soutěžit pouze tým,
který
projde
postupovými
soutěžemi vždy jako
vítěz.
Sebemenší
zaváhání
může
znamenat konec snahy
o MČR v daném roce a
žádná možnost nápravy
neexistuje. Už jen účast
na této vrcholné akci je
tedy samo o sobě
vítězství pro každý sbor
z České republiky. Na
této soutěži je však
velice těžké se prosadit.
Ne zřídka zde rozhodují
setiny sekundy a může
s konečným pořadím
zamíchat kdokoli ze

zúčastněných. Dlouhodobě usilujeme o umisťování v první desítce, což se nám na pražském mistrovství podařilo a obsadili jsme
celkové 9.místo!
Touto soutěží pro nás loňská sezóna skončila a můžeme jí hodnotit leda pozitivně. Velký dík za tento úspěch patří všem
cílevědomým a zapáleným hasičům, kteří věnovali svůj čas během celého roku k přípravě. Také však děkujeme i všem ostatním,
kteří nás stále podporují nejen na soutěžích, ale i při trénincích a při zajišťování potřebného sportovního materiálu. Jsme velice
rádi, že s námi tráví čas a přijdou na podzim po sezóně mezi nás a společně posedíme a zhodnotíme uplynulý rok.
V letošním roce 2018 tomu bude již 10 let, kdy jsme se jako hasiči z Pikova poprvé objevili na krajské soutěži. Plni nadšení i rozpaků
jsme sbírali cenné zkušenosti s vyšší úrovní soutěží a měřili síly s novými soupeři. Od roku 2010 bez jediného zaváhání postupujeme
všemi postupovými koly. Plně si uvědomujeme, že kdykoli může přijít chyba, která nás zastaví a opětovné navázání na dosavadní
výsledky již nemusí být možné. Proto i letos už máme za sebou zimní přípravu. Poslední sobotu v březnu opět uspořádáme
florbalový turnaj v hale, a jakmile to počasí dovolí, budeme chodit trénovat ven. Stejně jako loni, chceme pořádat otevřené
tréninky v technice běhu na 100m s překážkami pro všechny nadšence o tuto disciplínu. Pro tyto účely jsme dokonce loni získali
nové sportovní překážky, díky úspěšně podanému dotačnímu projektu.
Celou přípravu opět cílíme na postupové soutěže. Především na okresní kolo, které letos proběhne 9. června v Soběslavi a poté,
pokud postoupíme, na krajské kolo, které pořádá OSH Písek 16. června. Přijďte nás tedy podpořit! Podrobné informace o
jednotlivých soutěžích budou postupně doplňovány na webových stránkách www.hasici.pikov.cz.
Cíl máme. Bojovat o MČR, které letos pořádá Liberecký kraj!
Na snímku jsou zástupci Jihočeského kraje na MČR v Praze 2017.

Hned dva čeští býci získali titul Champion of Europe
Velmi pěkných úspěchů dosáhli čeští býci v internetové soutěži
"Champion of the World", která je aktivitou týmu osob okolo PJ
Budlera, jenž se českým chovatelům představil v roli sudího na
národní výstavě v Brně 2017. Do těchto soutěží, které probíhají
odděleně pro několik masných plemen, jsou nominováni
šampióni z výstav konaných po celém světě a renomovaní
odborníci z nich pak vybírají jednotlivé vítěze v několika různých
kategoriích. V soutěži býků v kategorii Champion of Europe
získali zlatá ocenění hned dva čeští býci – v plemeni limousine
vyhrál zlato Ujo Novokostelecký (chovatel pan Pavel Kačírek
z Nového Kostelce), v soutěži masného simentála zabodoval
Ben z Nové Vody. Stejní býci získali také bronz v celosvětové
soutěži Champion of the World!

Smíšenka Borotín informuje:
Připomínáme naší prodejní dobu: pondělí - pátek 7,00 - 17 hodin
sobota
7,00 - 11 hodin
neděle
8,30 - 10 hodin.
V neděli u nás dostanete také čerstvý chléb a pečivo z táborské pekárny Domita
a nedělní noviny Blesk, Aha, Sport, Křížovky.
Připomínáme, že u nás můžete platit bezhotovostně kartou.
Na váš jarní slavnostní stůl nabízíme mazance, večky, saláty, vodňanské kachny a také velmi žádanou novinku mražené kuřecí stripsy /výborné obalené prsní řízečky/ 1 kg a teď i nové menší půlkilové balení.
Na velikonoční svátky bude běžná provozní doba, pondělí velikonoční je zavřeno.
V obchodě máme v prodeji již semena zeleniny a květin pro letošní sezónu. Také u nás dostanete
rašelinu a zeminy, včetně výsevních substrátů. A jestli nějaká semena přímo požadované odrůdy nemáme,
přijďte si je k nám objednat, během čtrnácti dnů je dodáme.
Prodavačky ze Smíšenky přejí všem svým zákazníkům hezké jarní
svátky.
Marie Sklenářová,Sandra Marešová, Milena Peterková

Občanské sdružení Barokní dvůr BOROTÍN, z.s. si Vás
dovoluje pozvat na

Velikonoce na statku v Borotíně
Na Bílou sobotu - 31. března 2018 od 10:00 hodin
na statku Starý zámek v Borotíně u Tábora –
naproti hradu Borotín
PROGRAM:
Vynášení Morany
Křesťanské i světské oslavy Velikonoc – kaplan Jan Böhm
Hudební vystoupení – skupina Krless
Zapomenuté dětské hry – kuličky (soutěž)
Hudební vystoupení – skupina Krless
Ukázka stloukání másla v historické máselnici
Hudební vystoupení – skupina Krless

10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
15.00 - 15.30

CELODENNÍ AKTIVITY
Výstava drobného domácího zvířectva (Český svaz chovatelů Votice), interaktivní výstava pro děti “Zemědělství žije“
(Zemědělský svaz ČR), výběh s ovcemi a jehňaty (Jiří Pejša, statek Pejšova Lhota), vyjížďky koňským povozem (Lukáš
Zíka, Střezimíř), techniky malování a zdobení velikonočních vajec, prezentace Kozí farmy Borotín, pletení pomlázek
dětské dílničky
Celodenní prodej Velikonočních dekorací, květin, svíček, hraček, šperků, upomínkových předmětů, výrobků z kozího mléka
nebo perníčků.
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na obnovu historického plotu statku.
Občerstvení zajištěno. Změna programu možná!
Program je zajištěn ve spolupráci s Osvětovou besedou Borotín, z.s. a Městysem Borotín.
Adresa: Starý zámek Borotín, Borotín 120, 391 35

