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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 Petra Peterková, členové Stanislav Štrouf,  
Jan Pešta
Sociální výbor:
Předsedkyně Romana Kuberová, členka Jaroslava 
Janotová, chybí nám třetí člen – kdo má zájem, hlašte se
Kulturní výbor:
Předsedkyně Irena Dandová, členka Monika Hálová, 
chybí nám třetí člen – kdo má zájem, hlašte se

Zastupitelstvo zasedá dle aktuálních možností  
( viz informace o svolání ) 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 18.00h do 20.00h 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.

Informace o obci

dostává se vám do rukou další obecní zpravodaj za čtvrté 
čtvrtletí roku 2019. Jeho prostřednictvím se opět dozvíte 
informace o dění v naší obci, které by vás mohly zajímat.  

Jan Cimbůrek
Poplatek za odpad
Místní poplatek činil za minulý rok 350 Kč pro trvale hlášené 
osoby a 481 Kč pro vlastníky objektů, kde nikdo není trvale 
hlášen. SOMPO, a. s. vyhlásilo na letošní rok cenu na 
trvale hlášeného obyvatele 685 Kč oproti o dost nižší 
původní ceně za rok 2019 (viz zpráva na boretin.cz) – 
tj., obec bude platit po vynásobení počtem obyvatel 
cca 71.000 Kč a dále bude účtovat tuto částku za 
všechny objekty, kde není trvale hlášen žádný obyvatel 
obce, tj. 32 objektů krát 685 Kč navíc oproti minulým 
letům – cca 22.000 Kč. To, co obec vybere na místním 
poplatku, dá všechno SOMPU, a. s., není to tak, že si 
s tím obec vylepší rozpočet a nacpe kasu. Dále jsou 
vícenáklady za svozy objemného odpadu, dalšího odpadu 
ze sběrného dvora, posílení kontejnerů na tříděný odpad 
za cca 15.000 Kč, přičemž nepočítáme mzdové náklady 
na obsluhu sběrného dvora. Proto zastupitelstvo muselo 
adekvátně reagovat a zvýšit i níže uvedený místní poplatek 
na částku 685 Kč s tím, že poskytlo velkou úlevu trvale 
hlášeným osobám z částky 685 Kč na 420 Kč, tj. 265 Kč 
na trvale hlášeného obyvatele, tj. cca 28.000 Kč  
(105 × 265 Kč) ponese obec ze svého rozpočtu plus 
výše uvedené vícenáklady 15.000 Kč plus mzdové 
náklady na obsluhu sběrného dvora 18.000 Kč, celkem 
tedy cca 61.000 Kč ponese obec ze svého. Proto došlo 
u tzv. rekreačních objektů k takovému zvýšení poplatku.
Kdo není trvale hlášen, ale fakticky zde bydlí, tak stále může 
platit (a většinou také platí) i při výši 685 Kč za objekt méně 
než rodina trvale hlášených osob, kdy záleží na počtu takto 
fakticky bydlících osob v objektu, kde není nikdo trvale 
hlášen. Samozřejmě zase ale tato osoba platí poplatky za 
odpad v místě kde je trvale hlášena.

Poplatek za odpad (za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů č. 6/2019) na rok 2020 tedy činí 
420 Kč za jednu fyzickou osobu trvale hlášenou v obci 
a 685 Kč za jeden objekt, kde není nikdo trvale hlášen 
k pobytu v obci.

Vodné
Náklady na provoz vodovodu se pohybují za rok 2019 
cca 90.000 Kč ročně (opravy a údržba, platby VOKA, s. r. o., 
elektřina, kontroly) plus odpisy pořizovací ceny vodovodu ve 
výši přes 100 t. Kč. Je tedy nutné tyto náklady prostřednictvím 
níže uvedených plateb nějak kompenzovat, obec nemůže 
vše platit sama. Dále bylo nutno stanovit stočné (tj. odvod 
odpadní vody), byť v minimální výši neboť zde máme také 
kanalizaci. Za rok 2019 činila výše vodného 25 Kč za 
1 m3, přičemž trvale hlášené osoby v obci měly úlevu 
15 Kč za 1 m3 do spotřeby 40 m3 na osobu, tj. do této 
spotřeby platily 10 Kč za 1 m3. Takto stanovenou cenu 
bohužel (byli bychom rádi, kdyby to takto motivačně 
šlo stanovit) zákon neumožňuje, což jsem konzultovali 
s VOKA Humpolec. Cena za 1 m3 vody byla zastupitelstvem 
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stanovena na 23 Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve 
výši 2 Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje 
z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby 
v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10 Kč z vodného za 
1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 13 Kč za 
1 m3 spotřebované vody. Vzhledem k tomu, že osoby, které 
nejsou trvale hlášené v obci, vodovod také využívají, ale 
převážně (vyjma některých, kteří zde bez přihlášení fakticky 
bydlí) s menší spotřebou z důvodu své časté nepřítomnosti, 
byla pro tyto osoby ponechána cena vody v základní výši 
23 Kč za 1 m3. Fakticky tak cena vody zůstala cca na 
stejné výši.

Zastupitelstvo se tedy usneslo, že cena za 1 m3 vody na 
rok 2020 byla zastupitelstvem stanovena na 23 Kč za 
1 m3 spotřebované vody a stočné na rok 2020 ve výši 
2 Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje 
z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby 
v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10 Kč z vodného za 
1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 13 Kč za 
1 m3 spotřebované vody. Stručně řečeno tzv. chalupáři 
platí 25 Kč včetně stočného (23 Kč plus 2 Kč) a trvale 
hlášení obyvatelé 15 Kč včetně stočného (13 Kč plus 
2 Kč), vše za 1 m3 vody.

Poplatek ze psů

Dále vzhledem k níže uvedené novelizaci zákona bylo nutno 
přijmout novou vyhlášku místním poplatku ze psů. Výše 
byla určena 100 Kč za prvního psa a 200 Kč za dalšího 
psa, přičemž osoby starší 65 let platí jako držitelé psa 
vždy pouze 100 Kč za každého psa, prvního i dalšího.

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

Poplatek z pobytu
Dále vzhledem k níže uvedené novelizaci zákona bylo nutno 
přijmout novou vyhlášku místním poplatku z pobytu (dříve 
lázeňský a rekreační poplatek). Výše byla ponechána 15 Kč 
za osobu a den vzhledem k tomu, že byla dle dříve platného 
zákona na maximální výši. Týká se pouze ubytovatelů 
v obci.

Pokladnu vede místostarosta Zdeněk Danda. Výše 
uvedené poplatky lze také uhradit na výše uvedený účet  
č. 882 62 61 / 0100, Komerční banka, a. s. s patřičnou 
zprávou pro příjemce o jakou platbu se jedná. Ohledně 
vodného stačí na kontakt místostarosty Z. Dandy zaslat 
foto vodoměru a zpět zašleme částku, kterou je nutno 
uhradit podle údajů o poslední spotřebě. Mohou využít 
např. vzdálení chalupáři, ale samozřejmě i místní občané.

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 (letos na jaře z dotací), dříve 

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

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

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

provoz zajišťuje Zdeněk Kůrka - tel. 732 762 228

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

Provoz sběrného dvora a další věci v odpadovém hospodářství obce

►	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 do 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. 
Pokud vyvážíte na toto místo větve, zacouvejte 
co nejdále a nevykládejte je na asfaltové ploše 
parkoviště, ale až co nejdále za touto plochou.

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



strana 4

4/ 2019

Rozšíření prostoru na kontejnery na 
tříděný odpad

Bylo dokončeno rozšíření prostoru na kontejnery na tříděný 
odpad a výstavba ohrady a přístřešku u nové hasičské 
zbrojnice, aby nebylo kontejnery moc vidět  a nehyzdily 
náves. Dřevěné prvky ohrady jsou tlakově impregnovány. 
Stavbu provedli Marek Jedlička a Ladislav Vichra a patří jim 
poděkování za dobře odvedenou práci.

Svozy odpadu ze sběrného dvora 
a jeho provoz

Na jaře bude svoz nebezpečného odpadu, Z. Kůrka 
obstará tuhé pytle. Z. Kůrka dále třídí uložený odpad, 
sváží pneumatiky, obstarává celý provoz sběrného místa. 
Prosíme o pomoc se svozem velkých pneumatik 
ke zpětnému odběru, Z. Kůrka na to nemá sílu ani 
dostatečně velikou káru.

Kontejnery na návsi
Obec zváží umístění kontejneru na objemný odpad a dále na 
odpad stavební během letošního roku na náves, cca květen, 
červen.

Revize vodoměrů

Jak již bylo dříve uvedeno, je nutno zrevidovat naměřený 
a technický stav vodoměrů v každém objektu, kde je 
vodovodní přípojka. 

Obec jako vlastník vodovodu je povinna tuto kontrolu 
učinit a odběratelé v objektech jsou na druhé straně zase 
povinni umožnit jí k vodoměrům přístup. Pověření členové 
zastupitelstva postupně navštěvují jednotlivé objekty, 
prosím proto o součinnost s nimi. 

Bude také postupně probíhat repase a výměna vodoměrů, 
která je potřebná. Současně je nutno uzavřít nové smlouvy 
o odběru a vypouštění vody, jejichž vzor je na www.boretin.cz,  
kdy je nutno aktualizovat staré smlouvy mezi obcí 
a odběrateli, pokud jsou vůbec uzavřeny. Dodávka vody 
a odvod odpadních vod jsou možné pouze na základě 
uzavřené smlouvy, tak jak ukládá zákon o vodovodech 
a kanalizacích.

Voda

Práce na přípravě projektu čističky 
odpadních vod

Byly provedeny tyto směny za účelem získání pozemku pro 
vyhnívací rybník:
Byl zakoupen pozemek parc. č. 133/22.
Byla provedena směna pozemku parc. č. 133/22 o výměře 
451 m2 ve vlastnictví obce Bořetín za pozemek parc. č. 134/1 
(– o výměře 967 m2) a pozemek parc. č. 134/2 (– o výměře 
489 m2).
Byla provedena směna pozemku parc. č. 207/2 o výměře 
1.014 m2 ve vlastnictví obce Bořetín za tento pozemek 
pozemek parc. č. 133/11 (– o výměře 806 m2).
Jako poslední je předjednána směna posledního nutného 
pozemku za účelem rozšíření ČOV a to pozemku parc. 
č. 135/2 za část pozemku č. 892/1 ve vlastnictví obce (892/4 
po oddělení), každý o stejné výměře 1.162 m2. Nyní došel 
geometrický plán potvrzený z katastru, stanovisko StÚ a po 
schválení v zastupitelstvu lze vše zrealizovat. Záměr již byl 
zveřejněn.
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Informace ze správy obce

Vše včetně směnných smluv, provedení vkladového řízení, 
zpracování daňových přiznání, bylo pro obec zajištěno 
zdarma, samozřejmě za geometrické plány si nechal 
geodet zaplatit. Obec tímto děkuje všem vlastníkům 
směňovaných pozemků za velkou vstřícnost, protože 
bez nich by nebylo možné čističku vybudovat ve 
funkčním provedení a obec vzhledem ke spádu 
a umístění vyústění kanalizace nemá s umístěním 
čističky na výběr.

Pověřeným pracovníkem VOKA Humpolec Ing. Milanem 
Šelepou byl rozeslán projekt pro čističku k dotčeným 
správním orgánům a jiným osobám, přičemž lhůta 
k podání projektu pro územní řízení o stavbě čističky končí 
30. 3. 2020. V tomto termínu musí obec projekt odevzdat, 
jinak na něj nedostane dotaci. Povolení k vypouštění 
odpadních vod bez čističky odpadních vod pro obec platí 
do 31. 12. 2020.

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

Revize hydrantů

V návaznosti na výše uvedené bude nutné provést revizi 
hydrantů v obci, najít je, promazat je, opravit, označit 
dle předpisů, a zajistit nezarůstání plevelem a drny. 
V případě požáru může vzniknout veliký problém v případě 
nefunkčního hydrantu.

Trvalý pobyt v obci

Dále byl projednán záměr poskytnout účelově vázaný dar 
osobám, které se v obci přihlásí k trvalém pobytu. Pro obec 
to znamená zvýšení rozpočtu a je to pro ni životně důležité, 
protože rozpočet je malý a potencionálních výdajů je 
strašně moc. Navíc každoročně se nějaký mladý dosavadní 
občan obce přihlásí k trvalému pobytu mimo obec a obec 
tím s potížemi drží cca stejný počet obyvatel, kterých je nyní 
cca 103. Velikost státních příspěvků do rozpočtu obce je 
odvozena převážně z počtu obyvatel obce. Jakmile počet 
trvale hlášených obyvatel klesne pod určitou hranici – 
dle mého odhadu cca 75 - obec pak nebude schopna 
zajišťovat svoje funkce, nebude mít na to peníze. Nejedná 
se samozřejmě o nějaké účelové přihlašování, ale pouze 
o lidi, kteří zde opravdu stejně fakticky bydlí a budou zde 
také nějakou dobu bydlet. Věc byla konzultována s krajským 
úřadem. Zastupitelstvo proto schválilo dotaci ve výši 
5.000 Kč pro každou osobu, která se nově přihlásí 
v obci k trvalému pobytu a jako občan obce bude vedena 
minimálně po dobu 5 let a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy.

Novelizace zákona o místních 
poplatcích a nové vyhlášky
Vzhledem k novelizaci zákona o místních poplatcích, 
bylo nutno novelizovat ve všech obcích obecně závazné 
vyhlášky o těchto poplatcích.

Zastupitelstvo zrušilo obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 5/2016 o místním poplatku užívání veřejného prostranství, 
která nebyla využívána a přestala také odpovídat zákonu. 
Později může být přijata nová, ale je to spíš pro obce, kde 
jsou nějaké větší akce jako festivaly apod.
Zastupitelstvo přijalo novou obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů č. 6/2019, jak bylo uvedeno výše.
Zastupitelstvo přijalo novou obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku z pobytu č. 7/2019, jak bylo uvedeno 
výše.
Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku ze psů č. 8/2019, jak bylo uvedeno výše.
Dále vzhledem k zavedení komunitního kompostování 
v obci (kompostér u sběrného dvora) a doplnění některých 
nových kontejnerů na tříděný odpad bylo nutno přijmout 
novou vyhlášku o systému odpadů. Zastupitelstvo proto 
schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů dle § 17 odst. 2 zákona 
o odpadech č. 9/2019 a související věci.

Všechny výše uvedené obecně závazné vyhlášky byly 
vyvěšeny na úřední desce po dobu zákonné lhůty a byly 
zaslány Ministerstvu vnitra ČR k posouzení, které je 
odsouhlasilo jako souladné se zákonem a jsou k dispozici 
na www.boretin.cz.

Rozpočtová opatření
V průběhu roku jsou přijímána tzv. rozpočtová opatření, což 
jsou ve své podstatě změny oproti schválenému rozpočtu. 
Na podzim byla přijata opatření č. 3 až 9.

Změna územního plánu obce
Obci byla doručena konečná verze Zprávy o uplatňování 
územního plánu v letech 2016 – 2020 a Pokynů ke změně 
územního plánu. Zpráva a Pokyny byly zveřejněny vyhláškou 
obce na úřední desce a k nahlédnutí jsou na obecním úřadu. 
Potvrzení o tom bylo zasláno na Městský úřad v Pelhřimově. 
Zpráva a Pokyny byly rozeslány dotčeným úřadům, které se 
k ní vyjádří. Nyní na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 
3. 2. 2020 budou Zpráva a Pokyny projednány a pokud 
budou schváleny, budou odeslány Ing. Hudcové. Jde o jakési 



strana 6

4/ 2019

Dotace

obecné zadání, přičemž teprve potom bude pověřený 
architekt – Ing. Hudcová – zpracovávat změnu ÚP. Jedná 
se o administrativně mimořádně složitou problematiku, jejíž 
řešení se bohužel časově protáhne.

Inventura obecního majetku
Fyzická inventura obecního majetku dle požadavku zákona 
proběhla v sobotu 4. 1.  2020 v 15.00 h. Inventuru vedla 
inventární komise ve složení Stanislav Štrouf a Pavel 
Koukal. Zúčastnili se všichni členové zastupitelstva. Bylo 
zrevidováno složení drobného majetku na obecním úřadu, 
skladu, klubovně, obou dvou hasičárnách, dílně, skladu 
u dílny, ve starém a novém hostinci. Nebyly shledány 
významnější závady.

Retardér
Zastupitelstvo schválilo provedení hlasování o ponechání 
nebo zrušení místní úpravy provozu dle rozhodnutí č. j. 
OD/952/2016-2/DZ/Ku MěÚ Pelhřimov (retardér a dvě 
dopravní značky) mezi bezprostředně dotčenými vlastníky, 
kteří mají u retardéru a za ním objekty, které musí dopravně 
obsluhovat. Na základě hlasování bude dále rozhodnuto.

Telefonní čísla na obec

Dále byl schválen a realizován záměr o zřízení internetové 
telefonie na pevnou linku na obci. Tozn., že spojení není 
přes operátora O2, ale přes internet, ale číslo zůstává stejné. 
Nemusí se platit paušál 500 Kč měsíčně a číslo zůstalo 
stejné a nemuselo se měnit v různých evidencích u různých 
úřadů. Telefonní číslo je nutné mít kvůli volbám, kdy musí 
být telefon do volební místnosti, jinak není téměř používáno.

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.

Vyvěšování praporů
O státních svátcích a ve dnech státního smutku zajišťuje 
vyvěšování státní vlajky, popř. dalších P. Koukal.

Strategický rozvojový plán obce
Zastupitelstvem byl projednán a schválen Strategický 
rozvojový plán obce, za účelem podání žádosti o dotaci na 
výstavbu dětského hřiště vedle školní zahrady, když tento 
podklad je jednou z podmínek získání dotace. Plán může 
být kdykoliv později měněn. Je zveřejněn na úřední desce 
obce a k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vyúčtování Dotace elektrocentrála
Byla vyúčtována dotace na pořízení elektrocentrály. 
Lhůta byla do 30. 11. 2019. Dotace činila 35 t. Kč. Dále 
obec obdržela poukázku na nákup hasičského vybavení 
v hodnotě 2.500 Kč, která byla již uplatněna na nákup 
hasičských opasků a čepic, protože musela být uplatněna 
do konce ledna.

Vyúčtování Programu obnovy venkova 
Vysočina
Dále byla vyúčtována dotace na pořízení plochy a přístřešku 
na kontejnery. Lhůta byla do dne 15. 1. 2020. Dotace činila 
127 t. Kč. Jde o jedinou významnější podporu kraje obcím 
a je nutno ji využívat. Letos bude podána žádost znovu, 
zastupitelstvo rozhodne o jejím zaměření.

Vyúčtování Dotace venkovská prodejna
Bylo zpracováno vyúčtování dotace pro místní venkovskou 
prodejnu. Dotace činí 46 t. Kč a bude teprve poskytnuta. 
Lhůta je do 29. 2. 2020. Jde o administrativní proces na celý 
den. Jedná se o úhradu nákladů obce s provozem prodejny. 
Jde o podporu provozování prodejny v obci a udržení komfortu 
zejména pro starší občany. Zatím účelem zastupitelstvo 
již dříve rozhodlo o dodatku k nájemní smlouvě ze dne 

1. 3. 2017, jehož předmětem je ujednání o úhradě spotřeby 
elektřiny v obchodě ze strany obce a navýšení dotace pro 
provozovatele obchodu H. Kamišovou na částku 1.500 Kč 
měsíčně. Letos bude podána žádost znova.

Dotace na výsadbu stromů v intravilánu
Dále se naskytla možnost podat žádost o 100% dotaci na 
výsadbu zeleně v intravilánu obce z programu SFŽP Národní 
program Životní prostředí. Zastupitelstvu byl předložen 
předběžný návrh výsadeb, který by byl možný a který bude 
ještě dopřesněn a projednán. 100% dotace je ojedinělá a je 
třeba ji využít.

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

Dotace na dětské hřiště
Na níže uvedenou výstavbu dětského hřiště s okolím je možné 
čerpat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace 
je ale velice komplikovaná (o hodně více než jsou granty 
z Fondu Vysočina, které si vyřizujeme sami) a její vyřízení 
si vyžádá odbornou pomoc. Z tohoto důvodu zastupitelstvo 
rozhodlo o uzavření smlouvy s PL projekt, s. r. o. Ing. Lenka 
Procházková, kdy poplatek za podání žádosti činí 19 t. 
Kč. Smlouva i výzva byla zastupitelstvu předložena a jím 
schválena. Výše dotace je 70%. Žádost bude podávána 
v únoru.
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Veřejná prostranství

Osázení obvodu sběrného dvora

Byl připraven a schválen rozpočet a osazovací plán úprav 
kolem obvodu sběrného dvora, tak aby při vjezdu do obce 
nemuseli přijíždějící koukat na odpadky, vychází to nyní na 
cca 16 t. Kč. Je zveřejněno na boretin.cz. Bude provedeno 
brigádně někdy na jaře.

Schody na náves
Bylo projednáno řešení nástupního prostoru k nově 
budovaným schodům mezi novou hasičárnou a hostincem. 
Vzhledem k tomu, že asfalt u betonové zídky, kde je zábradlí 
a kde bude nástup na schody, je zborcený, vznikl by zde 
schod zvýšený ještě o tloušťku fošny na schodech 7 cm. 
Jediné rozumné řešení bylo vybourat starý asfalt a zřídit zde 
po zvýšení a zhutnění podkladu nějakou dlažbu, aby nástup 
na schody byl z roviny. Bylo zastupitelstvem rozhodnuto, 
že se zde zřídí betonová dlažba a schválen její vzhled. 
V současné době je M. Moravcem prováděna pokládka 
dlažby, dle schváleného plánu (zveřejněno na www.boretin.
cz), když předtím ručně vyboural veškerý asfalt a upravil 
povrch, což byla obrovská práce.
Dále byly poptávány a objednány stupnice na schodiště 
z borovice tlakově impregnované s drážkováním na 
nášlapné ploše o rozměrech 70 x 145 × 5000mm, 48 ks 

u Impregnace Soběslav, kde vycházela levněji nabídka 
900 Kč za jednu schodnici. Měly by být dodány v nejbližších 
dnech, kdy potom místní tým zámečníků může dokončit 
instalaci schodů.
Dále 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 nebo jiný 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.

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

Opravy a údržba obecního majetku
Úklid veřejných prostranství

Veřejná prostranství byla průběžně uklízena obecními 
pracovníky M. Moravcem a J. Janotovou, štěrk, listí, větve, 
krtiny, bylo prováděno pletí chodníků v parku a pletí trávy 
a plevele v mulčovacích pruzích kolem, záhonu u hospody, 
dále chodníku. Jsou vynášeny koše. Zatím počasí v zimě 
dovoluje většinou v těchto pracích pokračovat. Byl proveden 
úklid zaneřáděné silnice u výjezdu z Chrástky až ke kravínu.

Přesuny ještěrkou
Přesun kontejnerů na kontejneřiště a těžkého kamene 
od kapličky provedl St. Zíka svojí ještěrkou Gábinou za 
spolupráce Z. Dandy.

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 M. Moravec. Nátěr 
je nutno provést znovu, protože vzhledem k nízké teplotě 
nefungoval.

Oprava silnice v obci
Byla provedena silnice v obci, kdy byly správcem silnice 
z Pacova opraveno cca 10 rigolů, hlavně kolem zatáčky 

u vjezdu od Mnichu se zrcadlem, dále proraženy odtokové 
strouhy a na jaro přislíbeno vyčištění strouhy před statkem 
Přibylových. Dále obecní pracovníci vyčistili všechny obecní 
kanalizační šachty kolem silnice, z nichž některé byly velmi 
znečištěné a dále 3 propusti pod chodníkem od Hálů nahoru. 
Opravu urgoval P. Koukal.

Oprava obecní kapličky
Byla dokončena oprava střechy kapličky, kdy bylo nutno 
tašky shánět v zahraničí a byly objednány i do zásoby. 
Opravu provedl F. Stejskal. Zajistil vše St. Štrouf. Stálo 
to necelých 5 t. Kč vše dohromady a bylo uhrazeno obci 
z pojistky. Obecní kaplička stále nepravidelně zvoní, někdy 
krátce, někdy déle, čas odpovídá, ale délka zvonění je různá. 
Bylo objednáno u Elektro Hadrava KnL., že jeho pracovníci 
zajedou na prohlídku, aby určili příčinu. St. Štrouf to urguje.

Práce bagrem J.Vyhnala
Byly provedeny úpravy Růžičkovy cesty bagrem J. Vyhnala, 
kdy na pozemku J. Vrzala byly práce vyúčtovány za 4.538 Kč 
včetně dopravy a ostatní práce (na návsi sejmutí drnu 
a přemístění zeminy, úprava pozemek J. Kubeš u Růžičkovy 
cesty, v parku shrnování trávy, u koupaliště, asfalt na 
vyrovnání cesty ze sběrného dvora koupě a doprava) byly 
práce vyúčtovány za 4.304 Kč.
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Úprava plotu u školy a kanalizační 
šachty
Dále bylo schváleno a provedeno vybourání staré 
podezdívky plotu u školní zahrady v části, kde byl kdysi plot, 
ale už není - u kanalizační šachty a dále výměna víka této 
kanalizační šachty, které je ve špatném stavu a mohlo by 
tam spadnout dítě, což zajišťuje Z. Danda.

Výsadba ovocných stromů u koupaliště
P. Dvořák daroval obci cca  
15 ovocných stromů (převážně 
jabloně a dále hrušně) včetně 
kůlů a ochrany proti okusu, 
v hodnotě cca 5.500 Kč. Díry 
na výsadbu vyhrabal bagrem 
P. Bidmon (700 Kč). Stromy byly 
po odsouhlasení zastupitelstvem 
vysázeny M. Cimbůrkovou na 
pozemku parc. č. 892/1 (cesta ke 
koupališti od zatáčky napravo), 
kůly instalovali obecní pracovníci.

Renovace fasády vodárny
Byla dokončena 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. Zajistil M. Moravec.

Další drobné opravy a údržba
Bylo dokončeno malování ve staré hospodě s protiplísňovou 
přípravou, oprava dlažby na záchodě a oprava židlí a stolů 
tamtéž. Bylo dokončeno pálení větví u koupaliště. Byly 
doupraveny krajnice u silnice k vodárně. Byla dokončena 
oprava podezdívky plotu u školy, byl upraven sloupek 
vrat v plotě a prostor před ním byl vysypán kačírkem. 
Byla provedena oprava a nátěr dřevěné části plotu. Byl 
opraven můstek dole v parku, který byl v některých 
částech polorozpadlý. Byly provedeny opravy prasklých 
nebo propadlých dlaždic na všech chodnících u hlavní 
komunikace. Byla opravena zídka u obecní kapličky.

Obecní technika

Byla poptávána dotace na koupi nové zahradní techniky 
včetně motorové pily, ale nic takového v takto drobném 
rozsahu není, nejraději jsou dotovány obrovské traktory 
a jiná velká technika. Musí se nutně koupit na jaro nová 
sekačka, křovinořez a nějaké drobné nářadí jako lopaty 
a hrábě.

Koupaliště
Je nutno kompletně zrevidovat a vyměnit prkýnka v kbelu 
a stáhnout bagrem drny z vnitřního svahu hráze a na dalších 
místech, kde vyrůstá rákosí a vyvápnit břehy proti žabinci. 
K přítoku u koupaliště bude nutné přidat rouru a zasypat - jde 
o to aby z hráze projel na pláž traktor. Dále je nutno zasypat 
vstup z pláže u konce betonů (pod vodou) kačírkem, protože 
stávající štěrk je o dost níže – je tam náhlý pokles – a je 
ostrý. Je dohodnuto, že zajistí zastupitel St. Štrouf, který již 
v tomto směru podniká kroky. M. Moravec provede opravy 
betonů v přepadu na jaře.

Prohrnování místních komunikací
Zastupitelstvo rozhodlo o výběru dodavatele prohrnování 
a zimní údržby místních komunikací, když nabídku podal jen 
M. Krejča. Cena určena 500 Kč za hodinu práce s traktorem. 
Sezona 1. 11. 2019 až 15. 4. 2020. Byla uzavřena smlouva 
s přílohou – plánem údržby.

Zvýšená spotřeba ve starém hostinci
Byla projednávána zvýšená spotřeba elektřiny za období 
polovina roku 2018 až polovina roku 2019 v místním starém 
hostinci, která byla cca dvojnásobná oproti předcházejícímu 
období. Z tohoto důvodu by se možná vyplatilo zřízení 
tzv. nočního proudu a instalace HDO. Bylo usneseno, že 
vyčkáme další spotřeby za období, kdy starý hostinec téměř 
není využíván. Byly nastaveny přímotopy na vytápění na 
nulu, aby tolik neplesnivěly zdi a vypojovat ohřívač vody pod 
dřezem. Uvidíme, jaká bude spotřeba.

Revize komínů a zdrojů tepla a plynových 
spotřebičů
Byla provedena ohledně komínů v novém hostinci, dílně, 
škole. Prostřednictvím kominíka J. Šváchy. Zajistil P. Koukal. 
Dále P. Koukal zajišťuje revizi krbu v novém hostinci 
a plynových spotřebičů na obci, kdy je komplikované sehnat 
příslušnou oprávněnou osobu.



strana 9

4/ 2019

Situace v obecních lesích

Poškozování obecních lesů motorkami
Po místních obecních (a i jiných) lesích jezdí pravidelně 
skupina motorkářů, kteří demolují povrch cest a povrch 
v lesním porostu a poškozují kořeny stromů. V případě 
poškození náběhu kořenů stromů v době přesunu mízy 
do stromu od března do dubna je strom většinou zničen 
a zahyne. Obecní lesy ani žádné jiné lesy nejsou v žádném 
případě prostorem pro tento druh zábavy. Situaci už dle 
našich informací řeší z podnětu mysliveckých sdružení 
policie ČR pro trestný čin poškozování cizí věci dle § 228 
tr. zákoníku a trestný čin poškození a ohrožení životního 
prostředí dle § 293 tr. zákoníku. Pokud bude řádění 
pokračovat, budeme už bez jakéhokoliv dalšího upozornění 
nuceni přijmout opatření ve formě fotopastí, sběru důkazů 
ve spolupráci s myslivci a dalšími osobami a svědky 
a následně kontaktovat českou inspekci životního prostředí, 
která má rozsáhlé pravomoci ve věci poškozování životního 
prostředí:
§ 4
(1)  Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že
a)  neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění 

funkcí lesů,
b)  při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí 

životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,
c)  vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických 

činitelů,
d)  neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních 

zákonů1) a tohoto zákona,
e)  neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,1b)  

a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.
(2)  Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5.000.000,- Kč.
(3)  Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.
a další příslušné správní a jiné úřady.

Těžba L. Salaba Mostky
L. Salaba dnem 31. 12. 2019 konečně dotěžil v Mostkách 
a převezl také všechno palivové dřevo ke koupališti podél 
parkoviště, aby s ním bylo možno manipulovat. Obec 

nemá jiné vhodné pozemky. Prodejem cca 184 m3 kulatiny 
J. Čamrovi utržila obec cca 105 t. Kč. Paliva bylo cca 110 m3 
ze stejné těžby a je u koupaliště. Těžba včetně dopravy 
stála po obsáhlém jednání s L. Salabou celkem 121 t. Kč. 
Pokud je těžba ekonomicky na nule, tak je to v dnešní době 
úspěch.

Další věci v lese
Pokračuje nekonečné odstraňování kalamity v obecních 
lesích. Mezitím se objevily nové napadené stromy v Losech, 
Bukovci i Mostkách, které jsou průběžně ve spolupráci 
s M.Moravcem a OLH Dvořákem označovány a je nutno 
je znovu vytěžit. Dále je nutno odvézt z louky u Mostek 

staré spodky stromů a zbytky paliva po těžbě polomu 
J. Čamrou v Mostkách. Probíhá schválená samotěžba 
M. Moravce suchých nebo kůrovcových stromů v Bukovci 
J. Vrzalem a Z. Dandou po osobní prohlídce. V zimním 
období probíhlá rozsáhlé pálení větví, kdy tohoto odpadu 
po těžbě je obrovské množství, přičemž v Mostkách a Na 
Losech je již spáleno, nyní probíhá pálení v Bukovci. Chci 
poděkovat oběma obecním pracovníkům za práci v lese, 
která v zimním období není vůbec jednoduchá.

PRODEJ PALIVA U KOUPALIŠTĚ
ZASTUPITELSTVO USNESLO PRODAT PALIVO VE STÁVAJÍCÍ 

PODOBĚ 2 M KUSY CELÉ MNOŽSTVÍ CCA 176 PROSTOROVÝCH 

METRŮ (TJ. 110 PLNOMETRŮ) ZA CENU 480,- KČ KUBÍK 

(PLNOMETR), COŽ JE CENA 300,- KČ ZA PROSTOROVÝ METR. 

1.6 PROSTOROVÉHO METRU PŘEDSTAVUJE JEDEN PLNOMETR DŘEVA. 

Kdo by měl zájem NEBO BY O NĚKOM VĚDĚL, tak se hlaste. 

Pokud se nám podaří prodat, budeme s těžbou mírně v plusu.
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Provoz místního hostince

Obecní hostinec, který provozuje hostinský Martin 
Šimeček, má přes zimu stále otevřeno v úterý a v pátek 
vždy 17.00h - 23.00h. Čepuje se Bernard 10, pivo je 
tlačené biogonem. M. Moravec dodal ke vchodovým dveřím 
prážek a seřídí vstupní dveře. Hospodu je třeba vymalovat. 
Návštěvnost je přes zimu nízká a je třeba ocenit, že otevírací 
dobu hospodský stále zajišťuje stejnou, přičemž na pátky 
prostřednictvím zajišťuje provoz placeného brigádníka. 
Prosklená lednice byla kvůli spotřebě vyřazena z majetku 
obce a odvezena. Probíhá úspěšně spolupráce mezi obcí 
a hostinským při pořádání kulturních akcí, kdy hospodský 
dle rozpisu termínů zajišťuje otevření hostince na tyto akce 
(naposledy 19. 10. výlov náveského rybníka, 16. 11. výroční 
schůze místních hasičů, 7. 12. setkání seniorů, 14. 12. 
vánoční tvoření, 20. 12. vánoční večírek, apod.). Do hostince už byla pořízena nová O2 TV se sportovními přenosy 
z fotbalové Ligy mistrů, fotbalové anglické ligy, české nejvyšší fotbalové ligy, české hokejové extraligy, bojových 
sportů apod. Z televize jsou placeny obcí televizní a autorské poplatky – ty by bylo nutno hradit i bez provozu O2 TV. 
Zastupitelstvo zamítlo pořízení nové TV Samsung z nabídky O2 na splátky (48 × 279 Kč) za stávající cca 13 let starou 
televizi v místním hostinci. Bylo tedy nutno pořídit Setup box DVB T2 a O2TV. Na svátky byl M. Moravcem hostinec zvenku 
vybaven světelnou výzdobou.

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.

Hasičské věci

Výroční schůze hasičů

Proběhla výroční schůze hasičů sobota 16. 11. 2019 
v místním novém hostinci. V letošním roce jde o schůzi 
volební, kdy se po 5letém funkčním období volí vždy všechny 
funkce v celé hasičské organizaci SH ČMS.

Valná hromada schválila: 
• zprávu pokladníka sboru,
• zprávu o činnosti a hospodaření za daný rok,
• zprávu o spolupráci s obcí dle přílohy
• zprávu o vývoji počtu členů
• udělení vyznamenání V. Čábelkovi, P. Dvořáčkovi,  

P. Koukalovi, F. Peterkovi, F. Peterkovi, S. Zíkovi ml.
• zprávu o nákupu nového vybavení
• konání hasičského plesu 28. 3. 2020
• plán činnosti na další rok,
• hlášení o činnosti za daný rok,
• vyloučení člena J. Hály na jeho žádost, vstup členů  

V. Cimbůrka, Z. Žigy
• složení JSDH obce 
• členský příspěvek na rok 2020 ve výši 100,- Kč za člena 

staršího 18 let (z toho připadá 80,- Kč na okres a 10,- Kč 
na okrsek) a 50,- Kč za člena mladšího 18 let, a vymoci 
dlužné poplatky  

• návrh změn stanov SH ČMS v předloženém znění dle 
přílohy.

Valná hromada zvolila:
• zapisovatelem z VH J. Cimbůrka, ověřovateli zápisu  

St. Zíku, St. Štroufa, skrutátorem hlasování P. Koukala
• starostu sboru Jana Cimbůrka, nar. 17. 2. 1974 
• velitele sboru Zdeňka Dandu, nar. 12. 12. 1979 
• zástupce velitele Stanislava Zíku, 24. 3. 1976
• preventistu sboru Milana Šelepu, nar. 4. 6. 1990
• a další členy výboru sboru ve složení: Jiří Vrzal,  

nar. 29. 6. 1999, Pavel Koukal 21. 11. 1967, M. Šelepu,  
nar. 4. 6.1990

• revizora sboru Jiřího Vrzala, nar. 29. 6. 1999
• porybného sboru Milana Šelepu, nar. 4. 6.1990
• delegáty sboru na výroční valnou hromadu SDH 

Chválkov, okrsku 8. 2. 2020 v Bořetíně a na shromáždění 
delegátů sborů 4. 4. 2020 v Častrově.

• Všichni výše uvedení byli přítomni a s volbou souhlasili. 
Kdyby kdokoliv měl zájem tyto funkce vykonávat, 
zejména funkci starosty sboru, nechť dá vědět a jeho 
nabídku projedná schůze sboru.
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Zaměstnanecké a obdobné věci

M. Moravec prodloužení pracovního 
poměru s dotací

Po opětovných a nelehkých jednáních bylo ze strany 
Úřadu práce nabídnuto prodloužení pracovního poměru  
M. Moravce do dne 30. 4. 2020, kdy definitivně skončí. 
Pro obec to znamená úsporu velkého množství mzdových 
prostředků, dostává 15.000 Kč měsíčně na tohoto 
pracovníka. Posílá se vyúčtování každý měsíc úřadu. Jak 
bylo výše uvedeno, zastane tento pracovník i jiné práce 
a podává slušný výkon.

Další věci
Dále zastupitelstvo schválilo navýšení odměny u J. Janotové 
a pokračování zaměstnání i přes zimu, kdy není tolik práce 
na obci. Stávající odměna je sice odpovídající časovému 
rozsahu práce, nicméně přece jen nižší. Bylo rozhodnuto 

o stanovení bonusu v rozmezí 1.000 Kč až 2.000 Kč dle 
aktuální situace, tak aby odměna vycházela přibližně 100 Kč 
hrubého na hodinu.

Dohody mimo pracovní poměr
M. Uhlíková skončila na vlastní žádost s úklidem obecního 
úřadu, namísto ní nyní uklízí J. Janotová. Pokračují dohody 
Z. Kůrka a L. Dvořáčková.

Dotace J. Petrů
Dle předběžné dohody s J. Petrů by měl tento nastoupit 
od 1. 4. 2020 nazpět k obci. Je zařazen do evropského 
dotačního programu a pokud absolvuje předepsané školení, 
tak by obci měla být přiznána tato dotace na jeho pracovní 
poměr v obdobné výši jaká shora uvedená.

Kulturní akce

Dar seniorům

Zastupitelstvo přiznalo dar v obci trvale hlášeným osobám 
ve věku 60 let a více v souvislosti s pořádáním setkání 
seniorů dne 7. 12. 2019. Minulý rok setkání nebylo pořádáno 
a přiznával se dar 500 Kč. Proto bylo vhodné tento výpadek 
kompenzovat a obec poskytla těmto seniorům v letoším 
roce 1.000 Kč a to na setkání seniorů dne 7. 12. 2019 oproti 
písemnému potvrzení. Jde o 30.000 Kč z rozpočtu obce.

Výroba nového betléma
Členky kulturního výboru I. Dandová a M. Hálová přislíbily 
letos zajistit výrobu nového velkého betléma v životní velikosti 
do zastávky. Letos zde byl instalován členkami kulturního 
výboru provizorní betlém. Obec je podpoří. Kolíbku pro boží 
dítě do betléma již pro obec vyrobil zdarma V. Čábelka.

Pokud jsem na něco nebo na někoho při psaní výše 
uvedených zpráv zapomněl nebo napsal nepřesně, tak se 
omlouvám, je toho moc.

Jan Cimbůrek

Dále následují články o akcích napsané členkami 
sociálního výboru, kterým tímto děkuji za pomoc 
s přípravou zpravodaje:

Setkání seniorů
Měsíc s měsícem se sešel a nastal den Setkání seniorů. Toto 
setkání se konalo 7. 12. 2020 v novém hostinci. Na akci byly 
pozvány osoby trvale hlášené v obci a místní chalupářky 
a chalupáři ve věku 60+. Akci moderovala R. Kuberová. 
Soc. komise společně s Marťou Janotovou vyzdobily 
hostinec, vyrobily pozvánky, koupily dárky. Na začátku 
jsme uctily minutou ticha ty, kteří nás opustili. K poslechu 
a tanci hrála kapela Fr. Svitáka z Vlkosovic. Senioři dostali 

malý dáreček, občerstvení, řízečky, zákusky, nápoje. Vše 
zajistil pan hostinský s jeho týmem. Pak měli volnou zábavu. 
Přišlo kolem 35 seniorů a dobře se bavili. Někteří by si přáli 
častější setkání jen tak posedět a povykládat si.

Už se těšíme na další setkání. 
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Návstěva jubilantů
V loňském roce jsme navštívili 7 seniorů, kteří oslavili krásné 
životní jubileum. Každý tento jubilant obdržel dárkový koš, 
kytku. U každého jubilanta jsme dostali pohoštění. Toho 
si moc ceníme. Byli jsme velice mile překvapeni. S těmito 

jubilanty jsme si povídali několik hodin. Každý jubilant měl 
velkou radost, že jsme přišli. Věříme, že svoji práci děláme 
dobře, i když někdy nesedí termín. Tak se vždy domluvíme.

Romana Kuberová a Jaroslava Janotová

Dále následují články o akcích napsané členkami kulturního výboru, kterým 
tímto děkuji za pomoc s přípravou zpravodaje:

Zdobení Vánočního stromku 1.12 2019
V sobotu od 10 hod. proběhlo u místní autobusové zastávky 
zdobení vánočního stromku. Stromek přivezl z obecních 
lesů p. Moravec. O zdobení stromku, se postarali zastupitelé 
obce a místní děti. Na stromek se vyrobily nové ozdoby 
a vyrobena byla i nová výzdoba do autobusové zastávky, 
o což se postarala paní Dandová a Cimbůrková. V týdnu se 
ještě ozdobil místní hostinec světýlky.
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Svaté Barbory 3. 12. 2019

Dle místních zvyků chodily v úterý po chalupách Svaté 
Barbory, které děti obdarovaly balíčky s dobrotami. 
Děkujeme Anežce Trčkové, Danielce Kuberové a Natálce 
Dandové za dodržování tradice v obci.

Mikuláš a Čerti 5. 12. 2019
Ve čtvrtek obcházel děti ve vsi Sv. Mikuláš s andělem 
a čerty. Děti byly pokárány a lehce postrašeny čerty. Za 
básničku, písničku dostaly děti sladkou odměnu od andílka 
a Mikuláše. Balíčky pro děti uhradil OÚ Bořetín.

Vánoční tvoření 14. 12. 2019
V sobotu od 15 hodin proběhlo vánoční tvoření v místním 
hostinci pod dozorem a přípravou kulturní komise, která 
obstarala keramickou hlínu od Keramiky Minet z Mnichu. 
Děti i dospělí si mohli vyrobit z keramické hlíny spoustu 
zajímavých věcí v podobě svícnů, luceren a ozdob. Také 
se vyrobilo několik svícnů na vánoční stůl. Útratu za pití 
uhradil obecní úřad Bořetín. Akce se vydařila a domu jsme 
si nesli spoustu krásných věcí. Keramické věci se odvezly 
na schnutí a vypálení do keramiky Minet.
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Vánoční večírek 20. 12. 2019
V pátek předvánoční čas jsme se před místním hostincem 
sešli u vánočního stromečku, kde proběhlo zpívání s živou 
hudbou tří koled studentek ZUŠ Jindřichohradeckého 
orchestru Anetou Skořepovu a Natali Spielvogelovou 
(housle a příčná flétna). Starosta p. Cimbůrek při uvítání 
popřál všem krásné Vánoce a mnoho zdraví v Novém roce. 
Poté děvčata zahrály několik koled pro vánoční atmosféru, 
pak jsme se přesunuli do místního hostince na punč, 
cukroví a hudbu, kterou nám zařídil Dj Miroslav Chaloupek 
z Mnichu. Akce se velmi vydařila.

Irena Dandová a Monika Hálová

Rok 2019

Půjčování knížek začalo 5. 1. 2019 a skončilo 21. 12. 2019. 
Z Městské knihovny odd. knihoven Pelhřimov jsme 
v souborech i jednotlivě během roku získali 362 knížek. Od 
otevření knihovny bylo do Bořetína dovezeno 2.559 knih, 
které si čtenáři a čtenářky mohli vypůjčit. V naší knihovně si 
určitě každý vybere knihu, která ho zaujme, protože nabídka 
knih je pestrá. Bořetín má 104 obyvatel. Noví čtenáři se 
letos nepřihlásili. Děti do 15 let přestaly do knihovny chodit, 
protože buď ukončily ZŠ, nebo sportují. Uživatelů knihovny 
- evidovaných návštěvníků bylo za rok 22, z toho je penzistů 
16, 3 studenti a pracující jsou 3. Za rok se půjčilo 533 knížek,

z toho krásná literatura pro dospělé  461
naučnáliteratura pro dospělé  47
krásná lidteratura pro mládež  25
naučná literatura pro dospělé 0

Celkové výpůjčky jsou nižší než loni. Od otevření knihovny 
(5. 8. 2011) si čtenáři a čtenářky vypůjčili 4.890 knih. 
Registrovaných návštěvníků - uživatelů bylo letos 198, 
děti do 15 let žádné. 28. 12. 2019 se uskutečnilo sedmé 
vyhodnocení nejlepších čtenářů a čtenářek. (Loni se 
nekonalo.) Setkání zahájil místostarosta Zdeněk Danda 
a předsedkyně kulturní komise Mgr. Irena Dandová 
fotografovala. Po zprávě o činnosti knihovny za rok 

Dále následuje článek o knihovně napsaný knihovnicí L. Dvořáčkovou, které 
tímto děkuji za pomoc s přípravou zpravodaje:
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2019 místostarosta Zdeněk Danda a knihovnice Libuše 
Dvořáčková předali vyhodnoceným čtenářkám odměny, 
které schválili zastupitelé obce. 

Dárkové odměny převzaly:
1. místo Libuše Dvořáčková
2. místo Stanislava Černá
3. místo Miloslava Uhlíková

Dále následovali s počtem vypůjčených knih: 
Mgr. Ivan Bumba, Anežka Kabešová a Alena Kůrková. 
Ostatní návštěvníci knihovny obdrželi malou pozornost. 
Následovalo občerstvení a povánoční povídání. Po dobu mé 
nemoci mě zastupovala Mirka Dvořáčková. Všem čtenářům 
a čtenářkám děkuji za zájem o knihy a za návštěvu knihovny. 
Knih je zde opravdu dostatek - vlastních našich ve fondu, 
knihy staršího vydání jsou v kuchyňce, je jich rovněž dost 

a samozřejmě SK z Pelhřimova, které se obměňují. Ještě 
poznamenávám, že v roce 2018 nám daroval čtenář Severin 
Vosol 8 knih, 7 je připsáno na náš fond, 1 byla zařazena 
do starších knih. V letošním roce 2019 nám darovala paní 
Verešíková z Dačič 14 knih, t. zv. Harlekýnky a jsou rovněž 
zařazeny mezi starší knihy v kuchyňce. Děkuji starostovi, 
místostarostovi a zastupitelstvu za pohodu a příjemné 
prostředí v knihovně.

Do nového roku 2020 
přeji návštěvníkům knihovny

 
zdraví, štěstí a těším se na setkání v knihovně.
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V obci jsou tyto spolky:

Sbor dobrovolných hasičů s 15 členy, kde velitelem byl 
zvolen pan František Kubů a starostou pan Josef Vojtěch. 
Do výboru byli zvoleni – Průša Antonín (pokladník), Koukal 
Václav (podvelitel) a František Krejča (jednatel).

Ženský sbor SDH s 22 členkami. Předsedkyní byla zvolena 
paní Josefa Pokorná a jednatelkou paní Marie Růžičková.

Dorost republikánské strany, který měl 14 členů. Předsedou 
byl zvolen pan Jaroslav Koukal, jednatelkou a pokladníkem 
byla zvolena paní Otýlie Váchová.

Založení SDH v Bořetíně bylo projednáno na schůzi 
Zastupitelstva obce v lednu 1921. Na základě tohoto 
projednání byla na 7. února 1921 svolána první valná 
schůze místního sboru dobrovolných hasičů, kteří se 
přihlásili k 2.lednu 1921 za členy, a tímto dnem začala nově 
založená organizace fungovat.

V roce 1924 každý z činných členů obdržel od obce 
slavnostní kazajku, kterou využívali při různých oslavách, 
které se v obci konaly. Na žádost paní Barbory Raušové se 
sbor účastnil dne 28. září 1924 ve stejnokrojích slavnostního 
vysvěcení památníku vojína Jana Rauše, který byl z naší 
obce a padl v první světové válce. Od tohoto vysvěcení 
Sbor společně s dalšími občany Bořetína šel každoročně 
v průvodu k tomuto památníku zavzpomínat a to v den 
„Památky zesnulých“ na vojáky, kteří byli z obce, padli ve 
válce a už se domů nevrátili. (Jedná se o pomník, který je 
umístěný na bývalé Kubíčkové zahradě).

Vzpomínky ze starých dob.

Bořetín prý býval zámožnou vesnicí v celém okolí. V celé 
vsi prý bylo 15 statků. Tyto statky se tenkrát rozdělily mezi  
68 čísel popisných, které se zde v té době nacházely. 
Z oněch gruntovních domů se do dnes velmi málo 
zachovalo. Nejstarší je rod Dvořáků č. p. 17 – jediný 
zachovalý od dob roboty. Nyní žijí v naší obci 4 rody 

Dvořáků. Ježkové také v Bořetíně robotovali. Na rodném 
statku je nyní již jiný hospodář (č. p.8). Žijí zde ještě  
4 rodiny Ježků. Praděda rodiny Koukalovy hospodařil stále 
na č. p.10. Rod Svitáků č. p.5 hospodaří rovněž na bývalém 
statku.Zda rod Svitáků pochází z původního rodu není 
zaručeno. Na statku nynějšího Josefa Šimečka z č. p.12 
byli Kukačkové. Nyní z toho rodu zde žijí Jan a Tomáš, 
synové Václava Kukačky (pastouška). Konečně se může 
chlibit František Vrzal z č. p.54, že jeho praděd zde také žil. 
Většina nynějších hospodářů se buď do Bořetína přiženila 
v dřívějších letech nebo přistěhovala pouze v menšině.

Na robotu se z Bořetína chodívalo do Červené Lhoty, která 
se nachází u Deštné. Tímto Bořetínští byli poddaní pánům 
červenolhoteckým, což dokazuje tato vzpomínka: Babička 
pí Růžičkové (č. p. 2) byla v Červené Lhotě šafářkou 
a vypravovala, že jednou přišel do zámku z Bořetína Boňků 
syn se džbánem medu pro vrchnostenské úředníky, aby 
nebyl odveden na vojnu. Posledním rychtářem byl Rausch 
rodem z Lodhéřova. Přiženil se k Dvořákům č. p. 17, kde 
měl hospodařit do plnoletí Dvořákova syna. Vrchnost 
německá mu až příliš přála. Robotnici mu museli vystavět 
celé nové stavení, ba i dříví na krov ze svých vlastních lesů. 
Přitom měl ve vsi lesů nejvíce. Stavěl prý na kopci proto, 
aby viděl po celé vsi. Potřeboval -li někoho k práci vyšel 
na kopec a když někoho na návsi uviděl zapískal na něho 
a rukou mu naznačil, aby k němu přišel. Když neuposlechl 
druhý, nebo třetí den přišel pro něho dráb a odvedl ho na 
práci do zámku.

Když mladý švagr Dvořák dospěl, tak Rauš rozdělil statek 
na 2 části a tu lepší část si ponechal. Dvořák se proti němu 
dovolával práva s tím, že celý statek patří jemu. Byl však 
pozván na zámek a tam byl ještě bit.

Rychtář Rauš byl také v Bořetíně šenkýřem. O muzice 
rychtářka všechny ženy, které seděly na lavicí (soudné 
stolici) u kamen přehlížela. Ty ženy, které tam nechtěla 
mít z jakýchkoliv příčin, tak je bezohledně vzala za nos 
a vyvedla ven.

Informace z obecní kroniky pro vás připravil
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