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dostává se vám do rukou další letošní obecní zpravodaj za 
třetí čtvrtletí 2019. Jeho prostřednictvím se opět dozvíte 
informace o dění v naší obci, které by vás mohly zajímat. 
Přeji vám klid a pohodu do konce letošního roku.

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 
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 zatím nezvolen, 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
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 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
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 poplatky za odpad jsou zaplaceny.

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. 

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.

Informace o obci

Ke konci roku je bude zrevidován naměřený a technický 
stav vodoměrů v každém objektu.

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, zatím se týká  
3 vlastníků v 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 – zde 

lze vyhazovat hračky, obuv, oděvy, textil, vše zabalené 
do folie

►	kovový odpad co dva roky hasičům
►	 jedlé oleje a  tuky o černého kontejneru před obecním 

úřadem, 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.

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.

Rozšíření prostoru na kontejnery na 
tříděný odpad
Bylo zahájeno rozšíření prostoru na kontejnery na tříděný 
odpad a  výstavba ohrady a  přístřešku u  nové hasičské 
zbrojnice, aby nebylo kontejnery moc vidět a nehyzdily náves. 
Stavba byla svěřena Marku Jedličkovi a  jeho týmu, jehož 
nabídka byla nejlevnější a  byla vybrána zastupitelstvem 
obce. V  dohledné době proběhne vydláždění prostoru 
betonovou dlažbou, dostavba patek pro přístřešek, 
dostavba schodů k  brance školní zahrady. Pravá hranice 
kontejneřiště musela být posunuta, protože vedle probíhá 
kanál od šachty na rohu školní zahrady k dolní šachtě na 
druhém rohu školní zahrady. Po dostavbě rozšířené plochy 
a výběru nabídky na stavbu samotného přístřešku a ohrady 
bude zahájena stavba přístřešku.

Komunitní kompostér
Z důvodů dříve popsaných bylo schváleno zřízení malého 
zařízení pro komunitní kompostování na pozemku 
parc.č. 482/12 za účelem likvidace shromážděného 
bioodpadu. S. Zíkou ml. bylo připraveno řezivo na stavbu 
kompostu (cca 3.000 Kč) a nyní po zakoupení kovových 
prvků konstrukce zhotoví stavbu M. Moravec.

Svozy odpadu ze sběrného dvora 
a jeho provoz
V  nedávné době proběhl svoz elektroodpadu, kterého se 
nashromáždilo ve dvoře velké množství. Z. Kůrkovi pomohl 
s  naložením mnoha lednic, mrazáků a  apod. M. Moravec 
a J. Setnička. Příště je na zváženou, zda svoz neřešit přes 
hasiče, kdy by tito z  toho dostali nějakou korunu (systém 
elektrowin). Dále proběhne svoz plastů v  rámci svozové 
linky do velkého auta (levnější než extra svoz jen pro jednu 
obec), které nyní může projet skrz sběrný dvůr. Proběhne 
svoz větších kusů skla. Na jaře bude svoz nebezpečného 
odpadu, Z. Kůrka obstará tuhé pytle. Z. Kůrka dále kromě 
samotného provozu sběrného dvoru obstarává spolu  
s M. Moravcem sečení v okolí sběrného dvora a jeho údržbu 
(plot apod.), dále třídí uložený odpad, sváží pneumatiky, atd.
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Informace ze správy obce

Nová členka zastupitelstva obce
V mezidobí byla starostovi obce doručena dne 27. 9. 2019 
písemná rezignace zastupitele Stanislava Koukala na jeho 
mandát zastupitele v zastupitelstvu obce Bořetín dle § 55 
odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. ke dni 30. 9. 2019 
a  dále i  na místo předsedy kontrolního výboru obce. Na 
jeho místo nastoupila dle § 56 odst.  1 cit. zákona dnem 
1. 10. 2019 náhradnice volební strany Bořetínské sdružení 
nezávislých kandidátů Petra Peterková neboť předchozí 
náhradníci Jakub Trčka, Karel Uhlík a  Jan Hála se pozice 
náhradníka již dříve vzdali. Petra Peterková složila hned 
v úvodu jednání zastupitelstva slib dle § 69 odst. 2 zákona 
o  obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce a  jejích občanů a  řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ a potvrdila složení slibu svým podpisem.

Rozpočtová opatření
V průběhu roku jsou přijímána tzv. rozpočtová opatření, což 
jsou ve své podstatě změny oproti schválenému rozpočtu. 
Schválený rozpočet vychází ze struktury výdajů za minulý 
rok 2018, kdy ovšem byla tato struktura jiná, zejména bylo 
vynaloženo větší množství mzdových prostředků a menší 
množství věcných výdajů. Letos díky tomu, že zastupitelstvo 
pracuje zdarma, máme značně větší množství prostředků 
na věcné výdaje. I proto je na základě podkladů účetní obce 
průběžně měněn rozpočet na letošní rok rozpočtovými 
opatřeními.

EON posílení rozvodu elektřiny 
v obci
V mezidobí doručila E.ON Distribuce, a. s. prostřednictvím 
pověřeného projektanta všem vlastníkům pozemků včetně 

obce v  trase schválené v  platném územním plánu obce 
návrhy smluv o  zřízení věcného břemene pro umístění 
nového vedení ve věci stavební akce Bořetín – NN, TS, VN – 
zahuštění TS (– jde o posílení napětí v horní části obce, kde 
je často podpětí nebo výpadky). Stavba je jistě potřebná, 
jde však o nalezení vhodné trasy. Zastupitelstvo opakovaně 
schválilo tento obsah stanoviska ve věci územního 
řízení: 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) a probíhá změna 
územního plánu a  to i  v  této části. Projektantovi bude 
znovu toto stanovisko zasláno a znovu 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). Vzor stanoviska bude poskytnut 
všem ostatním obeslaným vlastníkům, kteří budou mít o to 
zájem. Mělo by se odpovědět do 90 dnů od doručení návrhu 
smlouvy a  konstruktivně jednat o  jiné alternativě, což má 
význam pro pozdější spor při možném vyvlastnění zřízením 
věcného břemene. Jako další krok může totiž distributor 
elektřiny zahájit formální proces zřízení věcného břemene 
vyvlastněním. Budou obstarávána stanoviska vlastníků 
v obcí navrhované trase.

Metodika pro ochranu osobních 
údajů (GDPR)
Obec navštívily pracovnice DSO Nová Lípa a byla provedena 
kontrola dodržování GDPR a  zákona o  ochraně osobních 
údajů. Byly vytknuty menší nedostatky v  zabezpečení 

Provoz místního hostince

Obecní hostinec, který provozuje hostinský Martin 
Šimeček, má nyní od začátku září otevřeno v  úterý  
a v  pátek vždy 17 h - 23 h.  Čepuje se Bernard 10, pivo 
je tlačené biogonem. Byla vyměněna vodovodní baterie 
( S. Zíka ).  Byla vyměněna dlažba na nástupním schodu před 
dveřmi. Byla uklizena půda nad hospodou. Hasiči nasekali 
přivezené dřevo složené za hospodou. Prosklená lednice 
je kvůli spotřebě mezi otevíracími dny vypínána. Probíhá 
úspěšně spolupráce mezi obcí a hostinským při pořádání 
kulturních akcí, kdy hospodský dle rozpisu termínů zajišťuje 
otevření hostince na tyto akce (naposledy pečení Ludvíka, 
Den Bernarda, apod.). Do hostince bude do konce roku 
pořízena nová O2 TV se sportovními přenosy z  fotbalové 
Ligy mistrů, fotbalové anglické ligy, české první fotbalové 
ligy, české hokejové extraligy, bojových sportů apod..
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osobních údajů, které byly odstraněny. Byla zpracována 
metodika GDPR pro obec, která stála 5.000 Kč, obec ji musí 
dle zákona mít.

Nový web a email obce
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 
o dotaci byla zamítnuta. Dále bylo nutno změnit emailovou 
schránku obce, protože ta stávající je zahlcována stovkami 
spamů a nestačí kapacitně ani se v ní nezobrazují hlášení 
ze systému Kopis (např. zákaz ohňů apod.). Byl tedy zřízen 
nový email obce obec@boretin.cz, na který bude v blízké 
době vše přesměrováno. Je na bázi systému office 365. 
Dále probíhá modernizace webu a  dalších funkcí emailu 
obce, o čemž budete informováni.

Žádosti o dotace
Dále byla schválena žádost o  dotaci na pořízení 
elektrocentrály. Elektrocentrála byla již pořízena. Jde 
o zn. Honda, a prodala ji nám Požární bezpečnost, s.  r. o. 
Cena je 74 t. Kč, z  toho dotace činí 35 t. Kč. Dále obec 
obdržela poukázku na nákup hasičského vybavení v hodnotě 
2.500 Kč, doprava, náplně, zaškolení, předprodejní servis, 
zkouška, vše bylo poskytnuto zdarma. Elektrocentrála 
již byla využita při demontáži starého hasičského sušáku 
a  jistě dojde svého využití i  v  případě výpadku elektřiny 
v obci během vichřice, což se děje prakticky každoročně.
Byla schválena žádost o  dotaci pro místní venkovskou 
prodejnu, jde o  cca  46 t. Kč. O  podrobnostech budete 
informováni v příštím vydání zpravodaje.
Podat obě dvě žádosti je velice složité, tak aby bylo vyhověno 
specifickým nárokům poskytovatele dotace a jeho dotační 

logice. Obě dvě dotace se nyní musí vyúčtovat, což je další 
a časově náročný administrativní proces.

Změna územního plánu obce
Ing. arch. Hudcová zaslala návrh smlouvy o zhotovení změny 
územního plánu. Cena je za všechny fáze během cca dvou 
let 100 t. Kč. Smlouva byla schválena a  podepsána. Dále 
se čekalo na zadání územního plánu, které měl zpracovat 
Ing. Souček na Městském úřadě v Pelhřimově, což i učinil 
a  dále zpracoval zprávu o  uplatňování ÚP v  letech 2016 - 
2020. Zatím je tento text v konceptu. Tato brožura (asi 40 
stran textu, jsou zde řešeny doslova desítky požadavků 
ze strany státní správy na podobu nového plánu) bude 
rozeslána dotčeným úřadům, které se k  ní vyjádří. 
Následně bude zadání projednáno zastupitelstvem obce 
a  s  Ing.  Hudcovou a  budete s  ním seznámeni také vy. 
Jde o  jakési obecné zadání, přičemž teprve potom bude 
pověřený architekt  – Ing.  Hudcová  – zpracovávat změnu 
ÚP. Jedná se o  mimořádně složitou problematiku, jejíž 
řešení se bohužel časově protáhne.

Žádost o vyjádření ke stavbě RD
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí žádost manželů 
Pragerových o zařazení vyznačené části pozemku 
parc.č. 148/6 v k.ú. Bořetín do zastavitelného území 
a tedy i do změny ÚP a o souhlas plánovanou stavbou 
RD. Pozemek navazuje na stávající zastavitelné 
území rodinnými domy a není známa žádná překážka, 
která by bránila ze strany obce vyhovění této žádosti 
a zastupitelstvo tuto žádost schválilo. Je třeba podporovat 
výstavbu v obci neboť mimo jiné na počtu obyvatel závisí 
objem rozpočtu obce. Obec poskytne veškerou součinnost 
při prosazení tohoto záměru do nového územního plánu 
obce, ale samozřejmě úspěch záměru závisí především 
na stanovisku především příslušného odboru životního 
prostředí, popř. dalších úřadů.

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 parc.č. 133/22 a nově parc.č. 135/2 v k.ú. Bořetín. Byla 
dohodnuta směna pozemku p. č. 133/11 o výměře 806 m2 
za část obecního pozemku p.  č.  207 o  výměře 1.014 m2. 
Zde se protáhlo jednání se stavebním úřadem v Kamenici 
o  vydání stanoviska k  dělení pozemku parc.č.  207, které 
bude nakonec vydáno. Pozemek parc.č. 133/22 o výměře 
539 m2 byl již odkoupen za 25 Kč za m2 (13.475 Kč) od Land 
Product, a. s. a smlouva je na katastru. Jednání o výměně 
pozemku parc.č. 135/2 probíhá. Dále byla prodloužena lhůta 
k  podání projektu pro územní řízení o  stavbě čističky do 
30. 3. 2020. V tomto termínu musí obec projekt odevzdat, 
jinak na něj nedostane dotaci. Byla podána žádost 
o prodloužení lhůty na dodání projektové dokumentace za 
účelem získání dotace, která končí 30.  9.  2019. Povolení 
k  vypouštění odpadních vod bez čističky odpadních vod 
pro obec platí do 31. 12. 2020. Bohužel nelze vybírat místo 
pro čističku odpadních vod, které je předurčeno spádem 
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kanalizace a  blízkostí odpadní vodoteče a  je proto velice 
složité získat vlastnicky potřebné pozemky a  celou věc 
vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných vlastníků.

Kvalita vody
Všechny ukazatele kromě železa jsou dlouhodobě 
v  pořádku. Obsah železa však kolísá a  kontroly vzorků 
zvyšují obci náklady. Vodovod je třeba odkalit. To se 
projevuje např.  při náhlém načerpání většího množství 
vody při hasičských trénincích nebo výlovu zakalením 
vody. Odkalení proběhne do konce roku, což znamená 
že domácnosti budou nějakou dobu bez vody. Budete 
o  plánované odstávce vodovodu informováni. Záležitost 
dále dořeší zastupitel Z.Danda včetně podání příslušných 
zpráv na KHS a jiným úřadům.

Revize hydrantů
V  návaznosti na výše uvedené bude nutné provést revizi 
hydrantů v  obci, najít je, promazat je, opravit, označit dle 
předpisů, a zajistit nezarůstání plevelem a drny.

Pojištění majetku obce 
a odpovědnosti za škodu
Obecní majetek byl nově pojištěn na novou cenu (celkem 
14.85 mio Kč) u  Generali pojišťovny,  a.  s. Proces jednání 
s  pojišťovnami byl dlouhý a  úmorný. Není jednoduché 

se s  zaměstnanci pojišťovny domluvit o  tom, co vlastně 
zákazník chce a očekává. Minulá nabídka České pojišťovny 
byla zdražena po předložení zprávy o  škodním průběhu 
obce za posledních deset let (seznam pojistných událostí) 
o 10 t. Kč. Byla tedy hledána další pojišťovna. Je pojištěno 
riziko klasický živel (zejména požár, blesk, náraz vozidla, 
a  dále přírodní nebezpečí vichřice, krupobití, tíha sněhu 
a  dále podpětí, záplava, nepřímý úder blesku, únik vody 
z  potrubí) a  to i  na komunikacích, vodovodu, rozhlasu, 
osvětlení, movitých věcech  apod. Je v  podrobnostech 
vyvěšeno na úřední desce obce. Dále z  důvodu svého 
rozhodování každý zastupitel nese odpovědnost za škodu 
způsobenou obci a  rozsah odpovědnosti je značný. Tato 
odpovědnost je také pojištěna, dále je pojištěno pořádání 
kulturních akcí a  činnost zásahové hasičské jednotky 
obce. Hasičská vzájemná pojišťovna se obci s avizovanou 
nabídkou neozvala.

Telefonní čísla na obec
Byla ponechána telefonní pevná linka na obecní úřad 
a  změněn její tarif, aby to vycházelo levněji, uvažuje se 
o  přechodu na internetovou telefonii (bylo by zachováno 
číslo, které se využívá jen kvůli pořádání voleb  – musí 
být linka do volební místnosti  – a  neplatil by se žádný 
paušál). 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 a  tyto ušetřené prostředky můžeme 
např. investovat do zřízení O2 TV v hostinci.

Pacht obecních pozemků
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o  jednání 
s  pachtýřem ZEMO ‑PROFIT Mnich,  a.  s. Pachtýř zaslal 
původní smlouvu z  r.  2015, která byla uzavřena. Z  té 
vyplynulo, že tyto pozemky oproti nyní zaslanému návrhu 
nejsou pronajaty: pozemky parc. č.: 226/17, 741/1, 892/1, 
893/3, část 895/1 ve stávajícím půdním bloku 6403/2, část 
918/2 ve stávajícím půdním bloku 5207/18, 921, 923/1, 
936/2, 937/1, část 951/2 ve stávajícím půdním bloku 7303/1. 
Již pronajatý pozemek parc.č. 896/1 (vyasfaltovaná cesta 
od Chrástky do středu obce) je možno pronajmout jen 
část v půdním bloku 6403/2 a dále již pronajatý pozemek 
parc.č.  889/2 (pláž koupaliště) je možno pronajmout 
část mimo půdní blok 7303/1. Dále u  výše uvedených 
nepronajatých pozemků bylo projednáno s pachtýřem a do 
nájmu půjdou jen využitelné části těchto pozemků, a to část 
918/2 (vyasfaltovaná cesta za obcí od Štroufů až k Petrům 
a pak odbočuje do pole) – část v půdním bloku 5207/18, 
část 951/2 (pozemek skrz koupaliště a  pak je na něm 
příjezdová cesta ke koupališti) ve stávajícím půdním bloku 
7303/1, část 895/1 (přes část pozemku vede vyasfaltovaná 
cesta do Chrástky) ve stávajícím půdním bloku 6403/2. 
O další pozemky z obecního majetku parc.č.: 205/1, 893/2, 
894/9, 926/2 - jde o  nevyužité pozemky s  kulturou trvalý 
travní porost nebo ostatní plocha – nemá pachtýř zájem. 
Vše v k.ú. Bořetín. Ostatní pozemky dosud propachtované 
zůstávají i  nadále v  pachtu. Ostatní pozemky obce dosud 
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Veřejná prostranství

nepropachtované zůstávají nepropachtované. Záměr bude 
po projednání s pachtýřem zveřejněn dle zákona o obcích 
a pak definitivně schválen a vypracován dodatek ke stávající 
smlouvě.

Příspěvek farní charitě
Zastupitelstvo schválilo žádost Farní charity Kamenice 
nad Lipou o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu, 
kterou v naší obci tato organizace provozuje. Obec přispěla 

částkou 5.000 Kč za letošní rok. Již dříve bylo takto 
přispíváno.

Příspěvek na sportovní aktivity
Zastupitelstvo schválilo žádost K.Lukšové o  poskytnutí 
příspěvku 600 Kč na lyžařský výcvik dítěte v 7.třídě, tak jak 
činí u svých trvale hlášených žáků i Město Kamenice nad 
Lipou, kam dítě chodí do školy.

Obecní kaplička
Zastupitelstvem byla již dříve 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 byl 
zveřejněn na webových stránkách obce a na úřední desce. 
Připomínky a  jiné návrhy nebyly. Dále byly schváleny 
náklady na úpravu okolí obecní kapličky. Byly zakoupeny 

kameny od J. Kubeše (1.000 Kč), P.  Janoty (1.500 Kč) do 
cestičky ke kapličce, dále zdarma poskytl kamenné kostky 
a kvádříky S. Zíka. Prostor byl zplanýrován bagrem P. a D.
Bidmonem a dovezeny kameny od P. Janoty (1.700 Kč), byl 
upraven obecními pracovníky J. Janotovou a M. Moravcem 
a to vybrány kameny, uhrabáno, připraven prostor pro cestu, 
vykopán (byl částečně propadlý), vycentrován a postaven 
(přilepen chemickou kotvou na kamenný podstavec) křížek 
M. Moravcem, vyčištěn křížek J. Janotovou, položena 
kamenná cesta M. Moravcem a  vysypána křemičitým 
pískem (700 Kč), bude ještě zhutněna vibrační deskou. Byly 
zakoupeny rostliny a keře za cca 6.000 Kč, sehnán mulč - 
piliny (V. Čábelka a S. Zíka), koňský hnůj (paní Matějíčková), 
vše navezeno. Místní občané a  obyvatelé Bořetína 
dále brigádně osázeli celý prostor, rostliny pohnojili, 
zamulčovali a  zbývá zasadit už pouze strom. Vzhled 
výsadby se projeví až během příštího roku, kdy se rostliny 
uchytí. Moc všem děkuji za pomoc. Bylo natřeno ostění 
dveří M. Moravcem. Dále je objednána u Elektro Hadrava 
prohlídka za účelem zjištění, výpadků ve zvonění kapličky.
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Opravy a údržba obecního majetku

Schody na náves
Po zhotovení ohrady na kontejnery se na náves nebude 
možné dostat ani mezi kontejnery jako nyní. Z  tohoto 
důvodu byl předložen návrh zhotovení schodů mezi novou 
hospodou a  hasičárnou, kde by bylo odstraněno zábradlí 
a vybudovány schody na náves. Současně by směrem (při 
pohledu od hřiště) 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). Schodiště bude sloužit i  jako posezení 
při sportovních akcích a  má sklon a  výšku schodů pro 
veřejné prostory. Dále bude vyřešeno i  sušení hadic, kdy 
po prodloužení na boku hasičské zbrojnice bude možné 
sušit hadice jejich rozvinutím dolů na hřiště po pravé straně 
schodů. Takto byl záměr zveřejněn, připomínky nebyly, 
a  byl schválen zastupitelstvem. Zastupitelstvo dodatečně 
schválilo nabídku na stavbu konstrukce schodiště na náves. 
Nabídku podali Z.Danda, S.Zíka, Unimont Pacov. Jako 
nejlevnější nabídka byla vybrána nabídka Z.Dandy za 37 t. 
Kč. Bagr J.Vyhnala sebral drn v místě, kde schody budou. 
Schody jsou nyní částečně zhotovené, jsou pozinkovány 
schodnice, budou se definitivně kotvit, shání se drážkované 
tlakově impregnované fošny na nášlapy. Dále bude nutno 
zvýšit o několik cm plochu mezi novou hasičárnou a novým 
hostincem před schody, aby nástup na schody byl v rovině, 
protože schody jsou dělány v rovině s podlahou terasy, která 
je o něco výše. Proto bude nutno ručně (frézování by stálo 
30 t.Kč) vybourat asfalt a beton v tomto prostoru a položit 
do roviny se schody klasickou betonovou dlažbu s nájezdy 
od ostatní asfaltové plochy, což provede M. Moravec.

Sečení a údržba veřejných 
prostranství 

Veřejná prostranství jsou průběžně uklízena obecními 
pracovníky, štěrk, listí, větve, krtiny, je prováděno pletí 

Renovace fasády vodárny
Probíhá renovace nátěru vodárny, který byl od řasy zelený 
a  zašlý. Fasáda byla umytá tlakovou myčkou, natřena 
modrou skalicí, dále pak zvláštní penetrací a  silikonovou 
barvou (zatím na severní straně). Zajišťuje M. Moravec.

Malování a opravy ve staré hospodě
M. Moravec vymaloval ve 
staré hospodě a  v  jizbě 
s  protiplísňovou přípravou, 
opravil dlažbu na záchodě 
a  opravil truhlářsky rozbité 
IKEA židle a stoly.

Poškození obecní kapličky
Obecní kapličku poškodil náraz nějakého vysokého 
dopravního prostředku, zřejmě kamionu, řízeného blbcem. 
Je uražený roh střech (tašky, hřebenáče, podbití). Věc 
byla nahlášena pojišťovně. Náhradní tašky nejsou. Opravu 
zajišťuje zastupitel S. Štrouf.

Rigoly na silnici
Jsou na krajnici od O. Štroufa k M. Jedličkovi a je jich hodně. 
Je to způsobeno zvýšeným provozem těžkých dopravních 
prostředků, hlavně kamionů (kůrovec, objížďka Černovice, 
zemědělci, snaha vyhnout se mýtu na dálnici), které ničí 
také přilehlé chodníky. Opravu urguje na správě silnic 
zastupitel P. Koukal.

chodníků v  parku a  pletí trávy a  plevele v  mulčovacích 
pruzích kolem, záhonu u hospody, dále chodníku od zatáčky 
k Lukšům. Jsou vynášeny koše. Probíhá úklid větví v parku 
a kolem rybníka. Atd.
Dále probíhalo především sečení a  svážení trávy: hřiště 
a okolní plochy, všechny zelené plochy v parku, pruh kolem 
asfaltového hřiště, svah hráze náveského rybníka, kolem 
sběrného dvora (seče také Z. Kůrka), koryto u  sběrného 
dvora, plochy naproti Kůrkům (seče Z. Kůrka), cesta 
k Mostkově kapličce 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.

Okolí schodů do školy
Zastupitelstvo projednalo a  schválilo rekonstrukci betonu 
kolem rohožky před schody do obchodu a  nátěr lemu 
schodů a horní podesty schodů. Provedl by M. Moravec. Dále 
byla přemístěna popelnice na olej mezi ostatní kontejnery 
a bude odstraněn plechový koš na odpadky (vedle je obecní 
popelnice).

Dětské hřiště
Pod novou hasičárnou je, jak již dříve bylo uváděno, 
plánováno dětské hřiště, tak aby děti na něm si hrající jejich 
rodiče z  terasy místního hostince dobře viděli. Zažádáme 
během zimy o  příslušnou dotaci. Nyní jsou připravovány 
podklady, zejména asi 30stránkový strategický rozvojový 
podklad.
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Situace v obecních lesích

Další drobné opravy a údržba
Jsou dokončeny opravy fasády staré hospody, dokončeny 
nátěry laviček, dokončena rekonstrukce schodů do klubovny, 
byly opraveny některé poškozené pivní sety (chyběly 
např.  opěrné trámky na spodní straně), byly upraveny 
dveře do kapličky aby šly plynule zavírat, byl předlážděn 
vstup do nové hospody, byly natřeny dveře do vodárny, 
parapety na škole v  prvním podlaží, na el.kapličkách, 
pokračují opravy a  pletí chodníků se zámkovou dlažbou 
(byla zakoupena náhradní zámková dlažba za zlomené 
dlaždice) a pletí záhonů, pokračuje oprava podezdívky plotu 
u školy.  Dále byl se střídavými úspěchy v červenci a srpnu 
stahován pravidelně žabinec z koupaliště a ucpáván odtok 
v kbelu, aby neprotékal. Dále byl proveden úklid půdy nad 
novou hospodou i  nad starou hospodou. Bylo zahájeno 
pálení větví u  koupaliště. Byla sebrána drnová krajnice 
u silnice k vodárně, která přerůstala do cesty a odvezena 
pryč (P.  Dvořák a  P.  Janota), pruhy krajnice budou ještě 
doupraveny ručně obecními pracovníky. Pokračuje 
práce v  lese, viz  níže. Připravuje se stavba kompostéru 
a  vybourání asfaltu před budoucími schody, viz  výše. Na 
jaře se bude opravovat stěna nové hasičárny do hřiště, kde 
se působením teplotních rozdílů uvolnila omítka.

Obecní technika
Opět se měnil řemen pohonu u traktůrku, sekačka seče jen 
velmi nízkou trávu, jinak nemá sílu, oba dva křovinořezy 
jsou již neopravitelné. M. Moravec si nosí do práce jiný 
křovinořez. Pokusíme se během zimy sehnat dotaci na 
tuto zahradní techniku včetně motorové pily. J. Vrzalem byl 
zakoupen řetěz, lišta a olej na motorovou pilu.

Provádění řemeslných oprav
Některé z  řemeslných oprav provádí dotovaný pracovník 
Michal Moravec, čímž dochází k úspoře prostředků obce, 
která nemusí platit v  těchto případech řemeslníky. Velmi 
pěkně např. položil vchod do hospody a cestu ke kapličce.

Koupaliště
Chystá se jeho výlov a pak bude možné 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.

Úprava výjezdu ze sběrného dvora
Bylo zrealizováno. Čeká se ještě na dodání jemného recyklátu 
na prohlubně ve výjezdu. Fakturace činila 40.547 Kč. Firma 
Zíka a  spol. dodala výjezdová vrata (9.554 Kč), sloupky 
zabetonoval M. Moravec.

Prohrnování místních komunikací
Zastupitelstvo rozhodlo způsobu výběru dodavatele 
prohrnování a  zimní údržby místních komunikací. Byli 
osloveni s  písemnou výzvou k  podání nabídky: J.Trčka, 
J.Hála, P.  Dvořák. M.Krejča, popř.  další osoby. Cena 
určena za hodinu práce s  traktorem. Sezona 1.  11.  2019 
až 15.  4.  2020. K  prohrnutí budou dle dohody s  majiteli 
i  přístupové komunikace na náklady obce. Vybrána bude 
nejlevnější nabídka. Bude uzavřena smlouva s  přílohou  – 
plánem údržby.

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 půjčení rozhoduje a věci vydává a přebírá Z.Danda.

Není díky panu broukovi dobrá. Je dokončena těžba Na 
Losech ze strany obce prostřednictvím M. Moravce. 
16 prm paliva za cenu 500 Kč/1prm bez dopravy odkoupil 
M. Habanec. Dále má dotěžit domluvené polomy 
p.  Setnička samotěžbou. V  lese bylo zastupitelstvo 
23. 7. 2019 a nyní znovu. Na jaře vytěžený polom – kulatinu 
v Mostkách odvezl J. Čamra a zaplatil. 1 těžba činila 27.80 m3 
za 1200 Kč/m3, po odečtení těžby 350 Kč/m3 (27,80+29,55 
palivo) 13.577 Kč. Palivo z  těžby odkoupil M. Jedlička za 
450 Kč/m3 bez dopravy, celkem 29.55 m3. Další těžba 
26.97 m3 obdobně 18.044 Kč. V  Mostkách v  zadní části 
lesa u potoka vznikla finální kalamita. OLH Dvořák označil 
k  těžbě nejméně 150 m3 porostů napadených kůrovcem 
a dále další desítky m3. M.Moravec těží stromy do obvodu 

20 cm a zpracovává na palivo v délce 1 m, stejně jako odpad 
z  těžby p. Salaby. Kulatinu těží a vyváží p. Salaba z Jižné 
v 5 m délkách v ceně 400 Kč za m3 těžby z důvodu dlouhé 
trasy k  silnici. Zatím mu práce nebyla placena, protože ji 
ještě nedodělal. P.  Salaba zatím nedotěžil co měl udělat 
do konce září, bude urgován. Zbývá cca  37 stromů. Byly 
dovezeny z lesa již vytěžené 5 m a 2 m kusy, nebylo možné 
mezitím provádět těžbu paliva a  odklízet větve. J. Čamra 
nestíhá těžit. Na louce u Mostek je ještě cca 2 roky staré 
palivo – spodky stromů – z obecního lesa, bude odvezeno. 
Palivo z Mostek od koupili J. Pešta a P. Motyčka, celkem  
20 prm za 500 Kč/1prm bez dopravy. V Mostkách se kůrovec 
šíří dále. Dále v  Hájku polomy těží samotěžbou zájemce 
z  jiné obce, bude podrobně podána zpráva. Cena kulatiny 
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se nyní pohybuje v rozmezí 600-700 Kč za 1 m3 a dále klesá. 
Těžba se tak stává ekonomicky zcela nesmyslnou avšak 
kvůli šíření kůrovce nutnou. Dále má zájem o  samotěžbu 
p. Dubšík z Chválkova. Na Losech jsou prý další napadené 
stromy, což J. Vrzal prověří. Byla zakoupena nová lišta, 
řetěz, olej na obecní pilu. Dle mého laického názoru se 
jedná o  konec okolních lesů, tak jak je nyní známe a  po 
úplném odtěžení bude nutno provést zalesnění smíšeným 
porostem, což také nebude jednoduché, protože sazenice 
hynou kvůli suchu. Chci poděkovat oběma obecním 
pracovníkům za práci v  lese, zejména M. Moravcovi, díky 
kterému vůbec obec zvládá alespoň základní úkoly v lese.

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.

Bylo schváleno aktualizované složení JSDH Bořetín – viz níže. 
Naposledy bylo aktualizováno složení jednotky v  r. 2017 ze 
strany obce v souvislosti s koupí nového automobilu. Někteří 
členové jednotky již neměli zájem v ní být. Nebyl velitel. Nebyl 
dostatečný počet členů jednotky (má být minimálně 9 členů 
s náhradníky a 2 družstva). Bylo nutno aktualizovat telefony. 
Proto bylo přistoupeno k obnově členů jednotky dle výsledků 
schůze SDH Bořetín ze dne 12. 7. 2019. Dále bylo schváleno 
jmenování velitele JSDH Bořetín zastupitele Zdeňka Dandy. 
Tato funkce byla nabídnuta všem hasičům a  nikdo o  ní 
neměl zájem. Všichni členové jednotky by měli mít uzavřenu 
zvláštní smlouvu o výkonu funkce člena jednotky a zdravotní 
prohlídku, dále budou pojištěni v  rámci výše uvedeného 
pojištění. Dále byl schválen návrh odměny za členství ve výši 
1000 Kč ročně za jednoho člena a  za provedení zásahu ve 
výši 500 Kč na osobu a zásah. Dále bylo schváleno, že SDH 
Bořetín má oprávnění užívat tzv.  jizbu, dále novou i  starou 
hasičárnu (což nebylo zatím nikde zakotveno, alespoň 
nám to není známo), a  přednostní oprávnění na půjčení 
stanů, pivních setů a  staré hospody za účelem akcí, které 
SDH Bořetín pořádá. Bude zakoupeno hasičské vybavení 
dle předložené specifikace velitelem jednotky, která bude 
schválena zastupitelstvem, půjde zejména o  dovybavení 
jednotky rukavicemi a  helmami na zásah, zásahovými 
obleky  apod. Dále bylo schváleno částečné vyklizení staré 
hasičárny (mimo jiné otočením bedny na stříkačku) za 
účelem zaparkování traktůrku na sečení. SDH Bořetín již na 
základě dřívějšího rozhodnutí obce bezplatně užívá náveský 
rybník a 2 sádky.
JSDH Bořetín, okres Pelhřimov, ev.č. 613 108, kategorie JPOV
Velitel JSDH, řidič Zdeněk Danda

Hasičské věci

Družstvo A Družstvo B

Stanislav Zíka ml. 
velitel družstva, řidič

Pavel Janota velitel 
družstva, řidič

František Peterka strojník Miroslav Krejča strojník

Jakub Trčka Josef Kubeš

Daniel Bidmon Dominik Štrouf

V. Cimbůrek Jiří Vrzal ml.

Sběr šrotu
V sobotu dne 7. 9. 2019 proběhl v naší obci sběr kovového 
šrotu, který organizuje každé dva roky místní sbor 
dobrovolných hasičů. Byl objednán kontejner na kovový 
odpad, který byl postupně zcela zaplněn. Probíhaly svozy 
dvěma traktory s  vozy plus traktor s  lžící, po počátečním 
váhání se nakonec sešlo hasičů dost. Všem, kdo hasičům 
něco do sběru předali, velmi děkujeme a  vážíme si toho. 
Takto získané peníze zase investujeme do hasičské činnosti 
ku prospěchu obce. Nejvíce přispěl M. Krejča třemi těžkými 
kotli a J. Němeček mnoha Regenty.

Demolice původního sušáku
Dále byla schválena a provedena demolice starého sušáku 
na hadice, který bylo již nebezpečné používat. Jak bylo výše 
uvedeno, budou se sušit hadice na sušáku u schodů. 

Demolici provedli hasiči během výlovu náveského rybníka, 
úklid a  seřezání dřeva provedl M. Moravec. Ještě zbývá 
vytrhat bagrem betonové kotvicí sloupky.
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Výlov náveského rybníka
Dne 19. 10. 2019 proběhl výlov náveského rybníka.
Vylovilo se:
54 × kapr velký (47 dáno do koupaliště, 6 se upeklo, jeden 
pro J. Hálu za předchozí práci porybného)
1 × štika velká (upekla se)
2 × štika malá (do koupaliště)
6 × karas velký (do koupaliště)
5 × okoun velký (upeklo se)
malá káď drobných rybek (odvezl známý přes J. Trčku 
a slíbil výměnou za to malé štiky).

Díky všem, kdo přišli za účast a za pomoc, zejména novému 
porybnému M. Šelepovi, J. Vrzalovi ml., Z. Dandovi, kteří 
zajišťovali přípravu výlovu.
Uvidíme zda rybník nateče, přítok je velmi malý, avšak 
počasí v  zimě (pokud by byl výlov na jaře) je také zcela 
nejisté a voda již byla prosycená sinicemi.

Během výlovu byla také provedena příprava cca 4 m3 dřeva 
pro vytápění místního obchodu ze strany místních hasičů 
a to zejména za účasti P. Janoty, který poskytl štípačku.

Hasičské akce a soutěže
31. 8. 2019 proběhl Konec léta s Ludvíkem, viz níže.

Dále proběhla soutěž ve Včelničce v hrbáči s předchozím 
pitím piva (před startem nutno vypít 4 piva), které se 
zúčastnilo družstvo mladých, kteří soutěží v  požárním 
sportu, s malými obměnami a skončili čtvrtí. 

V hrbáči soutěžili většinou poprvé a patří jim díky za účast 
a nasazení. Není jednoduché si dnes najít na tuto činnost 
čas.

Termín výroční schůze

Dále byl navržen termín pro výroční 
(letos volební) schůzi hasičů 

sobota 16. 11. 2019, 
aby se koordinoval s termíny obecních akcí. 

Musí schválit SDH Bořetín.
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M. Moravec prodloužení pracovního 
poměru s dotací
Po dlouhých jednáních bylo ze strany Úřadu práce 
nabídnuto prodloužení pracovního poměru M. Moravce 
do dne 31.  1.  2020. Dále se jedná, aby pracovní poměr 
a  dotace vydržely až do jara, ale vše závisí na financích 
od státu, které ÚP dostane. Pro obec to znamená úsporu 
velkého množství mzdových prostředků, dostává 15.000 Kč 
měsíčně na tohoto pracovníka. V  dnešní době je malý 
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. Proto 
také dostal po schválení zastupitelstva bonusy hrubého 
1.500 Kč, 2.000 Kč a 3.000 Kč za červenec, srpen a září.

Dohody o provedení práce
P. Dvořák, D. Bidmon, M. Krejča a P. Janota (během října) 
za údržbu a opravy místních komunikací (sedření a odvoz 
zarůstajících drnů z  okrajů komunikace od Stupařů až 
k vodárně, dále Růžičkova cesta zavezení výmolů štěrkem 
a  zemní práce na okrajích cesty plus odvozy materiálu) 
500 Kč za hodinu práce s  traktorem nebo nakladačem, 
celkem 6.000 Kč za srpen a 2.500 Kč září. M. Krátký udržuje 
v  chodu obecní techniku nákladem 1.700 Kč a  200 Kč 
během léta.

Kulturní akce

Zaměstnanecké a obdobné věci

Kulturní akce
Konec léta s Ludvíkem
Letos v sobotu 31. 8. místní hasiči opět uspořádali pečení 
prasete s  pozváním pro širokou veřejnost, přičemž za 
vstupné 75 Kč (od 12 let výše) byla umožněna neomezená 
konzumace této dobroty. Akce se konala v místním hostinci. 

Prase upekl tradičně S. Zíka ml., vydatně mu pomáhal  
S. Štrouf a  účastnili se samozřejmě i  další (obstarání, 
přivezení, příprava na gril, polívka,  apod.), kterým tímto 
děkuji za pomoc. Přišlo 85 platících hostů a k  tomu ještě 
spousta dětí. Hasiči utržili na 6.375 Kč a  náklady byly 
6.980 Kč nákup surovin (hořčice, chleba, tácky, koření, atd., 
prase, porážka, kapela, mazání Ludvíka). K tanci a poslechu 
hrála kapela J. Kabeše.
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Plánované akce na konec roku

Setkání seniorůV  sobotu dne 7.  12.  2019 by mělo být uspořádáno druhé setkání seniorů, jak se stalo již dříve tradicí. Minulý rok se setkání nepořádalo a nebyl poskytován ani tradiční příspěvek 500 Kč trvale hlášeným seniorům v  obci. Byl tedy schválen příspěvek ve výši 1.000 Kč trvale hlášeným seniorům v  obci. Podrobnosti pořádání akce budou projednány se sociálním výborem.

Pouť v Bořetíně 2020
Zastupitelstvo schválilo termín poutě v  Bořetíně na příští rok na dny 27  – 28. 6. 2020, a do konce roku bude svoláno zastupitelstvo, kulturní výbor a  další občané, kteří budou mít o organizaci zájem, bude dohodnuto, co vše bude na pouť zajiš’továno a budou rozděleny organizační úkoly, aby se včas stihlo vše zajistit.

Vánoční strom

Dále bude obecním zastupitelstvem 

začátkem prosince postaven vánoční 

strom a provedena vánoční výzdoba včetně 

betléma. Je nutno obstarat pěkný vánoční 

strom.

Čerti a Mikuláš
Dále bylo projednáváno jak letos pojmout 

čerty a  Mikuláše 5.12, kulturní výbor si 

rozhodl, že bude sestavena akční skupina, 

která obejde děti v domech, jak je obvyklé 

při tradičním průběhu tohoto svátku. Obec 

uhradí balíčky pro děti. Dále bude pořádáno 

místo čertovské oslavy tvoření z  hlíny 

pro děti a  to pravděpodobně v  sobotu 

14. 12. 2019 v místním hostince.

Návštěvy a významná 
výročí seniorůČlenky sociálního výboru postupně 

navštěvují seniory a  přejí jim k  jejich 

významným výročím dle schváleného 

plánu na tento rok, takto v  třetím 

čtvrtletí byly u  pana Trčky, paní 

Turkové a  paní Černé, kterým tímto 

obec Bořetín ještě jednou touto 

cestou blahopřeje.

O všech akcích budete ještě podrobně informováni.
okud jsem na něco nebo na někoho při psaní výše uvedených zpráv zapomněl nebo napsal 
nepřesně, tak se omlouvám, je toho moc.

Jan Cimbůrek

Vánoční večírek

Dále byl předběžně schválen termín 

předvánočního zpívání na pátek 20. 12. 2019, 

na které bude navazovat vánoční večírek, 

kde by měla být na náklady obce objednána 

kapela, která po zpívání bude hrát v místním 

hostinci vánočně laděnou produkci.
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Obec Bořetín je položena na mírném svahu směrem na 
jihovýchod. Středem obce protéká malý potok, který 
se pod Mnichem vlévá do Deštenského potoka. Odtud 
plynou jeho vody do Nežárky, Vltavy, Labe a konečně do 
Severního moře.

Katastrální výměra obce činí 274,32 ha orné půdy, 
68,08 ha luk, 19,98 ha pastvin, 101,33 ha lesů, 2,30 ha 
zahrad a 14,98 ha zastavěných ploch. Celková výměra 
obce Bořetín byla dle stavu v roce 1906 480,9943 ha.

Polnosti, louky, pastviny a  lesy měly své názvy jako 
například: Bražské, Pražské, Na zahradách, Na vrchách, 
V  mostkách, Na losech, Na odměnkách, Na dolině, 
U  hranic, U  stroužnýho, Na prašivce, Na brabečkách, 
Na vejhoně, Na voleskejch, V  hájku, U  bukovce, Na 
psárovsku, Podevsí, Příčiny, Amerika, Kouty, Kolníček aj.

Jak již bylo minule uvedeno v  obci se nacházelo 
68 čísel popisných. Poslední číslo obdržel obecní 
domek vystavený na základě rozhodnutí obecního 
zastupitelstva, které bylo ve složení Václav Koukal, 
Václav Růžička, Václav Peterka, Václav Kukla, Štěpán 
Pokorný, Antonín Průša, František Krejča, František 
Čamra, Jan Černý, Antonín Tržil a František Kubů.

Domek byl vystavený za účinné pomoci místního 
spořitelského a  záloženského spolku a  občanstva 
v  roce 1925. Domek obsahoval úřadovnu, místnost 
pro čištění obilí a skladiště určené pro místní hasiče. 
Vedle u silnice jest kaplička zasvěcená Svaté trojici. Od 
28.  září  1929 přeměněna v  kapli svatého Václava dle 
stejnojmenného obrazu na oltáři malovaného p. Eliášem 
z  Deštné. Větších hospodářských usedlostí v  obci 
nebylo. Hospodářství o výměře 10 ha a výše bylo v obci 
asi 20, domkářů bez pozemků nebo do výměry 1 ha 
bylo v obci 8. V nájmu byla pouze jedna rodina Ježkova 
v č. p. 50 u Hamerníků. V obci jsou dva hostince - jeden 
(u p. Františka Kukačky s čítárnou v č. p. 27) a druhý 
společně s obchodem se smíšeným zbožím u Františka 
Kaliny. Majitelem tohoto hostince byl do 28. října 1929 
pan Josef Novák, vážený pokrokový občan a  velitel 
hasičského sboru, který se odstěhoval do Lomnice 
nad Lužnicí. Do Lomnice se dostal náhodně, když ho 
jeho otec vyslal do světa za obchodem. Procházením 
Lomnickým náměstím, tak přišel k  hospodě, která 
byla na prodej. Hospoda i  samotná Lomnice se mu 
zamlouvala, a  tak šel za majitelem a  podáním ruky 
p. Novák hospodu koupil a během několika dnů se celá 
rodina přestěhovala do Lomnice. V obci působilo několik 
řemeslníků, jako např.  2 kováři, 2 krejčí, 4 obuvníci, 
4 švadleny, 2 tkalci, 5 truhlářů, 2 tesaři a  10 zedníků. 
Všichni tito řemeslníci vyjma zedníků mají řemeslo 

jen jako vedlejší zaměstnání při hospodářství, neboť 
samotné řemeslo by je neuživilo. Průmysl zde není a na 
dojíždění nejsou zajištěny spoje. Nejbližší stanice dráhy 
(úzkokolejné lokální, zvané hrkálka, jezdící průměrnou 
rychlostí 15 – 20 km za hodinu, často i méně) jest ve 
Chválkově vzdálená cca  4 km. Stanice autobusová 
jest v  Mnichu, poštovní a  telegrafní úřad je nejblíže 
v  Deštné. V  průběhu roku 1929 byla otevřena pošta 
i v Mnichu do které jsou poštovní zásilky dopravovány 
buď pěšky, nebo na jízdním kole každodenně pošťákem 
ze Včelničky, která je vzdálena od Mnichu 6 km. Po 
přivezení zásilek na poštovní úřad do Mnichu, pošťáka 
(listonoše) čekalo poštu roztřídit pro Mnich, Drunče, 
Bořetín, Chválkov a  Mirotín. Po tomto vytřídění bylo 
jeho povinností všechny došlé zásilky do zmiňovaných 
obcí roznést.

Politicky a  soudně spadala obec do Kamenice nad 
Lipou, kde sídlil berní úřad, berní správa, okresní úřad 
i okresní školní výbor. Okresní finanční ředitelství bylo 
v Táboře, obchodní a živnostenská komora v Českých 
Budějovicích. Dřívějším rozdělením na župy spadal 
Bořetín do župy Pražské.

Jak jsem už dříve uváděl obec má 386 stálých obyvatel 
a z toho 184 mužů, 202 žen, dětí od 0 – 14 let 105, voličů 
do poslanecké sněmovny 169, do senátu 162.

V  obci je 333 občanů tj.  86,20% z  celkového počtu 
obyvatel Řím. katolíků, 45 obyvatel tj. 11.66% Českobratr. 
evangel., 8 občanů bez vyznání tj. 2,08%.

Římsko -katolický farní úřad je v Mnichu, kde je farářem 
P. Josef Brož, Českobratr. evangel. farní úřad v  Jindř. 
Hradci far. Bohuslav Skalák.

Obec Bořetín spadá školou do Mnichu, kde z celkového 
počtu 212 dětí je ve školním roce 1929 - 30 67 žáků 
z Bořetína. Mnichovská škola je 5 třídní s 1 pobočkou 
při IV. třídě. Mimo řídícího učitele vyučuje v  r. 1929 – 
30 na této škole: ve II.tř. Marie Coufalová, ve III. tř. def.
učitel Vojtěch Houška, ve IV.a)tř. def.učitel se zkouškou 
pro měst.školy Jaroslav Vacík, ve IV.b)tř. def.učitel Jan 
Kremlička, v  V.tř.  def.učitelka Vlastislava Svobodná 
a  def. Ind. učitelka Matylda Kiacová, Českobratrské 
náboženství vyučoval Tomáš Coufal.

Informace z obecní kroniky pro vás připravil
Mgr. Stanislav Koukal, MBA, Dr. h.c.
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Zpravodaj Obce Bořetín
Je vydáván čtvrtletně, vždy v měsíci, který následuje uplynutí kalendářního čtvrtletí (duben, červenec, říjen, leden) | Je bezplatně k vyzvednutí v místním 
obchodě, který má aktuálně otevřeno: v pondělí a středu 12.00 – 14.00 h a v pátek 12.30-15.30 |  Je vydáván v počtu 85 výtisků |  Příspěvky do něj lze obci 
předkládat vždy do konce: března, června, září a prosince | Vydává Obec Bořetín, 394 70 Bořetín 69, tel. 606 735 707, boretin@pel.cz | Redakční radou je 
zastupitelstvo obce, redakcí zpravodaje je pověřen starosta obce / Zpravodaj je zveřejňován také na www.boretin.cz v elektronické podobě.


