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Vážení občané a obyvatelé Bořetína,

Zastupitelstvo obce funguje v tomto složení:
Jan Cimbůrek
Zdeněk Danda
Pavel Koukal 
Petra Peterková
Stanislav Štrouf
Jiří Vrzal
Stanislav Zíka

Starosta obce Jan Cimbůrek
Kontakty:
Mobil 606 735 707
E-mail  jan@cimburek.cz
Místostarosta obce Zdeněk Danda
Kontakty:
Mobil  777 654 953
E-mail danda.boretin@seznam.cz
Finanční výbor:
Předseda Jiří Vrzal, členové Alena Bidmonová,  
Pavel Koukal
Kontrolní výbor:
Předseda Petra Peterková, členové Stanislav Štrouf,  
Jan Pešta
Sociální výbor:
Předsedkyně Romana Kuberová, členka Jaroslava 
Janotová, chybí nám třetí člen – kdo má zájem, hlašte se
Kulturní výbor:
Předsedkyně Irena Dandová, členka Monika Hálová, 
chybí nám třetí člen – kdo má zájem, hlašte se

Zastupitelstvo zasedá, pokud není stanoveno jinak 
(viz informace o svolání zasedání ) každý první pátek 
v měsíci od 18:00 a jeho schůze je veřejná.
Úřední hodiny obecního úřadu každý pátek  
od 19.00 hodin do 20.00 hodin – NYNÍ UZAVŘEN

Účetní obce je Ludmila Dušková, mobil 721 525 858.
Knihovna obce má provozní dobu každou sobotu 
od 17.00 do 19.00 hodin v zimním čase a od 18.00h 
do 20.00 h v letním čase - NYNÍ UZAVŘENA
Knihovnicí je Libuše Dvořáčková, mobil 722 957 243.
Kontakty na obec a údaje o obci:
Tel. 565 437 036
Mobil 606 735 707
E-mail obec@boretin.cz
IČ 00 476 439
DIČ neplátce DPH
Datová schránka 33xbfzj
Bankovní účet č. 882 62 61 / 0100, Komerční banka, a.s.
Adresa 394 70 Bořetín 69
Počet obyvatel k 1.1.2019 105
Nejsme plátci DPH
www.boretin.cz
Téměř všechny důležité informace včetně zápisů ze 
zasedání zastupitelstva obce, dokumentů na úřední 
desce obce, pozvánek na kulturní akce apod. najdete 
také na internetových stránkách obce www.boretin.cz.

Informace o obci

Zaměstnanecké 
a obdobné věci

dostává se vám do rukou další obecní zpravodaj za první čtvrtletí roku 2020. Jeho prostřednictvím se opět dozvíte informace 
nejen o dění v naší obci, které by vás mohly zajímat.         

Jan Cimbůrek V současné době prožíváme všichni epidemii koronaviru 
SARS Co 2, která každého z nás více či méně zasáhla. 
Jde o původně zvířecí virus, který je pro lidskou imunitu 
něčím zcela novým. Díky čínským stravovacím a nákupním 
návykům (porážka živých zvířat doma těsně před konzumací) 
a čínské chuti na netopýry a luskouny a globálnímu 
životnímu stylu spojenému s leteckou dopravou, ho máme 
nyní všude kolem nás. Ať už vůči současné vládě může mít 
kdokoliv jakékoliv výhrady, je třeba jí přiznat velkou zásluhu 
v tom, že přijala včas odpovídající opatření, která jsou 
současně něčím, co tu v poválečné historii ještě nebylo. 
Díky obrovské nakažlivosti viru, který se přenáší nejvíce 
vzduchem nebo dotykem na kontaminovaném předmětu je 
nutno ke zvládnutí epidemie v podstatě znehybnit celý stát. 
I tak se ale virus šíří a bude šířit dál. Je to příroda a nedá 
se to zastavit, zakázat, pouze zpomalit. A to je také hlavním 
účelem vládních opatření. Nakazí se nakonec většina 
z nás, stejně jako rýmou, která je všudypřítomná a je také 
způsobena jiným druhem koronaviru, nebo chřipkou, která 
je také naším odvěkým společníkem a je způsobována 
příbuzným ortomyxovirem. Také na tyto nemoci není žádný 
lék. Jde hlavně o to, aby zdravotnický systém byl schopen 
pojmout nemocné se závažnějším průběhem COVID 19, 
protože intenzivních lůžek v ČR není mnoho, cca něco 
přes 1000. A nejde jen o lůžka, ale také o personál, plicní 
ventilaci musí obsluhovat člověk, který tomu rozumí a toho 
nelze na rozdíl od ventilace vyrobit rychle. 

Proto je velice důležité zachovávat nyní i později 
základní pravidla hygieny, brát si ven roušku (přes 
všechny minusy zachytí větší část kapének z nosní 
i ústní dutiny), rukavice (virus přenáší stejně jako 
kapénkami i dotekem na kontaminované ploše a pak 
následným dotykem na oku, jídle, nose, ústech apod.), 
používat dezinfekci po návratu domů, dezinfekci na 
kliky dveří a jiná často dotýkaná místa apod., mýt 
si a dezinfikovat ruce před jídlem a hlavně držet si 
odstup alespoň dva metry od ostatních, v uzavřených 
prostorech s ostatními se zdržovat jen po nezbytnou 
dobu. Má to smysl i kvůli omezení vstupního množství 
viru při nakažení, čím méně na začátku, tím větší šance, 
že imunitní systém si s tím poradí. Ze stejného důvodu je 
nutno zachovávat i vládní opatření, zejména povinnost 
karantény, kdy po kontaktu s nakaženým člověkem je 
nutno setrvat po 14 dnů v izolaci, aby se nenakazili 
případně další lidé. Zejména po návratu z větších měst 
a nákupních center domů je nutno zvláště dbát na 
hygienu, jak je výše popsáno. 

Jen tak se podaří udržet počet vážně nemocných na 
přijatelných počtech a lidé - a to i naší blízcí - nemusí 
pak zbytečně ležet v nemocnici nebo dokonce umírat. 
Podle průběhu v hůře postižených zemích jsou především 
v ohrožení starší ročníky a hlavně pro jejich ochranu toto 
všechno děláme. Není radno tyto věci zlehčovat nebo 
podceňovat, virus někomu vůbec neublíží a pro někoho 
může mít vážné následky. Nejhorší a nejzákeřnější na 
koronaviru je jeho inkubační doba (tj. doba, kdy se 

začneme cítit nemocní a je o dost delší než u chřipky) – 
všechny následky naší nezodpovědnosti se projeví 
až se zpožděním jednoho až dvou týdnů a mezitím 
lidé co přišli s námi do kontaktu nakazí už zase jiné. 
Dalším problémem je to, že u (nevíme vůbec jak velké 
a to je v podstatě klíčová otázka smyslu všech centrálních 
opatření) části nakažených zlikviduje virus imunitní systém 
první odpovědí, která nezanechává žádné specifické 
protilátky v krvi. Takže u těchto lidí nelze ani dodatečně 
zjistit, zda byli nakaženi. Další skupina si protilátky (hlavně 
imunoglubuliny třídy G – dlouhodobější protilátky, které mají 
svojí speciální variantu na daný virus) vytvoří, aniž by měli 
silné potíže a u těch lze zpětně v řádech měsíců dohledat, 
že virus měli. Pak jsou testováni lidé s potížemi a vyvinutou 
nemocí COVID 19 – těch je z testovaných naprostá většina. 
Až budou za dlouhou dobu nějaké spolehlivé statistické 
výsledky z posledních dvou skupin, pak zřejmě zjistíme, že 
smrtnost viru (počet mrtvých děleno počet nakažených) je 
o dost nižší, než nyní vidíme na internetu, i tak je to ovšem 
šílené díky tomu, že nákaza probíhá díky nulové předchozí 
imunitě u většiny obyvatel současně. Otázek kolem 
koronaviru je víc a dlouho na ně nebudeme znát odpověď.

Osobně si nemyslím, že nás nyní v blízké době čeká nějaký 
zázračný přelom v průběhu epidemie. Na tzv. chytrou 
karanténu není zatím dostatečná testovací ani personální 
kapacita, je to jen sladká představa. Většina politiků, jak 
vidno, si bohužel na této situaci vytloukají politické body 
a různé zájmové skupiny ji budou těžce zneužívat. Vláda 
bude pod stále větším tlakem opatření uvolnit, zčásti 
z důvodů ekonomických, které jsou jasné a zčásti díky 
nespokojenosti zdravé většiny, která si říká – vždyť se nic 
vlastně neděje, zde je všechno v pořádku, kde jsou ty tisíce 
nemocných a mrtvých, tak ať to mocní nepřehánějí. Jakmile 
se však počet nakažených dostane přes určitou hranici, 
tak pak to už nejde vůbec žádnými opatřeními kontrolovat 
a regulovat průběh epidemie. Pod tímto tlakem vláda rozvolní 
opatření, otevře většinu obchodů, možná i restaurace, pustí 
děti do škol – to vše za podmínky nějakých dodatečných 
hygienických opatření, na která však velká část lidí bude 
kašlat - a za měsíc začne křivka nakažených opět strmě 
růst, opatření se zase zpřísní, a takto se budeme v cyklech 
potácet ještě dlouhé měsíce nebo spíše roky. Stejně jako 
celý svět. Postupně si zvykneme na většinu hygienických 
opatření jako životní standard a určitě celou společnost tato 
věc silně ovlivní, vymizí (dočasně či navždy) druhy aktivit, 
kde jsou lidé pohromadě v uzavřených prostorech, posílí 
vše co je online a bezkontaktní. V omezeném režimu se 
budeme (nebo spíše nebudeme) pohybovat do té doby, než 
všichni budou v nějakém systému technicky zachytitelní ve 
svém pohybu a kontaktech, bude dostatek rychlotestů, které 
je nutno provádět opakovaně u každého jedince cca jednou 
týdně s výsledky shromažďovanými opět centrálně. Je však 
otázka, zda někdy takový systém vůbec vznikne a zda bude 
testů dostatek. Spíše dle pozorování dosavadního průběhu 
činnosti vlády půjde o chaotická a improvizovaná opatření, 
během nichž většina populace toto onemocnění nějakým 
způsobem prodělá a získá alespoň nějakou kolektivní 

Koronavirus

Opustili naše řady

V uplynulém čase odešli navždy 
občané Bořetína 

Květoslava Kubínová 

a Stanislav Štrouf. 

Jménem obce Bořetín vyjadřuji na tomto 

místě upřímnou soustrast jejich pozůstalým 

rodinám a blízkým, čest jejich památce.

M. Moravec ukončení pracovního 
poměru s dotací
M. Moravec má sjednán pracovní poměr do dne 
30. 4. 2020, kdy definitivně skončí. Pro obec to 
znamená úsporu velkého množství mzdových 
prostředků, dostávala 15.000 Kč měsíčně na tohoto 
pracovníka. Jak bylo výše uvedeno, zastal tento 
pracovník i jiné práce a podal slušný výkon a za 
provedené práce pro obec mu tímto děkuji.

Dotace J. Petrů

J. Petrů nastoupil u nás na obci na plný úvazek od 
1. 4. 2020 a pracuje s plným nasazením. Je zařazen 
do evropského dotačního programu a obci byla 
přiznána dotace na jeho pracovní poměr v obdobné 
výši jaká shora uvedená.
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i individuální imunitu a nákaza se tak nebude moci tolik 
masivně šířit. Pak teprve dojde k víceméně plnohodnotné 
normalizaci života, ale to se dle mého názoru bavíme 
značně delší době než pár měsíců. Z tohoto důvodu 
také prosím vás všechny, abyste pochopili, že dřív 
nebo později i do naší obce nákaza dorazí. Nakažení 
by neměli být předmětem nějaké nenávisti, protože 
i při všech dodržovaných opatřeních, to může potkat 
každého z nás a ani nevíme jak, ta nemoc si nikoho 
cíleně nevybírá.

Ekonomika na to z velké části krutě doplatí. I po uvolnění 
opatření se budou lidé bát a některé ekonomické aktivity, 
při kterých by se mohli nakazit, nebudou většinou využívat. 
Stejně tak zafunguje davová psychologie – očekávám krizi, 
tudíž nenakupuji, nepůjčuji si, nebuduji, nevidím žádný 
pozitivní výhled a tím tu krizi ještě rychleji přivolám. Lidé 
přijdou o práci, spousta společností (zejména ty které 
jsou závislé na neomezeném pohybu lidí – např. cestovní 
kanceláře) zkrachuje, lidé začnou šetřit, ceny paradoxně 
vystoupají, např. díky komplikovanému importu přes 
uzavřené hranice, apod. Příjmy státu už nyní klesají 
a poklesnou díky poklesů výběru daní ještě daleko víc. Tím 
pádem poklesnou příjmy všech navazujících organizací 
a osob financovaných přímo či nepřímo ze státního rozpočtu. 
Poklesnou i příjmy obcí, včetně naší obce a to výrazně, 
odhaduji, že tak o třetinu až polovinu. Po krizi se vynoří 
spousta chytrých generálů po bitvě, kteří budou tvrdit, jak 
by vše zvládali lépe, pravdou ale je, že žádná sebechytřejší 
vláda by takovouto krizi bez chyb a zmatků nezvládla. 
Čeká nás také spousta sporů, které budou mířit vůči státu 
v důsledku jeho chaotických opatření. Po krizi hlavně lidé 
zoufalí a v problémech budou bohužel slyšet a hledat 
jednoduchá (avšak ve skutečnosti neexistující) řešení, 
jaká už jim před sto lety nabízeli jistí rudí a hnědí spasitelé. 
Protože nic než skromný přístup a pomalá a trpělivá práce 
ekonomiku nevyléčí.

Je otázkou, zda státy jako USA a Británie, popř. Švédsko 
a další, které odmítaly dlouho omezení pohybu lidí přijmout, 
udělaly dobře a z krize se dostanou rychleji. Myslím si, že 
bohužel ne, protože nelze nikdy poměřovat lidské zdraví 
a život penězi, takto nelze uvažovat a mám pocit, že 
vlády těchto států se upsaly mamonu výměnou životů za 
ekonomiku, což se jim může vymstít. Uvidíme jak to dopadne 
v nejbližší době, obávám se spíše, že v době, kdy tyto řádky 
budete číst, tak zprávy z těchto států budou jako z hororu.

Berte prosím výše uvedené jen jako můj osobní názor (a to 
k dnešnímu dni 5. 4. 2020, kdy to píšu, situace se mění 
každou hodinou), nejsem žádný odborník a třeba se to 
bohudíky ani zčásti nesplní. Nicméně vláda nám samozřejmě 
z politických důvodů nic negativního neříká a dávkuje nám 
skutečnost salámovou metodou s optimistickými výkřiky, 
proto je dobře, abyste měli k dispozici i tento názor.

A všechno zlé je také vždy i pro něco dobré. Většina hlavou 
a ne zadní částí těla uvažujících lidí si uvědomí, že proti 
přírodě jsme bezmocní, jsme vždy pouze její součástí a ne 
jejími vládci. A že nejsme nesmrtelní a život nemá moc smysl 

plnit povrchními zážitky a lačným konzumováním všeho 
anebo závistí, nenávistí a konflikty. Stejně jako naše tělo, 
když bolí, tak i příroda nám dává takto svůj signál. A vždycky 
všechno zlé nakonec pomine, to je jediná skutečná naděje. 
Tolik filozofický koutek a nyní zpět k informacím z obce.

Opatření v obci  
v důsledku koronaviru:

Naprostá většina opatření je prováděna 
centrálně vládou bez účasti obcí. Snažím 
se také podstatná vládní opatření 
a informace pro vás všechny zpřístupňovat 
také na webových stránkách obce boretin.
cz a úřední nástěnce, situace se bohužel 
mění doslova několikrát denně.

Paní Kamišová prosí nakupující v místním 
obchodě: Z pochopitelných důvodů 
v místním obchodě používejte zakrytí nosu 
a úst ochranným prostředkem, rukavice 
a dodržujte odstupy 2 m.
 
Obecní úřad do odvolání vzhledem 
k nouzovým opatřením bude fungovat 
v nouzovém režimu. Úřad bude uzavřen 
a vše co lze vyřídit na dálku řešte prosím 
telefonicky 606 735 707 nebo emailem 
obec@boretin.cz. O záležitostech, které 
nelze vyřídit dálkově, se individuálně 
domluvíme.

Hostinec a knihovna jsou uzavřeny do 
odvolání.

Během nouzového stavu se nemůže 
zastupitelstvo platně usnést k běžným 
záležitostem, jen k těm nejnaléhavějším.

Hasičský ples byl zrušen. Stejně tak byly 
zrušeny všechny hasičské soutěže.
 
Plánované setkání seniorů dne 16. 5. 2020 se 
spíše nebude konat, bude ještě upřesněno.

Další otázkou je konání pouti, budete včas 
informováni.

O osobách, které na území obce nejsou 
schopny si zajistit základní životní potřeby, 
nákupy, a léky, informujte prosím bez 
odkladu starostu nebo místostarostu obce.

Informace o místních poplatcích a vodném

Poplatek za odpad 

Poplatek za odpad na rok 2020 tedy činí 420,-Kč za jednu 
fyzickou osobu trvale hlášenou v obci a 685,-Kč za jeden 
objekt, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci.

Kromě 2 poplatníků mají všichni zaplaceno.  
Tito dlužníci budou upomínáni.

Uvádím sdělení SOMPO a.s. ke zvyšování cen za odpad:

Vodné

Tzv. chalupáři platí 25 Kč včetně stočného (23 Kč plus 
2 Kč) a trvale hlášení obyvatelé 15 Kč včetně stočného 
(13 Kč plus 2 Kč), vše za 1 m3 vody.

Kromě 2 poplatníků mají všichni zaplaceno. Tito 
dlužníci budou upomínáni.

Poplatek ze psů
Výše byla určena 100 Kč za prvního psa a 200 Kč za 
dalšího psa, přičemž osoby starší 65 let platí jako držitelé 
psa vždy pouze 100 Kč za každého psa, prvního i dalšího. 
Poplatky jsou zaplaceny.

Všechny výše uvedené poplatky byly splatné do 
29. února 2020.

Poplatek z pobytu

Výše činí 15 Kč za ubytovanou osobu a den. Týká se pouze 
ubytovatelů v obci. Poplatky jsou průběžně placeny.

Pokladna a způsob placení
Pokladnu vede místostarosta Zdeněk Danda. Výše 
uvedené poplatky lze také uhradit na výše uvedený 
účet č. 882 62 61 / 0100, Komerční banka, a. s. s patřičnou 
zprávou pro příjemce o jakou platbu se jedná. Ohledně 
vodného stačí na kontakt místostarosty Z. Dandy zaslat 
foto vodoměru a zpět zašleme částku, kterou je nutno 
uhradit podle údajů o poslední spotřebě. Mohou využít 
např. vzdálení chalupáři, ale samozřejmě i místní občané.
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Sběrný dvůr v obci je shromažďovacím místem na likvidaci 
tříděného komunálního odpadu v obci u výjezdu na Hojovice 
(„sběrný dvůr“), kde lze shromažďovat:
► bioodpad ze zahrad, zejména trávu, plody, listí – vyjma 

větví – viz níže
►	kovový odpad
►	pneumatiky bez disků
►	plasty - až bude kontejner (letos na jaře z dotací), dříve 

jen v pytlích
►	papír - až bude kontejner (letos na jaře z dotací), dříve 

jen v pytlích
►	sklo - až bude kontejner (letos na jaře z dotací)
►	objemný odpad, včetně koberců, matrací, podlahových 

krytin a dřevěného odpadu
►	elektroodpad
►	 textilní odpad jen v pytlích
►	barvy, nejedlé odpadní oleje a autobaterie
Otevřeno:
středa 15:30 - 17:30
sobota 9:00 - 11:00 

provoz zajišťuje Zdeněk Kůrka - tel. 732 762 228

B.
Informace o dalších možnostech likvidace tříděného 
komunálního odpadu v obci:
►	plasty do žlutých kontejnerů na návsi

Provoz sběrného dvora a další věci v odpadovém hospodářství obce

Svozy odpadu ze sběrného dvora 
a jeho provoz

Voda

►	papír do modrých kontejnerů na návsi
►	sklo do zeleného zvonu na návsi
►	 textil a oděvy do zvláštního kontejneru na návsi – zde lze 

vyhazovat hračky, obuv, oděvy, textil, vše zabalené do folie
►	kovový odpad co dva roky hasičům
► jedlé oleje a tuky o černého kontejneru na shromaždišti 

kontejnerů, zde prosím vyhazovat olej jen v lahvích a jen ten 
kuchyňský nikoliv motorový

►	stavební odpad do kontejneru na objednávku při 
shromáždění více objednávek.

►	součástky z autovraků jen výjimečně, nejde o komunální 
odpad.

►	Dále bylo rozhodnuto o možnosti skládkování pouze 
větví - pod hráz koupaliště u parkoviště pro občany 
obce a vlastníky nemovitostí v obci na pozemku 
parc.č. 893/3. Nelze zde odložit nic jiného než větve, 
zejména ne pařezy a objemný odpad. Pouze za přítomnosti 
pana Kůrky, jehož telefon je zveřejněn na úřední desce 
a který má na starosti provoz sběrného dvora. Větve 
se vedle sběrného dvora nevejdou. U parkoviště 
pod koupalištěm je možno s nimi lépe manipulovat. 
Pokud vyvážíte na toto místo větve, zacouvejte 
co nejdále a nevykládejte je na asfaltové ploše 
parkoviště, ale až co nejdále za touto plochou.

Celkově prosíme o soudnost a přiměřenost při likvidaci odpadu.
Platí o tom obecně závazná vyhláška č. 3/2019 na 
www.boretin.cz.
Podrobné informace o třídění odpadu viz úřední deska obce na 
návsi nebo na www.bořetín.cz.

Kontejnery na návsi
Obec zváží na nejbližším zastupitelstvu umístění kontejneru 
na objemný odpad a dále na odpad stavební během letošního 
roku na náves, cca květen, červen. Dále byla podána žádost 
SOMPO, a. s. o odkoupení 2 pronajatých kontejnerů (plast 
a papír) za zůstatkovou cenu, z důvodu navýšení kapacity, 
která je nedostačující a z důvodu, aby se dále nemusel platit 
nájem. Kontejnery byly pronajaty z důvodu vykrytí časové 
prodlevy do podání žádosti o níže uvedenou dotaci.

Zvony na sklo
Je podána žádost EKO -KOM, a. s. o bezplatné zapůjčení  
2 nových kontejnerů na barevné a bílé sklo, z důvodu 
navýšení kapacity, která je nedostačující.

Revize vodoměrů

Jak již bylo dříve uvedeno, je nutno zrevidovat naměřený 
a technický stav vodoměrů v každém objektu, kde je 
vodovodní přípojka. Obec jako vlastník vodovodu je povinna 
tuto kontrolu učinit a odběratelé v objektech jsou na druhé 
straně zase povinni umožnit jí k vodoměrům přístup. 

Pověření členové zastupitelstva Z. Danda a S. Zíka ml. 
postupně navštěvují jednotlivé objekty, prosím proto 
o součinnost s nimi, ještě nenavštívili všechny objekty. 
Bude také postupně probíhat repase a výměna vodoměrů, 
která je potřebná. Současně se uzavírají nové smlouvy 
o odběru a vypouštění vody, jejichž vzor je na www.
boretin.cz, kdy je nutno aktualizovat staré smlouvy 

mezi obcí a odběrateli, pokud jsou 
vůbec uzavřeny. Dodávka vody 
a odvod odpadních vod jsou možné 
pouze na základě uzavřené smlouvy, 
tak jak ukládá zákon o vodovodech 
a kanalizacích.

Práce na přípravě stavby 
čističky odpadních vod

Všechny směny a koupě za účelem 
získání pozemku pro vyhnívací rybník 
byly již provedeny a jsou zaneseny 
v katastru jako vlastnictví obce.

Bohužel v poslední fázi projektu 
došlo k požadavkům Povodí Vltava 
a dalších zúčastněných osob na jiný 
způsob předčištění a filtraci fosforu. To 
vyžaduje jiné řešení filtru před rybníkem 
a připojení na elektřinu. Již je řešena 
smlouva o připojení se společností 
EON. Všechny tyto nemilosrdné 
byrokratické požadavky pomazaných 
hlav prodraží akci o řádově statisíce 
korun a zkomplikují provoz čističky.

VOKA Humpolec prostřednictvím 
Ing. Milana Šelepy připravila projekt pro 
územní řízení, byla uhrazena faktura ve 
výši 73.674 Kč, to vše do 30. 3. 2020. 
Do 30. 4. 2020 firma VOKA připraví 
vyúčtování dotace, které v této lhůtě 
bude podáno a obec obdrží dotaci 
44.204 Kč (60% výše uvedené částky). 
Povolení k vypouštění odpadních vod 
bez čističky odpadních vod pro obec 
platí do 31. 12. 2020.
Další fáze je stavební řízení včetně 
stavebního povolení a projektová 
dokumentace pro tuto fázi. Opět vyřídí 
VOKA Humpolec. Byla podána žádost 
o dotaci, kdy náklady budou činit 
cca 100 t. Kč a dotace bude opět činit 
z této částky 60%.

Kvalita vody
Všechny ukazatele kromě železa jsou 
dlouhodobě v pořádku. Obsah železa je 
zřejmě vyšší stále a je to pravděpodobně 
dané zdrojem vody. Bude nutno změnit 
povolení k nakládání s podzemními 
vodami a změkčit limit tohoto prvku. 
Záležitost dále dořeší místostarosta 
Z.Danda včetně podání příslušných 
zpráv na KHS a jiným úřadům.

Revize hydrantů

V návaznosti na výše uvedené provedli S.Zíka a Z. Danda revizi hydrantů v obci, 
sepsali závady a podali zprávu. Za to jim velice děkuji. Všechny hydranty jsou 
funkční. Nyní závady odstraníme, zejména označení dle předpisů, a odstranění 
plevelu a drnů, promazání, vysypání štěrkem a nátěr. 

Zde plán polohy hydrantů:

Na jaře měl být svoz nebezpečného odpadu, ale 
z důvodu epidemie je přesunut na podzim. Z. Kůrka 
obstará tuhé pytle. Z. Kůrka dále třídí uložený 
odpad, sváží pneumatiky, obstarává celý provoz 
sběrného místa. Prosíme o pomoc se svozem 
velkých pneumatik ke zpětnému odběru,  
Z. Kůrka na to nemá sílu ani dostatečně velikou 
káru.
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Informace ze správy obce

Dotace

Rozpočet obce a střednědobý výhled

Účetní obce L. Dušková předložila návrh rozpočtu obce na 
rok 2020 ve struktuře dle dosavadních příjmů a výdajů a dále 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 až 
2023. Tyto dokumenty byly vyvěšeny po předepsanou dobu 
dle výše cit. zákona na úřední desce a následně schváleny 
zastupitelstvem, jak je vyžadováno § 3, § 11 zákona 
č. 250/2000 Sb. Nyní jsou zveřejněny dle cit. ustanovení na 
úřední desce.
 

Trvalý pobyt v obci
Jak jsme již informovali zastupitelstvo proto schválilo 
dotaci ve výši 5.000 Kč pro každou osobu, která se nově 
přihlásí v obci k trvalému pobytu a jako občan obce 
bude vedena minimálně po dobu 5 let a to na základě 
veřejnoprávní smlouvy.

Navýšení darované mzdy obci
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. bylo novelizováno a zvýšilo 
odměny starostům, místostarostům a členům zastupitelstva 
obcí, tj. zvýšila se i minimální mzda, kterou je nutno vyplácet 
starostovi obce na částku 12.888 Kč hrubého. Z tohoto 
důvodu byla aktualizována darovací smlouva o darování této 
navýšené mzdy obci, starosta nadále nedostává nic.

Změna územního plánu obce

Obci byla doručena konečná verze Zprávy o uplatňování 
územního plánu v letech 2016 – 2020 a Pokynů ke změně 
územního plánu. Zpráva a Pokyny byly zveřejněny vyhláškou 
obce na úřední desce a k nahlédnutí jsou na obecním úřadu. 
Potvrzení o tom bylo zasláno na Městský úřad v Pelhřimově. 
Zpráva a Pokyny byly schváleny na zasedání zastupitelstva 
obce 3. 2. 2020 a byly odeslány Ing. Hudcové. Jde o jakési 
obecné zadání, přičemž teprve potom bude pověřený 
architekt – Ing. Hudcová – zpracovávat změnu ÚP. K tomu 
se dostane dle jejího vyjádření během května 2020.

Půjčování stanů a pivních setů
Pro informaci znovu uvádíme: Je možné je půjčit v případě, 
že již nejsou zamluveny místními hasiči nebo jinou osobou. 
Částka 50 Kč za půjčení jednoho setu a 200 Kč za půjčení 
jednoho stanu do rozsahu půjčení 3 dny. Oproti písemnému 
potvrzení. Vrátit v původním stavu nepoškozené a vyčištěné. 
O termínu půjčení rozhoduje a věci vydává a přebírá 
Z.Danda.

Příspěvek na charitu
Diecézní Charita Kamenice nad Lipou pečuje v naší obci 
o jednoho občana. Příspěvek jí hradí všechny obce v okrsku 
Kamenice nad Lipou. Za minulý rok byl poskytnut příspěvek 
5.000 Kč. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo na 
žádost této organizace o poskytnutí příspěvku na rok 2020 
ve stejné výši.

Nová žádost na dotaci z Programu obnovy 
venkova Vysočina
Dotace činí 127 t. Kč. Jde o jedinou významnější podporu 
kraje obcím a je nutno ji využívat. Letos bude podána 
žádost znovu, zastupitelstvo na nejbližším zasedání 
definitivně rozhodne o jejím zaměření. Lhůta je do 
26. 6. 2020

Nová žádost o dotaci z programu Venkovská 
prodejna
Dotace byla již jednou využita a letos bude podána žádost 
znova. Lhůta je do 8. 5. 2020. Výše dotace je nejvýše 
50 t. Kč.

Dotace na kontejnery
Obec podala žádost o dotaci na kontejnery na plast, papír, 
sklo barevné i bílé, kovy, elektroodpad, apod. z Fondu 
Vysočina, aby se posílila jejich kapacita (např. zvon na 
sklo je často přeplněn). Ušetříme tím cca 30 t. Kč.

Dotace na výsadby v intravilánu

Žádost byla podána. Plán výsadeb zveřejněn na webu 
obce. Výše dotace je 100%. Tj. obec to nakonec nic stát 
nebude.

Dotace na výsadby v extravilánu
Žádost byla podána. Plán výsadeb zveřejněn na webu 
obce. Výše dotace je 100%. Tj. obec to nakonec nic stát 
nebude.

Dotace na dětské hřiště
Na níže uvedenou výstavbu dětského hřiště s okolím 
je možné čerpat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Výše dotace je 70%. Žádost byla podána v únoru 2020.

Dotace na vyřízení územního rozhodnutí 
a stavebního povolení ke stavbě čističky
Žádost o dotaci na stavební řízení byla podána v březnu. 
Dotace na územní řízení bude vyúčtována v dubnu. Podíl 
dotace na celkových nákladech je vždy 60%. Viz výše.

Veřejná prostranství
Osázení obvodu sběrného dvora

Byl připraven a schválen rozpočet a osazovací plán úprav 
kolem obvodu sběrného dvora, tak aby při vjezdu do obce 
nemuseli přijíždějící koukat na odpadky a výsadby sběrný 
dvůr zaclonily. Je zveřejněno na boretin.cz. Bude provedeno 
brigádně nyní na jaře.

Rekonstrukce dlažby u staré hospody
Byla schválena výměna a oprava poškozené dlažby před 
starou hospodou a instalace odtokových žlabů, když nyní 
voda teče přímo na sokl hospody. Bylo třeba zakoupit 
cca 2.5 m3 štěrku, 50 ks dlaždic a 60 ks žlabů. Dlažba 
byla M.Moravcem odstraněna, vysypán podklad, podél zdi 
vyskládán odtokový žlab, a dále znovu seskládána částečně 
stará a částečně (za rozbité dlaždice) nová dlažba, bylo 
ukončeno betonovým nájezdem před vchodem a betonovou 
zídkou dole. Celek vypadá velmi pěkně a rozhodně lépe jak 
předtím. Štěrk dodal J.Vyhnal, žlaby zakoupil M.Moravec.

Schody na náves
Byly konečně (čekali jsme přes 3 měsíce) dodány 
stupnice na schodiště z borovice tlakově impregnované 
s drážkováním na nášlapné ploše o rozměrech 
70 × 145 × 5000 mm, 48 ks u Impregnace Soběslav. Schody 
budou v blízké době dokončeny odborným týmem Z. Dandy 
a budou navazovat na již provedenou dlažbu mezi novou 
hasičárnou a hostincem.

Dětské hřiště u nové hospody a okolí
Zastupitelstvu byl předložen návrh řešení prostoru pod 
schody na náves, kde by zde bylo zřízeno dětské hřiště, 
posezení, vydlážděná plocha, nové výsadby, lávky od 
schodů k hospodě a ke skluzavce, pergola a související 
věci, což bylo vše schváleno. Navrhovaný vzhled je 
zveřejněn na nástěnce a boretin.cz. Doplňující návrhy 
zatím nebyly. Na tuto akci je možné čerpat výše uvedenou 
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Čekáme na výsledek 
žádosti.

Sloupky Mostkova kaplička a úpravy plus 
brigáda

Zastupitelstvu byl předložen návrh řešení okolí Mostkovy 
kapličky včetně jejích drobných úprav (oprava omítky, 
oprava obrázek, 3.strom, nová lavička, stůl a koš, schránka 
nová, renovace ukazatelů a sloupků, výsadba malé 
stromky), podklady ke kterým byl zveřejněn na nástěnce 
obce a na webu obce a byl schválen. Úpravy budou 
provedeny brigádně. Sloupky kolem cesty ke kapličce už 
vytahal, olejem natřel podzemní část, lazurou střední část 
a červenou barvou vršek a zase zatloukl M. Moravec.

Parkování na návsi

Zastupitelstvem bylo projednáno parkování před průchodem 
mezi novým hostincem a novou hasičskou zbrojnicí, před 
touto zbrojnicí a přístřeškem na kontejnery. Zde nelze 
parkovat, protože se brání příjezdu hospodskému, výjezdu 
hasičů a příjezdu vozidel SOMPO. Bude řešeno tak, že zde 
bude stanoven zákaz v otevírací dny hostince, v den svozu 
odpadu a před zbrojnicí vždy. Dále budou náhradou zřízena 
tři parkovací místa proti školnímu plotu hned vedle, takže 
předpokládám, že to nikoho nijak neomezí.
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Koupaliště 

Opravy a údržba obecního majetku

Úklid veřejných prostranství a obecních 
prostor
Veřejná prostranství byla průběžně uklízena obecními 
pracovníky M. Moravcem a J. Janotovou, a nyní i J. Petrů, 
štěrk (je používán na vysypání vyježděných kolejí před 
vjezdem u Křížů, před Paterů a pod dlažbu do parku, atd.), 
listí, větve (hlavně po vichřici), krtiny, bylo prováděno pletí 
a čištění chodníků. Jsou vynášeny koše. J. Janotová 
pravidelně uklízí kapličku, obecní úřad. Tímto chci poděkovat 
paní Uhlíkové, která úklid na vlastní žádost ukončila, za 
dlouholetý vzorný úklid na obci.

Oprava zadní stěny nové hasičárny
Na stěně nové hasičské zbrojnice obrácené do hřiště je 
uvolněná fasáda a je nutno ji strhnout, dát tam polystyrenové 
desky a znovu natáhnout. Provede dle předběžné dohody 
M.Jedlička při lepším počasí, které postupně nastává.

Sítě branky
Sítě v brankách na hřišti byly děravé a poničené. 
Zastupitelstvo schválilo pořízení sítí do 2 branek na hřišti 
u Delany Deštná, tyto sítě byly zakoupeny a fotbalisti si je 
tam sami nainstalovali. Sítě stály cca 3.400 Kč.

Černý prapor
V případě státního smutku je obec povinna vyvěsit černý 
prapor. P. Koukalem byl zakoupen a obec může tuto 
povinnost plnit.

Úklid místních komunikací
Je prováděn úklid místních komunikací od bahna. Letos je to 
značně náročné, protože nebyl sníh a teploty nad nulou a do 
toho ještě intenzivní provoz kvůli likvidaci kůrovce.

Pálení větví
Stále provádějí opakovaně obecní pracovníci jako komfortní 
službu obyvatelům obce. Odložených větví je neuvěřitelné 
množství. Při horším počasí (vítr, sucho) je nutno pálit větve 
postupně i více dní.

Okolí schodů do školy
Byla M. Moravcem provedena rekonstrukce betonu 
kolem rohožky před schody do obchodu a znovu nátěr 
lemu schodů a horní podesty schodů. Dále M. Moravec 
nainstaloval zarážku na hlavní vchodové dveře do obchodu, 
aby je nepoškodil vítr. Nová zarážka na vnitřní straně dveří 
je zase z toho důvodu, aby byly otevřené, když je třeba, 
a bylo možné se snadno dostat dovnitř, jak to bývá i u jiných 
lidských činností.

Oprava poškozené místní komunikace 
v obci
J. Janotová zasypala 3 díry proražené v asfaltu, které 
způsobilo vozidlo opěrnými packami, které vykládalo dřevo 
u komunikace před Chrástkou napravo.

Oprava obecní kapličky
Z. Danda za pomoci vyššího a tenčího L. Matušky zjistil, že 
padá opotřebená řemenice u pohonu zvonu. Bude opraveno 
Z. Dandou v co nejkratší době, již shání řemenici stejné 
velikosti. Jde pravděpodobně o příčinu všech problémů se 
zvoněním. Jménem obce děkuji.

Úprava plotu u školy a kanalizační šachty
Byla provedena výměna víka kanalizační šachty u školního 
plotu Z. Dandou. Staré víko bylo nebezpečně zničené 
a hrozil úraz. Nové víko je pozinkované. Náklad cca 1600 Kč. 
Obec děkuje.

Úprava svahu u zídky u kontejnerů
Hlínu navozil J. Vyhnal. Provedl a pěkně vysvahoval 
a upravil M. Moravec. Budou zde postupně provedeny 
okrasné výsadby.

Podezdívka školní plot
Byla dokončena oprava podezdívky plotu u školy obroušením 
lepidla a doplněním. Provedl víceúčelový M. Moravec.

Obecní technika
Byla poptávána dotace na koupi nové zahradní techniky 
včetně motorové pily, ale nic takového v takto drobném 
rozsahu není, nejraději jsou dotovány obrovské traktory 
a jiná velká technika. Byla objednána S. Zíkou ml. a obcí 
zakoupena na jaro nová sekačka za cca 7 t. Kč, zprovozněna 
S. Zíkou st. a křovinořez za cca 2.400 Kč a bude obstaráno 
nějaké drobné nářadí jako lopaty a hrábě. Koupily se 
záměrně levnější stroje s dobrým poměrem cena/větší 
výkon s výhledem používání pouze na záruční dobu, protože 
tak jako tak budou brzo při intenzivním provozu na obci dle 
dřívějších zkušeností zničeny.

Prohrnování místních komunikací
Vzhledem k mírnému průběhu zimy proběhlo prohrnování 
jen cca 2x. Faktura na obec ještě nedorazila.

Oprava Růžičkovy cesty
P. Dvořák zaváží štěrkem díry v cestě a rozhrnuje to a válcuje. 
Je udělaná část cesty od asfaltu dolů pod kopec a bude se 
pokračovat dál za mostek k lesu. Oprava není dokončena. 
Nyní tam padly tři vozy štěrku za celkem cca 4.300 Kč.

Oprava WAV na obecním úřadě.

Při revizi se zjistilo, že byly prorezlé všechny tři (jeden 
v kuchyňce a další dva na úřadě) a reálně hrozil únik 
a výbuch. Takže byly vyměněny příslušné díly a jedny WAV 
odpojeny. Náklad cca 8 t. Kč.

Přetěsnění plynu u budovy č. p. 69
Provedl K.Krátký na přívodu k urgenci dodavatele plynu, 
plyn dost ucházel.

Oprava chodníků v parku

Chodníky se díky špatnému založení na měkkém podkladu 
se rozjíždí někde do stran. Opravu provádí na nejhorších 
místech M.Moravec. Bude pokračovat v dubnu.

Vodárna kloboučky
Zakrytí dvou výdechů z bazénů vodárny provedl M.Šelepa. 
Stará víčka byla zdemolována, M.Šelepa objednal nová 
a instaloval. Náklad cca 1.300 Kč. Za obec děkuji.

Kbel

S.Štrouf vyměnil prkýnka v kbelu. Jde o nová 
prkýnka vyrobena na základě objednávky 
S.Štroufa u L.Vichry, dále S.Štrouf zdarma 
vyrobil nové úchopy na prkýnka z bytelné 
pásoviny a upravil hák na vytahování. Nyní 
probíhá postupné napouštění koupaliště 
za pomoci pilin a hnoje. V budoucnu bude 
nutno vyměnit kbel. Děkuji za obec tímto 
S.Štroufovi za odvedenou práci.

Bagrování, přejezd a štěrk na 
pláž
J. Vyhnal prostřednictvím J. Trčky stáhnul 
bagrem drny z vnitřního svahu hráze 
a na dalších místech, kde vyrůstá rákosí 
a žabinec po obvodu koupaliště. Dále 
přivezl oblejší štěrk k pláži, který rozhrnula 
J. Janotová. Dále byl rozšířen přejezd na 
pláž, aby tam mohl přejet traktor. Zajišťoval 
S. Štrouf. Spolu se štěrkem na dlažbu 
před hospodou a převozem hlíny k zídce 
u kontejnerů to stálo cca 25 t. Kč.

Vyvápnění
Dále přivezl na základě objednávky 
S.Štroufa M.Liška vápenec (náklad cca 3 t. 
Kč) a M.Moravec ho rozhrnul po koupališti.

Oprava výpusť, úklid hráz 
a žabinec
M.Moravec provedl opravy betonů 
v přepadu a J.Janotová provedla čištění 
celé výpusti a schodů na hráz, dále 
shrabala celou hráz a pláž, sebrala větve 
a zlikvidovala krtiny. M.Moravec nyní chodí 
pravidelně shrnovat starý žabinec který 
zůstal ve velkém množství veprostřed 
koupaliště a zvedá se s napouštěním vody.
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Hasičské věciSituace v obecních lesích

Těžba Mostky, Losy, Bukovec
Pokračuje nekonečné odstraňování kalamity v obecních 
lesích. Mezitím se objevily nové napadené stromy v Losech, 
Bukovci i Mostkách, které jsou průběžně ve spolupráci  
s M. Moravcem a OLH Dvořákem označovány a je nutno je 
znovu vytěžit. M. Moravec pořídil seznamy a fotodokumentaci 
a předal obci. Odsouhlasené dřevo po pochůzce  
s J. Vrzalem a J. Čamrou M. Moravec, přezdívaný harvestor, 
také vytěžil. Sváží M. Krejča s vyvážečkou. Přesné množství 
a ceny sdělíme v příštím vydání, ještě nejsou známy. 
Dřevo nikdo nechce kvůli koronavirové krizi. Dále byly 
odvezeny u Mostek staré spodky stromů a jsou odváženy 
zbytky paliva po těžbě polomu J. Čamrou v Mostkách 
a těžbě M. Moravce. Byla také schválená samotěžba  
M. Moravce suchých nebo kůrovcových stromů v Bukovci  
J. Vrzalem a Z. Dandou po osobní prohlídce. V zimním období 
proběhlo také rozsáhlé pálení větví, kdy tohoto odpadu po 
těžbě je obrovské množství. Chci znovu poděkovat oběma 
obecním pracovníkům za práci v lese, která v zimním období 
není vůbec jednoduchá. Dále byly preventivně vytěženy  
4 stromy za roklí v Mostkách J. Čamrou. Je nutno provést 
prořezávku v Mostkách, provádí postupně M. Moravec.

Zpracování paliva u koupaliště
Palivo je nutno zpracovat a prodat. Popř. prodat palivo ve 
stávající podobě 2m kusy. Věc projednalo zastupitelstvo a 
schválilo níže uvedený prodej. Kdo by měl zájem, tak se 
hlaste. Pokud se nám podaří prodat, budeme s těžbou mírně 
v plusu.

Poškozování obecních lesů motorkami 
Situace, tak jak byla popsána v minulém zpravodaji, je pravidelně sledována ze 
strany členů zastupitelstva, místních myslivců a odborného lesního hospodáře.

Informace o možnosti těžby palivového 
dřeva v obecních lesích
Cena 100 Kč za prostorový metr. Cena bude po 
vzájemné dohodě určena za přítomnosti dvou členů 
zastupitelstva za každý strom dle odhadu. Sami 
vytěžíte, uklidíte větve na hromadu, odvezete.

Je nutno podat písemnou žádost – do schránky OÚ nebo 
osobně v úředních hodinách nebo poštou nebo sms 
606 735 707 popř. emailem obec@boretin.cz s uvedením 
kontaktu na sebe.

ZASTUPITELSTVO SE UNESLO PRODAT 

PALIVO VE STÁVAJÍCÍ PODOBĚ 2M KUSY 

CELÉ MNOŽSTVÍ CCA 176 PROSTOROVÝCH 

METRŮ (TJ. 110 PLNOMETRŮ) ZA CENU 480 Kč 

KUBÍK (PLNOMETR), COŽ JE CENA 300 Kč ZA 

PROSTOROVÝ METR (1.6 PROSTOROVÉHO 

METRU PŘEDSTAVUJE JEDEN PLNOMETR 

DŘEVA). KDO BY MĚL ZÁJEM NEBO BY 

O NĚKOM VĚDĚL, TAK SE HLASTE. POKUD 

SE NÁM PODAŘÍ PRODAT, BUDEME S TĚŽBOU 

MÍRNĚ V PLUSU. TEL. J. VRZAL 602 453 689

Schůze okrsku Kamenice nad 
Lipou v Bořetíně
V Bořetíně se po 10 letech konala dne 8. 2. 2020 
výroční schůze okrsku SH ČMS Kamenice nad 
Lipou. V ostatních obcích je tradicí, že na tuto 
slavnostní událost poskytují obce příspěvek. Bylo 
dohodnuto, že obec pomůže místním hasičům 
a zaplatí 50 l sud piva Bernard 10 a nealkoholické 
nápoje. Okrsek Kamenice nad Lipou platil jídlo 
a místní hasiči zaplatili tlačenku na občerstvení 
a co se vypilo z druhého sudu piva. Dorazilo asi 
40 hasičů z 12 sborů a schůze proběhla tak jak 
měla. Jako delegáti z Bořetína účinkovali J.Vrzal 
a Z.Danda.

Školení velitelů
Povinné školení absolvovali v březnu Z.Danda 
(velitel SDH a JSDHO) a S.Zíka ml. (velitel 
družstva). Školení trvá 2 dny elektronickou formou 
a poté 3 dny na místě v Pelhřimově. Ušlý výdělek 
bude obcí dle předpisů refundován. Oběma děkuji, 
že na to obětovali ten čas, není jednoduché si ho 
vyšetřit. Ještě musí školení absolvovat P. Janota, 
také velitel druhého družstva.

Kuberova sádka

M.Šelepa řeší napouštění Kuberovy sádky, ta je 
nyní vypuštěna (prkýnka byla vespod částečně 
rozvrácená) a bude nutno vyměnit prkýnka 
a opravit kbel. Vůbec se ukazuje i v souvislosti 
s problémy na koupališti, že je nutno kbely vyměnit 
za nové a chráněné proti korozi, aby se netvořily 
boule na kolejnicích v kbelu a prkýnka seděla.

Oprava skla v maringotce
Poté co někdo rozbil sklo v hasičské maringotce, ho opravil zdarma 
P.Bidmon, když předtím vytloukl nebezpečné střepy, které hrozily 
pořezat nějaké nerozumné dítě, za což mu hasiči děkují.  

Funkce starosty a velitele
Kdyby kdokoliv měl zájem vykonávat funkci starosty nebo velitele 
sboru, nechť dá vědět a jeho nabídku obratem projedná schůze sboru.

Příprava plesu
Činnost hasičů se omezila 
na rozjezd přípravy plesu, 

jehož pořádání zhatila 
koronavirová epidemie. 

Soutěže jsou zrušeny. Nyní 
vzhledem k vládnímu zákazu 
bohužel nelze nic pořádat. 
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Provoz místního hostince

Obecní hostinec, který provozuje 
hostinský Martin Šimeček, je 
v důsledku vládních opatření 
uzavřen, o otevření budete 
informováni. M.Moravec vyměnil 
kování na vstupních dveřích. Byla 
uklizena půda nad hostincem 
a většina věcí přesunuta do skladu 
obce. Hospodu je třeba vymalovat. 
Do hostince už byla pořízena 
nová O2 TV se sportovními 
přenosy z fotbalové Ligy mistrů, 
fotbalové anglické ligy, české 
nejvyšší fotbalové ligy, české 
hokejové extraligy, bojových 
sportů apod. Zastupitelstvo 
před vypuknutím epidemie 
dále projednalo zimní provoz 
místního hostince. Chodí málo lidí 
a hospodský musí platit v pátek 
brigádníka, který musí chodit dřív 
aby zatopil. Bylo schváleno, že se hospodskému vyplatí mimořádná zimní dotace ve výši 500 Kč za každý z 5 zimních 
měsíců (11/2019 až 3/2020), tj. celkem 2500 Kč.

Kulturní akce

Anonym
Co se týče knihovny mám zde jeden příspěvek. Paní 
Dvořáčková obdržela anonymní dopis zaslaný poštou na 
její adresu z Kamenice, kde bylo uvedeno, cca něco v tom 
smyslu, že: My(!) občané Bořetína si nepřejeme aby funkci 
knihovnice nadále vykonávala, že je stará a nemohoucí, aby 
uvolnila místo mladším, kteří si mohou přivydělat. K tomu 
bych chtěl uvést následující: Takovýhle anonym je hnus. 
Vůči jejímu stáří i vůči tomu, o co se zrovna na tomto místě 
zasloužila. Já sám paní Dvořáčkovou několikrát přemlouval, 
aby knihovnu dále provozovala, scházejí se zde převážně 
starší lidé a má to proto velký smysl, je to pro tyto osoby 
příležitost se setkat a popovídat si. Nevím o nikom, kdo by 
to chtěl dělat místo ní. Ona sama chtěla činnost skončit, 
cítila se unavená, nijak na tom nelpí. Pokud to někdo chtěl 
dělat, tak se měl ozvat normálním způsobem – zde jsem 
a chci to dělat a počítalo by se s tím a bylo by to v pohodě 

a pochopitelné. Paní Dvořáčková knihovnu, a nutno 
říci, že také za pomoci předchozího starosty S.Koukala, 
vybudovala od nuly, vede jí vzorně a já vůči ní nemám 
nejmenší připomínku. To že za to pobírá 2 t. Kč hrubého 
měsíčně, není žádná závratná odměna a dnes můžeme být 
rádi že někdo vůbec něco chce dělat za tyto peníze. Nejde 
jen o ty čtyři setkání za měsíc, ale i o činnost kolem, která 
zabere nejméně jednou tolik času, obstarávání nových 
knih, transport, zařazování, administrace, podávání různých 
nesmyslných hlášení někam na úřady. Takováto knihovna 
na takto malé obci není žádná samozřejmost.
 
Pokud jsem na něco nebo na někoho při psaní výše 
uvedených zpráv zapomněl nebo napsal nepřesně, tak se 
omlouvám, je toho moc.

Jan Cimbůrek

Kulturní akce nyní nemohou probíhat 
z důvodu vládního zákazu.

Dále následuje článek napsaný členkami kulturního 
výboru, kterým tímto děkuji za pomoc s přípravou 
zpravodaje:

MDŽ
7. 3. 2020 proběhla v místním hostinci v Bořetíně tradiční 
oslava MDŽ. Akce se účastnilo 30 žen i s doprovodem. 
Akci zahájil místostarosta Zdeněk Danda a o výzdobu 
a přípravu stolů se postaral místní kulturní výbor ve složení 

Irena Dandová a Monika Hálová. K poslechu a tanci zahrála 
kapela pana Svitáka a pana Chaloupka. Od místního 
hostinského bylo připraveno hojné občerstvení, za které 
moc děkujeme. Ženám byly předány květiny. Všichni se 
dobře bavili a zábava se protáhla do večerních hodin. 
Náklady činily cca 15.500 Kč na občerstvení (11.400 Kč, 
1.100 Kč květiny, 3.000 Kč kapela).

Irena Dandová a Monika Hálová, fotografie pořídila Irena Dandová



Zpravodaj Obce Bořetín
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