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dostává se vám do rukou další letošní obecní zpravodaj za 
druhé čtvrtletí 2019. Jeho prostřednictvím se opět dozvíte 
důležité informace o  dění v  naší obci. Přeji vám klidné 
a příjemné léto.

Jan Cimbůrek

Vážení občané a obyvatelé Bořetína,

Informace o místních poplatcích  
a vodném

Zastupitelstvo obce funguje v tomto složení:
Jan Cimbůrek
Zdeněk Danda
Pavel Koukal
Stanislav Koukal
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 Stanislav Koukal, 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 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
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 18h do 20h v letním čase
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 boretin@pel.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. 2018 106
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.

Místní poplatek za odpad je placen na základě aktuální 
obecně závazné vyhlášky. Činí na rok 2019 350 Kč za trvale 
hlášenou osobu a  pro chalupáře 481 Kč za objekt a  rok. 
Byl splatný do 30. 4. 2019. Pronájem obecní popelnice činí 
50 Kč za rok.

Vodné činí 25 Kč za m3, trvale hlášeným osobám v  obci 
dotuje obec 15 Kč do spotřeby 40 m3 na trvale hlášenou 
osobu a rok (tj. trvale hlášení občané platí do tohoto limitu 
40 m3 na osobu 10 Kč za m3) a bylo nutno ho zaplatit do 
30. 4. 2019. S sebou je nutno vzít foto vodoměru na mobilu 
nebo jeho číslo a údaj o spotřebě a datu odečtu.

Poplatek za činí psa 50 Kč, druhý a další pes 75 Kč, vše za 
rok.

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 naše výše uvedené kontakty 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.

Stav dlužných poplatků za provoz systému na 
shromažďování odpadu a  stav dlužného vodného je 
uspokojivý. Až na pár výjimek je vše uhrazeno a zbylé dlužné 
částky budou zaurgovány. Byly aktualizovány, částečně 
nově vytvořeny a  uvedeny do souladu se skutečným 
stavem evidenční tabulky pro tento výběr, které často 
neodpovídaly skutečnosti, zajistil Z.Danda. Ke konci roku 
je nutno zrevidovat naměřený a technický stav vodoměrů.

Zastupitelstvo rozhodlo o  poplatcích za systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů u  vlastníků trvale 
hlášených v  obci, kteří mají dvě nemovitosti s  popisnými 
čísly a hlášeni k trvalému pobytu jsou jen v jedné z nich. 

Pokud se nepřihlásí někdo do jejich druhé nemovitosti 
k  trvalému pobytu do konce tohoto roku, bude vybírán 
u  druhé nemovitosti s  popisným číslem poplatek dle 
vyhlášky jako u rekreačního objektu.

Informace o obci
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Provoz sběrného dvora a další věci v odpadovém hospodářství obce

A.
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 (cca  příští rok na jaře 

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

dříve jen v pytlích
►	sklo - až bude kontejner (cca příští rok 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
►	papír do modrých kontejnerů na návsi
►	sklo do zeleného zvonu na návsi
►	 textil a  oděvy do zvláštního kontejneru na návsi  – 

čekáme na instalaci
►		kovový odpad v září hasičům
►	 jedlé oleje a tuky do černého kontejneru před obecním 

úřadem.
►	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.

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.

Informace o vstupu do DSO SOMPO
Obec Bořetín byla dne 24.  6.  2019 přijata (spolu dalšími 
cca 80 obcemi) do Dobrovolného svazku obcí SOMPO, za 
účelem získání dotace na pořízení nádob na třídění odpadu 
ke každému objektu v obci, zejména na plast a papír.

Nové kontejnery
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na pronájem 
kontejneru na tříděný textilní odpad za 1200 Kč ročně.  
Kontejner je již na návsi umístěn.

Rozšíření prostoru na kontejnery na 
tříděný odpad
Byla podána žádost o dotaci z Programu obnova venkova 
Vysočiny. Účelem dotace bude rozšíření prostoru na 
kontejnery na tříděný odpad a výstavba ohrady a přístřešku 
u nové hasičské zbrojnice, aby nebylo kontejnery moc vidět 
a nehyzdily náves. Příprava stavby přístřešku a ohrady na 
kontejnery probíhá a shromažďují se nabídky firem, což je 
obtížný proces, protože dnes je těžké sehnat firmu, kterou 
by takto malá zakázka zajímala, resp. měla na to díky dříve 
nasmlouvaným zakázkám vůbec čas.

Komunitní kompostér
Bioodpad, který obec od občanů přijímá, je nutno nějak 
v  souladu se zákonem zlikvidovat. Pokud ho v  místě 
nezkompostujeme, odveze ho SOMPO, a. s. a tím zatížíme 
jeho hospodaření tak, že ohrozíme jeho existenci, přičemž 
jsme akcionářem a tato společnost nám zajišťuje přijatelné 
ceny za svoz komunálního odpadu. Dále musíme za takový 
svoz také platit vícenáklady. Nejvhodnějším řešením se jeví 
zřízení tzv. komunitního kompostování biodopadu v místě 
skládky bioodpadu. Z tohoto důvodu bylo schváleno zřízení 
malého zařízení pro komunitní kompostování dle § 33 b 
odst.  1 písm.  a) zákona o  odpadech na množství do 150 
tun za rok na pozemku parc.č.  482/12 (vedle sběrného 
dvora) dle vyhlášky č.  341/2008 Sb. za účelem likvidace 
shromážděného bioodpadu.
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Informace ze správy obce

Nová vyhláška o odpadech
Byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatku 
za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona 
o  odpadech a  související věci. Dle kontroly Ministerstva 
vnitra ČR byl v předchozí vyhlášce (a ve všech předchozích 
vyhláškách tohoto typu v  uplynulých letech) vypočítán 
poplatek nikoli ze skutečných nákladů za uplynulý rok, ale 
chybně na základě údaje zálohy na jednoho obyvatele od 
SOMPO, a. s. na aktuální rok. Celková výše poplatku 481 Kč 
na letošní rok však zůstala stejná.

Audit hospodaření obce, závěrečný 
účet obce a účetní závěrka
Audit byl dokončen společností Auditoria. Jedná se 
o přezkoumání hospodaření obce dle § 42 zákona o obcích 
za rok 2018. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí obsah 
zprávy auditora, bylo s  ní seznámeno a  projednalo ji, 
dále ji projednal finanční výbor. Zpráva byla zpracována 
výhradně na základě podkladů, které předalo auditorovi 
původní vedení obce. Na příští rok je uzavřena smlouva 
o přezkoumání touto společností také.
Zastupitelstvo dále schválilo závěrečný účet obce a účetní 
závěrku obce za rok 2018.
Zpráva auditora a závěrečný účet byly zveřejněny na úřední 
desce obce.
Zastupitelstvo se seznámilo předem s návrhem závěrečného 
účtu a účetní závěrky. Bylo oznámeno a předloženo v rámci 
kontrolních mechanismů krajskému úřadu.

Vodné
Byla zrušena obecně závazná vyhláška č.  2/12/2017 
o  místním poplatku za odběr pitné vody. Místní poplatek 

za odběr pitné vody dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích neexistuje. Ministerstvo vnitra ČR při provedení 
kontroly požadovalo vyhlášku zrušit. Vodné nestanovuje 
vyhláška, ale zastupitelstvo obce.
O  výši vodného na rok 2019 bylo z  tohoto důvodu 
rozhodnuto usnesením zastupitelstva dle § 8 odst. 13, § 20 
zákona o vodovodech a kanalizacích na částku 25 Kč za m3 
spotřebované vody. Fyzickým osobám, které jsou přihlášeny 
k  trvalému pobytu v  obci, se poskytuje úleva z  výše 
uvedeného vodného ve výši 15 Kč za m3 spotřebované vody 
do limitu 40 m3 spotřebované vody na osobu a kalendářní 
rok 2019, tj. za tento objem spotřeby zaplatí 10 Kč za m3. 
Podklady pro výpočet vodného byly zveřejněny na úřední 
desce dle § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

EON posílení rozvodu elektřiny 
v obci
Zastupitelstvo schválilo tento obsah stanoviska pro 
projektanta stavby Mašek elektro, s. r. o. ve věci územního 
řízení ve věci stavební akce Bořetín – NN, TS, VN – zahuštění 
TS (– jde o posílení napětí v horní části obce, kde je často 
podpětí): Obec nemá námitek proti provedení stavby na 
navrhovaných obecních pozemcích. Co se týče koridoru 
pro tuto veřejně prospěšnou stavbu, který je obsažen 
v platném a schváleném územním plánu – je tento koridor 
z  části nesmyslný a  zakreslený tehdejším zpracovatelem 
územního plánu v rozporu s oprávněnými zájmy některých 
vlastníků pozemků (vede komplikovaně po hranici 
intravilánu přes zahrady pana: Marečka, Koukala, Trčky). 
Projektantovi bylo stanovisko zasláno a navržena trasa jiná, 
kterou schválilo zastupitelstvo (u trafa na začátku obce víc 
posunutá k  Mnichu a  dále by vedení odbočovalo u  křížku 
naproti cestě ke Kuberům směrem do pole a  do obce se 
vracelo nad Machulovými).

Provoz místního hostince
Obecní hostinec, který provozuje hostinský Martin Šimeček, 
má nyní přes léto otevřeno v úterý, ve středu, ve čtvrtek, 
v pátek a v sobotu, vždy 17h - 23h, a to do konce srpna. 
Poté budete informováni o  změně otevírací doby. Čepuje 
se Bernard 10. Byl instalován reklamní panel a zrevidován 
hasicí přístroj (Z. Danda), držák na nový Bernard deštník 
před hospodou (S. Zíka), opraven bojler a odtok z výčepu 
(S. Zíka), instalováno nové chlazení od Bernardu (stůl pod 
starým chlazením byl odnesen zpět do staré hospody), 
pivo je tlačené biogonem. Plánujeme vyměnit dlažbu na 
nástupním schodu před dveřmi, je již zakoupena. Byla 
nově natřena terasa a  schody na terasu, instalován nový 
odpadkový koš u  schodů a  opraveny a  natřeny lavičky 
a stůl před hospodou, částečně opravena fasáda (díry), bylo 
uklizeno shnilé dřevo u bočního vchodu. Hostinský nakoupil 
skleněné panáky, které chyběly ve výbavě. Hasiči přivezli 
a  nařezali dřevo složené za hospodou. Prosklená lednice 

je kvůli spotřebě mezi otevíracími dny vypínána. Probíhá 
úspěšně spolupráce mezi obcí a hostinským při pořádání 
kulturních akcí.
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Metodika a pověřenec pro ochranu 
osobních údajů (GDPR), vstup do 
DSO Nová Lípa
Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení pověřence 
pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro obec Bořetín 
Mgr.  Stanislava Koukala,  MBA, Dr.  h.c. s  účinností ke dni 
8. 5. 2019, kdy bylo odstoupení doručeno obci a úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Obec byla z  tohoto důvodu (kdy 
tento pověřenec na své zamýšlené odstoupení nijak předem 
neupozornil) bez osoby pověřence, kterého dle § 14 
zákona o  zpracování osobních údajů musí mít. Z  tohoto 
důvodu byla hledána náhrada, tyto služby jsou poskytovány 
za úplatu a  nejlevnějším řešením se jevilo využití služeb 
DSO Nová Lípa, podmínkou je vstup do svazku. Zpracování 
metodiky bude jednorázově stát 5.000 Kč a  roční úplata 
6.000 Kč, za rok 2019 3.000 Kč. Zastupitelstvo bylo předem 
seznámeno s podmínkami vstupu do Dobrovolného svazku 
obcí Nová Lípa a  rozsahem s  jeho činnosti a  služeb. 
Podklady byly předem zveřejněny na úřední desce. DSO 
Nová Lípa sdružuje prakticky všechny obce jižní části 
okresu Pelhřimov. Roční poplatek za členství činí 3.000 Kč. 
Je to dobrá věc pro konzultace všech úseků správy obce 
a  zdroj informací a  příslušných služeb. Zastupitelstvo 
z  tohoto důvodu schválilo vstup do Dobrovolného svazku 
obcí Nová Lípa, se sídlem Mariánské náměstí 718, 394 94 
Černovice a dále i získání pověřence GDPR prostřednictvím 

této organizace. Ochrana osobních údajů je vyžadována 
především předpisy Evropské unie.
 

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konaly také v  naší 
v  obci ve dnech 24‑25.  5.  2019. Proces přípravy voleb 
trvá cca  2  měsíce. Dotazem, zda mají zájem vykonávat 
funkci člena okrskové volební komise, byli osloveni takřka 
všichni občané a  obyvatelé obce. Přihlásila se pouze 
Petra Peterková ml. a Dana Němcová. Starostou byly tedy 
dojednány zbylé dvě členky komise Ludmila Cimbůrková 
a  Ina Zíková, které absolvovaly školení v  Kamenici nad 
Lipou. Dana Němcová onemocněla a nahradila jí Jaroslava 
Janotová. Na volby je dotace 29 t. Kč, z čehož jsou placeny 
mimo jiné odměny pro členy komise a  další náklady. 
Odměny činily u každé členky 3600 Kč hrubého (tj. 3060 Kč 
čistého) (Jarka Janotová 3000 hrubého a  Dana Němcová 
600 hrubého) za cca  25  hodin činnosti, přičemž cca  2/3 
představuje zákonná odměna a zbytek je doplacen za další 
činnost při přípravě voleb. Náklady na úklid činily 1676 Kč 
čistého a  provedla ho Miroslava Cimbůrková, cestovní 
náhrady Jana Cimbůrka činily 420 Kč, oba dva se následně 
rozhodli darovat obci stejnou částku, což učinili. Volit přišlo 
33 voličů z 85. Výsledky na volby.cz.

Žádosti o dotace
Byla podána žádost o  dotaci 40t. Kč z  Fondu Vysočina 
ohledně modernizace webových stránek obce – její úřední 
desky. Žádost včetně příloh byla zpracována zdarma paní 
Lenkou Procházkovou. V  dnešní době zákon vyžaduje 
prakticky vše zveřejňovat na elektronické úřední desce. 
Stávající web obce www.boretin.cz je na takové požadavky 
ne úplně vhodný, zejména co se týče nepřátelského 
uživatelského prostředí a obtížně vkladatelných dokumentů 
při jeho úpravách. Žádost byla zamítnuta z  důvodu 
nedostatku finančních prostředků ve fondu. Budeme tedy 
hledat jiné možnosti modernizace webu a emailu obce.
Dále byla podána žádost o dotaci na pořízení elektrocentrály. 
Dotace byla schválena. Elektrocentrála bude pořízena 
cca v měsíci září.
Byla podána žádost o  dotaci pro místní venkovskou 
prodejnu, o té bude rozhodováno v září.

Změna územního plánu obce
Důvody pořízení změny územního plánu obce:
►	V  mezidobí proběhla digitalizace katastrální mapy, 

kterou je nutno sladit s  výkresy územního plánu, tuto 
změnu provádějí téměř všechny obce.

►	V dosavadním územním plánu jsou koridory pro vedení 
kabelu EON na stavbu druhé trafostanice a  vedou 
nesmyslně přes soukromé zahrady a  EON chce v  této 
zóně zřizovat věcné břemeno vyvlastněním. Viz  shora 
zpráva o jednání s EONEM.

►	Určité plochy jsou nesmyslně vedeny jako veřejná 
zeleň, ačkoliv jsou částečně vyasfaltovány a  brání to 
další výstavbě a další plochy je třeba zařadit k výstavbě 
občanské vybavenosti.

Prováděním změny musí být pověřen jeden ze zastupitelů. 
Funkce určeného zastupitele byla nabídnuta zastupiteli 
Stanislavu Koukalovi, který má zkušenosti s  pořízením 
stávajícího územního plánu. Tento odmítnul pro pracovní 
vytížení jinou činností. Funkci tedy převzal starosta obce.
Dále byla po oslovení asi deseti architektů vyhledána 
Ing. arch. Hudcová, která se ujme zpracování této změny, 
proběhla schůzka, bude uzavřena smlouva. Předpokládané 
náklady změny v průběhu cca dvou let budou činit cca 100 t. 
Kč. Byla podána žádost o pořízení změny na MěÚ Pelhřimov. 
Tímto úřadem bude zpracováno zadání změny.
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Veřejná prostranství

Práce na přípravě projektu čističky 
odpadních vod
Pověřeným pracovníkem VOKA Humpolec Ing.  Milanem 
Šelepou bylo doporučeno zvětšit prostor pro vyhnívací 
nádrž budoucí čističky získáním dalších pozemků 
parc.č.  133/11, část 133/22 v  k.ú. Bořetín. Zastupitelstvo 
rozhodlo o  pověření starosty jednáním o  odkupu za tržní 
cenu, popř.  výměně těchto pozemků za část pozemku 
parc.č.  207. Následně byla dohodnuta směna pozemku 
p. č. 133/11 o výměře 806 m2 za část obecního pozemku 
p. č. 207 o výměře 1.014 m2. Jednatel vlastníka pozemku 
Vladimír Cimbůrek nechtěl na jiné podmínky získání 
pozemku přistoupit. Dále bylo dohodnuto odkoupení 
pozemku parc.č.  133/22 o  výměře 539 m2 za 25 Kč za 
m2 (13.475 Kč) od Land Product,  a.  s. Takto bylo získání 
pozemků zastupitelstvem obce následně schváleno. 
Probíhá administrativní zajištění nabytí pozemků (oddělení 
geometrickým plánem a  zpracování dokumentace, což 
provede zdarma starosta).

Kvalita vody
Jsou pravidelně prováděny kontroly vody v  obecním 
vodovodu, které jsou s výsledky v normě. Pouze hodnota 
železa v poslední době přesahuje stanovený limit 0.2 mg/l 
a  v  jednom případě i  posunutý mezní limit 0.5 mg/l po 
zdůvodnění geologickými vlastnostmi podloží (což zde 
není). Filtr na železo byl odbornou firmou v dubnu vyměněn 
(náplň). Netýká se zákalu, který má jiný limit v  jiných 
jednotkách: 5 ZF(n). Záležitost dořeší zastupitel Z.Danda 
včetně podání příslušných zpráv na KHS a jiným úřadům.

Pojištění odpovědnosti zastupitelů

Obecní majetek byl naposledy nově pojištěn v  r.  2009 
a v současnosti již fungují i jiné druhy pojistek a jiné rozsahy 
pojistného krytí, např.  při vodovodních škodách,  apod. 

Dále z  důvodu svého rozhodování každý zastupitel nese 
odpovědnost za škodu způsobenou obci ve smyslu § 159 
občanského zákoníku a  rozsah odpovědnosti je značný. 
Tuto odpovědnost je tedy nutno pojistit. Zastupitelstvo 
proto schválilo záměr aktualizovat pojištění obecního 
majetku, tak aby odpovídalo současným standardům 
a dále záměr pojistit občanskoprávní a jinou odpovědnost 
zastupitelů při jejich činnosti.

Valné hromady a schůze
Starosta obce se za obec zúčastnil dne 24. 6. 2019 valné 
hromady SOMPO,  a.  s. ‑ usnesení z  valné hromady bylo 
zasláno zastupitelům na vědomí.
Starosta obce se za obec zúčastnil dne 24. 6. 2019 členské 
schůze Dobrovolného svazku obcí SOMPO  – vstoupilo 
cca 80 obcí včetně Bořetína, v podstatě všichni akcionáři 
SOMPO, získání dotace na systém D2D (popelnice na plast 
a papír u každého domu) je pravděpodobné.
Starosta obce se za obec zúčastnil dne 13. 6. 2019 členské 
schůze DSO Nová Lípa  – obec Bořetín byla přijata, další 
údaje viz výše o vstupu do DSO Nová Lípa.

Telefonní čísla na obec
Byla ponechána telefonní pevná linka na obecní úřad 
a  změněn její tarif, aby to vycházelo levněji. Mobilní 
telefonní číslo bylo zrušeno, protože každý ze zastupitelů 
včetně starosty a místostarosty používá své telefonní číslo 
na své náklady. Obec tak ušetří cca 700 Kč měsíčně.

Náklady na tisk tohoto zpravodaje
Činily 1.210 Kč na výrobu 87 ks obecního zpravodaje 
v profesionální tiskárně. Jde o přátelskou cenu na základě 
osobních kontaktů, tržní cena je násobně vyšší.

Obecní kaplička
Zastupitelstvem byla schválena úprava prostranství před 
obecní kapličkou v  tom smyslu, že budou odstraněny 
2 thúje, které ji nyní zčásti zakrývají, bude vydlážděna 
zápražáky kameny cesta od dveří k  silnici kolem křížku, 
který stojí před kapličkou, brigádně osazeny kolem květiny 
a  menší keře a  1 malý stromek. Navrhovaný vzhled je 
zveřejněn na webových stránkách obce a na úřední desce. 
Je možno uplatnit připomínky. Rádi bychom zrealizovali do 
konce letošního roku.

Schody na náves
Již nyní se obtížně dostává na hřiště za novou hospodou, 

resp. na náves od silnice a  z  prostranství před novou 
hospodou. Po zhotovení ohrady na kontejnery se na náves 
nebude možné dostat ani mezi kontejnery jako nyní. Z tohoto 
důvodu byl předložen grafický návrh podoby schodů mezi 
novou hospodou a  hasičárnou, kde by bylo odstraněno 
zábradlí a  vybudovány schody na náves. Současně by 
směrem doprava byla zhotovena lávka na terasu hospody 
a směrem doleva přístup k budoucí skluzavce pro děti (ten 
musí být dle norem v  určité vzdálenosti od schodiště). 
Dále by bylo vyřešeno i  sušení hadic, kdy po prodloužení 
na boku hasičské zbrojnice bude možné sušit hadice jejich 
rozvinutím dolů na hřiště po pravé straně schodů. Je možno 
uplatnit připomínky. Zastupitelstvo schválilo tento záměr 
dle nákresu, který je zveřejněn na webu obce a na úřední 
desce.
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Opravy a údržba obecního majetku.

Havárie vodovodu

Plošina
Obec v  dubnu objednala práce plošinou pana Valáška  – 
pokácení olše v parku nakloněné nad elektrickým vedením 
a čištění okapů na škole.

Nová nástěnka
Do původní vývěsky se nevejde zdaleka vše, co má obec dle 
zákona zveřejňovat na úřední desce. Úřední deska musí být 
stále přístupná, tj.  je nutné ji mít venku, kdyby byla vevnitř, 
musel by být stále odemčen vchod do školy. Z tohoto důvodu 
byla druhá polovina původní nástěnky na plakáty zakryta 
prosklenými dvířky a  udělána z  ní také úřední deska. Na 
plakáty byla instalována nová nástěnka (cena za zhotovení 
4.400 Kč) (pozinkované vzpěry a patky zhotovil zdarma St. 
Zíka a spol., stříšku a hřeben a zabetonování vzpěry udělal 
ve spolupráci s nimi obecní pracovník p. Moravec, betony na 
patky J. Petrů, nátěry J. Janotová). Byly zakoupeny magnety 
na novu nástěnku.

Kanály
Kanál na návsi před novou hasičskou zbrojnicí opravil zčásti 
pan Siner, druhou část kanálu a  jeho vyčištění od bahna 
provedl p. Moravec, dále vzorně opravil kanál pod výpustí 
z  náveského rybníka, který byl na obou dvou stranách 
zborcený, dále opravil kanál u zvonu na sklo.

Další drobné opravy a údržba
Byla provedena výměna filtru ve vodárně a  vyčištění 
bazénů – zajistil Z. Danda. M. Moravec zajistil opravu soklu 
u staré hospody, ostění dveří do skladu a dílničky ve staré 
hospodě a okolní stěny, zahájil opravu schodů do klubovny, 
opravu podezdívky plotu u  školy, opravil některé lavičky, 
zahájil opravu fasády kapličky, která opadavála a  natřel 
její podbití, J. Janotová provedla nátěry všech obecních 
laviček, terasy a  schodů k  terase u  nové hospody, bylo 

V  obci byla prováděna E.on Distribuce,  a.  s. stavba 
NN přípojky pro stavbu RD  D.Bidmona prostř. Firmy 
ELEKTROSTAV Strakonice, s. r. o. Stavba byla administrativně 
připravována minulý rok. Při podvrtu komunikace mezi RD 
p. Vosola a zahradou p. Horáka bylo vytrženo a namotáno 
vrtákem asi 3 m kovového potrubí. Zprvu byla domněnka, 
že došlo k  poškození hlavního obecního vodovodního 
řadu, na který nebyla ve vyjádření obce upozorněna. Poté 
bylo po rozsáhlých výkopech zjištěno, že poškozena byla 
část vodovodní přípojky p. Vosola a navazující hlavní řad, 
která je součástí samotížného vodovodu, který zásobuje 
užitkovou vodou několik nemovitostí v  obci a  studna je 
na pozemku p. Trčky a byl vybudován někdy před 60 lety 
a  není majetkem obce, nýbrž spoluvlastnictvím vlastníků 
připojených domů a  nikdo ze zúčastněných na stavbě 
o  něm nevěděl. Hrozilo podemletí a  zřícení části obecní 

komunikace (což by byla velice nákladná oprava), protože 
voda stále cca  3  dny ucházela z  poškozeného potrubí 
v zemi. Po důrazné písemné urgenci ze strany obce firma 
svolala jednání a  začala konat a  spolupracovalo se s  ní 
nakonec dobře, nicméně zastavení vody (obstarali místní 
hasiči, kteří vyčerpali studnu a ucpali sací koš a pak zase 
po opravě znovu zprovoznili), vyprázdnění hlavního řadu 
a opravu potrubí jsme museli zajistit sami (opravil M.Kotrč), 
firma provedla jen výkopy, zahrnutí a úpravy terénu a byla 
ochotná zaplatit opravu a  náklady SDH. Akce trvala asi 
3 týdny. V této souvislosti obec upozorňuje spoluvlastníky 
vodovodu, že betonové víko studny je v  havarijním stavu 
a do studny může někdo spadnout.
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upraveno zvonění v  kapličce, aby tato zvonila přesně ve  
12 a 19h (stále se posunuje a je nutno průběžně upravovat), 
byl pročištěn průtok pod chodníkem u vypuštěné Michálků 
sádky. Dále byla (St. Zíkou, D. Bidmonem a  dalšími) 
navezena hlína do okolí hasičské základny pro požární 
sport a upravena D. Bidmonem bagrem a válcem. Některé 
z  řemeslných oprav provádí dotovaný pracovník Michal 
Moravec, čímž dochází k  úspoře prostředků obce, která 
nemusí platit v těchto případech řemeslníky. Paní Uhlíková 
uklidila kapličku a umyla okna na obecním úřadu.

Obecní technika
Postupně se rozbil traktůrek, sekačka, oba dva křovinořezy, 
přičemž všechny tyto stroje opakovaně spravoval Milan 
Krátký nákladem 3 t. Kč, přičemž obci byly ušetřeny 
náklady za drahý řemen z  Mountfieldu na traktůrek 
2500 Kč – M. Krátký sehnal za 161 Kč, křovinořezy jsou na 
hranici životnosti a především zatížení (vzhledem k objemu 
zelených ploch a  rychlosti růstu trávy), protože zatížení 
mají jako profi stroje, ale jde o  hobby strojky. Zejména 
křovinořezy jsou udržovány v provozu jen díky p. Krátkému. 
Některé opravy provedl také M. Moravec. Byly zakoupeny 
řetězy na motorovou pilu, struna na křovinořezy, lesnická 
lopatka, apod.

Sečení a údržba veřejných 
prostranství
Veřejná prostranství jsou průběžně uklízena obecními 
pracovníky, štěrk, listí, větve, krtiny, je prováděno pletí 
chodníků v  parku a  pletí trávy a  plevele v  mulčovacích 
pruzích kolem, záhonu u  hospody, dále bude vypletý 
chodník od zatáčky k Lukšům.
Dále probíhá především sečení a  svážení trávy: hřiště 
(posekl také P.  Dvořák) a  okolní plochy, všechny zelené 
plochy v parku, pruh kolem asfaltového hřiště, svah hráze 
náveského rybníka, kolem sběrného dvora (seče Z. Kůrka), 
koryto u  sběrného dvora, plochy naproti Kůrkům (posekl 
Z. Kůrka), cesta k  Mostkově kapličce (posekl poprvé Z. 
Kůrka) a plochu kolem kapličky, hráz a pláž koupaliště, boky 
hráze koupaliště, pruh kolem chodníku od zatáčky k Zíkům, 
plochy kolem obecní nástěnky, plochy kolem náveského 
potoka a  koryto potoka, břehy sádek za parkem, plocha 
kolem vodárny a svahy kolem vodárny, okolí obecního vrtu, 
a všechny další obecní plochy.
M. Moravec přemístil velkou hromadu větví z  hasičské 
brigády z  pláže koupaliště pod jeho hráz. Jsou vynášeny 
koše. Byly prostřihány porosty kolem cesty od Štroufů 
k Liškům. Byla zametena cesta ke koupališti. Probíhá úklid 
větví v parku a kolem rybníka. Atd.
 
Prořez stromů
Byl proveden prořez stromů: 3 ks lípa, 1 ks jilm před domem 
č. p.11 Radka Janoty, když tento upozornil obec na možnost 
pádu suchých větví ze stromů. Koruna jednoho stromu byla 
zmenšena. Prořez provedl odborník p.  Toušek, který již 
dříve pro obce pracoval a stálo to (3 lidé za 1 den) 7.000 Kč 
plus DPH.

Koupaliště
Dále je nyní stahován pravidelně žabinec z  koupaliště, 
kde se vytvořil především díky nulovému přítoku v  době 
sucha a vysokým teplotám, je nutno po sezoně kompletně 
zrevidovat a  vyměnit prkýnka v  kbelu a  stáhnout bagrem 
drny z  vnitřního svahu hráze a  vyvápnit břehy. K  přítoku 
u koupaliště bude nutné přidat rouru a zasypat ‑ jde o to aby 
z hráze projel na pláž traktor. Byly dány piliny do kbelu, který 
protéká.

Růžičkova cesta
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že budou provedeny 
opravy obecní „Růžičkovy“ cesty formou provedení výkopů 
pro odvodnění cesty a  zasypání makadamem a  štěrkem 
a uválcování rigolů na cestě. Opravu provede P. Dvořák ve 
spolupráci s dalšími.

Tiskárny
Byl schválen a  realizován prodej 3 starých tiskáren na 
obecním úřadu za tržní cenu s  příslušenstvím za celkem 
3.500 Kč a  nákup 1 použité víceúčelové barevné laserové 
použité A3 kopírky a tiskárny se skenováním, oboustranným 
kopírováním a  automatickým podavačem za 2900 Kč 
včetně nového toneru zn. Sharp. Dojde k úspoře provozu 1 
stroje oproti 3 strojům.

Půjčování stanů a pivních setů
Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o pravidlech půjčování 
pivních setů a  stanů: 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 půjčení rozhoduje a věci vydává a přebírá místostarosta 
Zdeněk Danda.

Úprava výjezdu ze sběrného dvora
Zastupitelstvo projednalo a  schválilo nabídky na úpravu 
výjezdu ze sběrného dvora (- protože se tam lze jen obtížně 
otočit, zejména, když je za vozem kára, velký vůz na svážení 
odpadu se tam neootočí, dále bylo nutno vytvořit místo na 
ukládání bioodpadu - schváleno dne 4. 4. 2019 na jednání 
zastupitelstva). Jedná se o  zemní práce, odvoz zeminy 
a  kořenů, návoz štěrku a  asfaltu, zhutnění a  válcování, 
rozšíření přejezdu, reinstalaci cedulí  apod., práce na 
ploše do 100 m2. Nabídka D. Bidmon a D. Krátký 45 t. Kč, 
nabídka J. Kodým 48.540 Kč bez DPH, nabídka J. Vyhnal 
nepodána. Byla vybrána nejnižší nabídka D. Bidmona  
a  D. Krátkého a  postupně bylo realizováno. Čeká se ještě 
na dodání jemného recyklátu na část výjezdu. Firma Zíka 
a spol. dodala výjezdová vrata (zatím neplaceno), sloupky 
zabetonoval M. Moravec.
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Průběh odstraňování kalamity
Obecní pracovník Michal Moravec absolvoval školení na 
motorovou pilu a  těžbu v  lese a  má příslušný průkaz. Má 
zakoupeno vybavení (lopatka, rukavice,  apod.) a  začal pro 
obec těžit sušiny a kůrovcové palivo.

Pavel Janota odkoupil již dříve projednávaný polom Na 
Losech za zastupitelstvem schválených 6.000 Kč, který už je 
zaplacen, vytěžen a uklizen.

Přišel další polom Na Losech.
Jaroslav Čamra provedl těžbu kulatiny v  Mostkách.  
J. Vrzalem bylo dojednáno protažení této kulatiny přes pole 
v nájmu ZemoProfit Mnich, a. s. Po těžbě uklízí M. Moravec. 
Po zpracování paliva do délky 1 m obecním pracovníkem 
bude určena jeho cena za prm.
Není příliš velký zájem zájem o samotěžbu za 100 Kč kubík 
mezi místními obyvateli. Přihlásil se zatím jen p. Setnička. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o  tom, že o  samotěžbu 
polomového, suchého, probírkového nebo kůrovcového 
dřeva v  obecních lesích za 100 Kč prostorový metr včetně 
odvozu a úklidu po těžbě si může požádat jakákoliv osoba, 
tj. ne pouze občané nebo obyvatelé Bořetína.
V  Bukovci dokončil samotěžbu a  úklid M. Moravec. Jde 
o  18 prm paliva odprodaných obcí dle schválených cen za 
1800 Kč.

Situace v obecních lesích

Penzion Bořetínský statek

Hasičské věci

Byl schválen prodej cca  ¾ prm olšového dřeva Pavlu 
Horákovi za 250 Kč.

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 boretin@pel.cz s  uvedením 
kontaktu na sebe.

Několik let v  naší obci podniká pan Habanec v  penzionu 
Bořetínský statek. Chtěl bych k  jeho činnosti uvést 
následující, aby se uvedly na pravou míru informace o tom 
zda obci platí či neplatí, co má platit. V uplynulých letech 
M.Habanec platil a  stále platí do obecního rozpočtu 
nemalé částky neboť výše lázeňského a  rekreačního 
poplatku byla v uplynulých letech minulým vedením obce 
stanovena na nejvyšší možnou výši 15 Kč/osoba/den, 
stejnou výši má např. Pec pod Sněžkou. Za rok 2018 to bylo 
24.030 Kč. Stejně tak řádně platí poplatek za odpad, za rok 
2018 581 Kč, a  vodné, za rok 2018 5.940 Kč. Takže obec 
z  jeho činnosti určitě něco má a tyto peníze může použít 
a  také používá na rozvoj obce. Dále má zajištěn i  svoz 
firemního odpadu u SOMPO, a. s. za částku 1.400 Kč ročně. 

Je zřejmé, že majitel penzionu nemůže odpovídat vždy za 
vše, co kde učiní jeho hosté, avšak celkově lze říci, že jeho 
činnost nijak atmosféru v naší obci nenarušuje a jeho hosté 
také ne. Naopak jeho hosté přes sezonu mohou podpořit 
tržby v místním hostinci, což se také děje, viz např. svátek 
čarodějnic. Místní hostinec místní obyvatelé chtějí mít 
otevřený a  hostinský ovšem bude otevírat pokud to pro 
něj bude mít alespoň trochu ekonomický smysl a  tato 
skutečnost tomu také napomůže. Navíc p.  Habanec 
zrekonstruoval velkým nákladem zchátralý statek uprostřed 
obce, dle mého názoru velmi vkusně a  hezky a  přispěl 
tím pozitivně ke vzhledu obce. Zaměstnává brigádně 
i některé místní obyvatele. Na sociálních sítích popularizuje 
propagace penzionu i jméno naší obce.

Hasičské akce
9. 2. 2019 se konala výroční schůze okrsku Kamenice nad 
Lipou v Mnichu, účastnil se S.Zíka, Z.Danda, J.Cimbůrek.

9.  3.  2019 se konala schůze starostů sborů okresu 
Pelhřimov v Častrově, účastnil se J.Hála.

16.  3.  2019 se Z.Danda, J.Vrzal, J.Cimbůrek zúčastnili 
zdravotnického školení v Těmicích.

V  neděli 28.  4.  2019 se konala hasičská brigáda, hasiči 
zpracovali olši v parku poraženou p. Valáškem, rozlomenou 
vrbu u  potoka, vytěžili sušiny v  lesíku u  koupaliště jako 
dřevo na čarodějnice, připravili hranici na čarodějnice.
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V úterý 30. 4. 2019 se konala schůze o přípravě hasičské 
soutěže v Bořetíně dne 18. 5. 2019.

5. 5. 2019 v neděli se konal trénink na soutěže v požárním 
sportu i v hrbáči, zpracovala se májka a dřevo do hospody. 
Dále proběhl ještě jeden trénink 12. 5. 2019.
J. Cimbůrek se zúčastnil dne 7.  5.  2019 schůze okrsku 
v Kamenici nad Lipou ohledně soutěží.

V  nové hasičárně namontoval novou zásuvku p.  Šimeček 
z Březiny, aby byla na správné straně has.auta pro nabíjení.

Hasičská soutěž v Bořetíně 
a Chválkově
V  sobotu 18.  5.  2019 pořádali místní hasiči po 4 letech 
soutěž tzv.  malého okrsku (bývalý okrsek Mnich, Mirotín, 
Chválkov, Bořetín).
Den předtím proběhla brigáda: Postavily se a ukotvily stany, 
lavičky, stoly, byla připravena základna (opravil P. Janota), 
terče, kanystry na terče, podložka pod savice (J.Vrzal), 
přeměřeno závodiště, dofouknuta kola u  maringotky 
a  vytlučeno nebezpečné sklo z  okna maringotky, 
postaveny sloupky s  páskou na ohraničení závodiště, 
hasiči zapůjčili traktory s károu nebo vozem, M. Moravec 
posekl plochu, byly zakoupeny poháry, ceny pro soutěžící, 
připraveny diplomy, plakáty, praporky, přihlášky, tabule na 
výsledky, prodlužováky na přívod elektřiny od P. Bidmona, 
šatnové bloky pro občerstvení (P.  Koukal), odpadkové 
koše, hospodský zakoupil klobásy od správného řezníka, 
ozvučení zajistil M. Chaloupek, hospodskému jsme pomohli 
navozit věci z hospody na čepování, byla obvolána soutěžní 
družstva a  zajištěno navádění vozidel na místo soutěže. 
Následně v neděli po soutěži proběhl úklid všech věcí.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Soutěž požárním sportu 
na 2 B vyhrál Chválkov (ovšem jeho součástí jsou na útoku 
ligoví závodníci), Bořetín byl druhý slušným časem 23.30 s., 
třetí Mirotín. Soutěž veteránů vyhráli veteráni z  Bořetína 

časem 44.50 s, což je zlepšení oproti minulému roku 
o  5 vteřin, druhý byl Chválkov a  třetí Mnich. Za družstvo 
v  požárním sportu soutěžili: F. Peterka strojník, S. Zíka 
savice, M. Šelepa koš, J. Cimbůrek B hadice, Z. Danda 
rozdělovač, J. Vrzal levý proud, V. Cimbůrek pravý proud. Za 
družstvo veteránů soutěžili: M. Krejča strojník, J. Cimbůrek 
savice a  pravý proud, Z. Danda savice, J. Petrů B hadice, 
P.  Janota rozdělovač, J. Vrzal levý proud. Přišlo asi 40 
hasičů a dalších cca 30 diváků. Probíhala doplňková soutěž 
Záchrana ze závalu.
Dále probíhala soutěž v Chválkově dne 1. 6. 2019. Zde místo 
J. Cimbůrka běžel P.  Čekal (požární sport) a  Fr. Peterka 
(veteráni), jinak složení bylo stejné. V požárním sportu jsme 
nebyli klasifikováni, protože jsme neprostříkli omylem jeden 
elektronický terč, ale v  případě, že by terč padl, tak jsme 
měli medailový čas. Veteráni obsadili druhé místo.
Není jednoduché si dnes najít na tuto činnost čas, 4 členové 
družstva na požární sport z minulého roku letos nešli závodit, 
takže bylo velmi obtížné dát v podstatě nové družstvo nějak 
dohromady. Nováčci v útoku běhali velmi rychle a šlo jim to. 
Všem, kdo běhali a trénovali a brigádničili a také lovili stan 
ze sádky patří proto velký dík.

Zaměstnanecké a obdobné věci
Mimořádné odměny
Zastupitelstvo schválilo odměnu: pro Jana Hálu ve výši 
2.000 Kč čistého a  Zdeňka Dandu ve výši 2.000 Kč 
čistého za opravu hráze koupaliště v březnu 2019, pro při 
havárii vodovodu zasahující hasiče 750 Kč hrubého na 
osobu, zasahovali Z. Danda, St. Zíka, M. Krejča, za sečení 
cesty a okolí Mostkovy kapličky pro Zdeňka Kůrku ve výši 
1500 Kč hrubého, za sečení hřiště 1.000 Kč hrubého pro 
Pavla Dvořáka, za údržbu místních komunikací (sedření 
a  odvoz zarůstajících drnů z  okrajů komunikace od 
Stupařů až k vodárně – bude se teprve realizovat) 500 Kč 
za hodinu práce s traktorem, zatím provedena jedna hodina 
práce. Vzhledem k rychlosti růstu trávy, deštivému počasí 
a  porouchané technice nestihli obecní pracovníci včas 
posíct trávu a pak už bylo nutno použít bubnovou sekačku, 
kterou obec nemá ve výbavě.

Odměny za kulturní akce
Zastupitelstvo dále rozhodlo o  odměně: 1.000 Kč čistého 
pro Romanu Kuberovou a  Jaroslavu Janotovou za vzorné 

zajištění akce Setkání seniorů, pro Irenu Dandovou ve výši 
1.000 Kč čistého a Moniku Hálovou ve výši 1.000 Kč čistého 
za vzornou přípravu MDŽ v dubnu 2019, pro Irenu Dandovou 
ve výši 1.000 Kč čistého a Moniku Hálovou ve výši 1.000 Kč 
čistého za přípravu kulturní akce „čarodějnice“ v dubnu 2019, 
pro Irenu Dandovou a  Moniku Hálovou odměnu 1.000 Kč 
čistého za organizaci poutě v Bořetíně. Buďme rádi, že se 
organizace všech výše uvedených akcí jmenované dámy 
ujaly a že takto obci pomáhají. 
Dotace z Úřadu práce
Bylo realizováno přijetí dotovaného pracovníka Michala 
Moravce z  Mnichu  – Chválkova. Byla podána žádost se 
všemi přílohami a  schválena Úřadem práce. Pracovník 
nastoupil 2. 5. 2019. Pro obec to znamená úsporu velkého 
množství mzdových prostředků, dostává 15.000 Kč 
měsíčně na tohoto pracovníka. V dnešní době je v podstatě 
zázrak, že dotace byla přidělena. Posílá se vyúčtování 
každý měsíc úřadu. Jak bylo výše uvedeno, zastane tento 
pracovník i řemeslné práce a podává slušný výkon.
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Výdaje MDŽ
Zastupitelstvo schválilo tyto výdaje na MDŽ: 1.500 Kč 
hudba, 11.970 Kč občerstvení, 2.000 Kč odměny za přípravu 
členkám kulturního výboru, dále výdaje za květiny a materiál.

Velikonoce
Místní děti chodily pravidelně vyřehtávat. Na Velikonoční 
pondělí se po ránu do obce vyrojili koledníci a do 12h toho 
hodně stihli vykoledovat, zvláště někteří. U  některých 
koledování pokračovalo i odpoledne a večer a když se vraceli 
domů, opět si něco vykoledovali. Vydařilo se po dlouhé době 
počasí a sváteční atmosféra prostoupila celou obcí.

Čarodějnice 30. 4. 2019
30. 4. se konala oslava tradičního svátku čarodějnic. Jak bylo 
uvedeno výše, hasiči připravili hranici na oheň. Dále hranici 
těsně před setměním podpálili. Kulturní výbor připravil plakát, 
pozvánky a poukazy na občerstvení zdarma (1 buřt, 1 nápoj, 
1 káva na osobu nebo u chalupářů 2 na chalupu) a soutěže 
a  ceny pro děti. Odpoledne probíhaly dětské soutěže 
a soutěž o nejlepší čarodějnici. Děti dostaly lákavé ceny. Pak 
se ještě udělal jeden oheň na opékání buřtů. Pak se hranice 
podpálila. Sešlo se asi 80 lidí včetně hostů v  penzionu. 
K tanci a poslechu hrál J.Kabeš se synem. Poté následoval 
ohňostroj, který obstaral S. Štrouf. Celá akce a čarodějnická 
noc se vydařila a splnila hlavní účel, že se většina z nás sešla 
a pobavila se v místní vesnické pospolitosti.
Zastupitelstvo schválilo tyto výdaje na akci: 6725 Kč 
občerstvení, 2.000 Kč kapela, 4.500 Kč ohňostroj, výše 
uvedené odměny kulturního výboru.

Setkání seniorů
„Setkání seniorů“ se konalo 25.  5.  2019 od 15:00 v  novém 
hostinci. Na akci byly pozvány osoby trvale hlášené v  obci 
a místní chalupářky a chalupáři ve věku 60 let a výše.
Akci moderovala předsedkyně sociálního výboru R.Kuberová 
a  společně s  J.Janotovou připravily členky výboru akci: 
vyzdobily hostinec, vyrobily pozvánky, nakoupily dárky. 

Kulturní akce

Na začátku všichni uctili minutou ticha ty, kteří nás 
v uplynulém roce navždy opustili. K tanci a poslechu hrála 
kapela Fr. Svitáka z Vlkosovic, dále hezky zahrál T.Kubera 
a jeho spoluhráč na trubku. Všichni přítomní popřáli panu 
Novákovi k  jeho významnému životnímu jubileu. Poté 
předaly členky výboru seniorům dárky z  cukrárny Budík. 
Následoval zápis do nově vytvořené kroniky. K občerstvení 
byly řízečky, chlebíčky, ovoce, zákusky, nápoje, přípitek, 
vše připravil perfektně pan hospodský se svým týmem. 
Následovala volná zábava. Přišlo asi 30 našich starších 
spoluobčanů a dobře se bavili.
Zastupitelstvo schválilo tyto výdaje: 8.450 Kč občerstvení 
a nápoje, cca 3.000 Kč dárky a výzdoba, 2.000 Kč kapela 
a výše uvedené odměny členkám sociálního výboru.

Pouť v Bořetíně
Pouť se konala v pátek až neděli 14 -1 6. 6. 2019 s tímto 
programem:
►	pouťové atrakce  – střelnice, kolotoč, cukrová vata 

a prodej pouťových sladkostí,
►	dále v  sobotu se konal volejbalový turnaj pořádaný 

místními hasiči, ve kterém zvítězilo družstvo z Chválkova 
Chválkovští kozlíci, druzí byli částečně domácí Miro 
a  Boro a  třetí také částečně domácí Nehru, část cen 
připravila P.  Peterková, hřiště posekli a  částečně 
připravili M.Moravec, J. Janotová, m. Peterkovi

►	v sobotu a v neděli byla na prodej zmrzlina z cukrárny 
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Vyhnálek, zajistil P.  Dvořák, mrazák M. Moravec,  
Z. Danda

►	v sobotu od 14h divadelní společnost Koňmo odehrála 
pro děti i dospělé na břehu náveského potoka Vodnickou 
pohádku

►	v  sobotu od 20h se konala v  místním hostinci taneční 
zábava, pořádaná místními hasiči, kde profesionálně 
zahrál a  zazpíval místním oddaným fanynkám do 
ranních hodin Lukáš Chaloupek – skupina Nelej, výběr 
vstupného a  úhradu kapely zajistil P.  Koukal, kapelu 
zajistily členky kulturního výboru

►	v sobotu byla místním dětem ve značném vedru atrakce 
aquazorbing, kterou tvoří obří nafukovací válec v mělkém 
bazénu, přivezla a  instalovala M.Cimbůrková, odvezl S. 
Zíka, sbalil Z.Danda s dětmi, a dále ofroad kolonožka ‑ 
segway

►	v  neděli dorazili pracovníci EONU a  instalovali skákací 
hrad a půjčili dětem kolonožku, zajistila M. Hálová

►	v  sobotu i  v  neděli byly k  dispozici raft a  loďka na 
náveském rybníku, zajistil S. Štrouf, Z. Danda, M. Šelepa, 
J. Vrzal ml.

►	v  neděli probíhalo malování na tělo pro děti, zajistila  
M. Cimbůrková

►	dále byla zapůjčena trampolína na hřiště, přivezl a odvezl 
S. Zíka

Účast na celé pouti byla velká a věřím, že se všichni pobavili 
a odpočinuli si od všedních starostí. Kulturní výbor připravil 
mimo jiné také plakáty, pozvánky.
Zastupitelstvo schválilo tyto výdaje na Bořetínskou pouť ve 
dnech 14‑16.  6.  2019: 3.500 Kč pouťové atrakce, 7.000 Kč 

aquazorbing s bazénem, 1.700 Kč segway, 600 Kč volejbal 
míč, 500 Kč mlžič na osvěžení, 5.000 Kč divadlo, taneční 
zábavu ‑ kapelu zaplatili místní hasiči ze vstupného a dále 
zaplatili občerstvení kapely a  obsluhy nafukovacího 
hradu Eon, dále uhradili ceny na volejbalový turnaj. Eon 
hrad, trampolína zdarma. Zmrzlina náklady byly pokryty 
akorát tržbou. Na poslední chvíli nedodržel domluvu 
provozovatel atrakcí Rangl z  Chlumu u  Třeboně a  bylo 
nutno shánět náhradu – pana Junga. Dále nastal problém 
s provozovatelkou zmrzlinového stroje, která přislíbila účast 
na dva dny, ale nakonec byl možný jen jeden den. Proto byla 
zajištěna zmrzlina za pomoci P. Dvořáka jinak.
Zastupitelstvo schválilo termín poutě v  Bořetíně na příští 
rok na dny 27 – 28. 6. 2020, letos to bylo dříve kvůli tomu, 
že se začala akce zajišťovat až na jaře a na tradiční termín 
bylo vše obsazeno. Termín pouťových atrakcí je domluven 
s panem Jungem na výše uvedený víkend na příští rok.

Návštěvy a významná výročí seniorů
Členky sociálního výboru postupně navštěvují seniory 
a  přejí jim k  jejich významným výročím dle schváleného 
plánu na tento rok, takto v druhém čtvrtletí byly u p. Nováka 
a paní Trčkové, kterým tímto obec Bořetín ještě jednou touto 
cestou blahopřeje.
Pokud jsem na něco nebo na někoho při psaní výše 
uvedených zpráv zapomněl nebo napsal nepřesně, tak se 
omlouvám.

Jan Cimbůrek

Informace z kroniky obce Bořetín

Kroniku obce Bořetín založil v roce 1927 za podpory členů 
obecního zastupitelstva starosta obce p. Václav Koukal.
Členy obecního zastupitelstva byli: Václav Koukal, Václav 
Růžička, Václav Peterka, Václav Kukla, Štěpán Pokorný, 
Antonín Průša, František Krejča, František Čamra, Jan 
Černý, Antonín Tržil a František Kubů.
Zastupitelstvo bylo jedenáctičlenné neboť obec měla 
v uvedeném roce 386 stálých obyvatel.
Kronikářem obce Bořetín byl obecním zastupitelstvem 
navržen a  schválen Tomáš Coufal, řídící učitel v  Mnichu, 
který byl narozený 19. prosince 1903 v Jihlávce na Moravě. 
Po vystudování 2 ročníku obchodní školy v  Jindřichově 
Hradci pobyl rok v obchodní praxi a dále se vzdělával ve 
III. – IV. ročníku státního učitelského ústavu v Levicích na 
Slovensku. Od roku 1923 působí na pětitřídní obecní škole 
v  Mnichu jako učitel a  od 1.IX.1926 jako definitivní řídící 
učitel tamtéž.
Do kroniky byl zakreslen na st.3 plánek obce dle katastrální 
mapy z r. 1913, kde jsou zakresleny i nové budovy. Silnice 
v obci byla postavená v roce 1911 a měří od čísla popisného 
67 (Kůrkova chalupa) k číslu popisnému 17 (dnes Štroufova 
chalupa) rovný 1 km. Chalupa s číslem popisným 32 (Kalina 

František, bývalý hostinec – dnes p. Matuška) se nachází 
přesně ve středu obce. Na východ od obce leží obec 
Mnich (2 km), severně Chválkov (3,5 km), západně obec 
Psárov (3,5 km), severozápadně obec Hojovice (3,5 km) 
a jižně Drunče s osadou Annovice (1,5 km). Psárov hraničí 
s  okresem soběslavským, který spadal pod hejtmanství 
města Tábor.
V roce 1927 bylo v obci 68 čísel popisných a všechna čísla 
byla osídlena.
Byla zde jména: Krejča, Růžička, Šimeček, Kubů, Sviták, 
Roubal, Kukla, Trčka, Koukal, Cimbůrek, Urban, Průša, 
Černý, Kubera, Dvořák, Hrdlička, Souček, Novák, Peterka, 
Tržil, Kůrka, Bastl, Drunecký, Chaidrna, Kukačka, Vácha, 
Nutil, Broukal, Kalina, Trantýr, Cihlář, Šelepa, Vojtěch, 
Brouček, Matějů, Čamra, Raušovi, Zíka, Charvát, Hamerník, 
Ježek, Pokorný, Vrzal, Mareš, Šamal, Pícha, Kabeš, Janda, 
Uhlík, Míka, Kudrna, Stupař, Hadrava, Serbus, Brožek, 
Boněk, Liška, Ševcovi, Bartoušek, Halík, Jouza, Nemeškal, 
Kubíček, Honza atd.

Informace z obecní kroniky pro vás připravil
Mgr. Stanislav Koukal, MBA, Dr. h.c.
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