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Informace o obci

Vážení občané a obyvatelé Bořetína,
právě čtete další obecní zpravodaj za první čtvrtletí roku 2021. Máte možnost se dozvědět jeho prostřednictvím většinu 
informací o dění v naší obci.                     - Jan Cimbůrek -

V uplynulém čtvrtletí se objevila  
u nás nakažlivější britská mutace 
a i mutace jiné. Určité omezení po-
hybu lidí ( byť velice měkké, všich-
ni našli nějaký důvod jet do jiného 
okresu, museli dojíždět do práce 
apod. ) přece jen přineslo určité 
zpomalení přílivu pacientů do ma-
ximálně přetížených nemocnic. 

Současně s tím nabíhá očkování, byť čísla jsou zavádějící 
v tom smyslu, že se jedná o počet aplikací očkování a ni-
koliv o počet očkovaných lidí, tj. u někoho teprve jednou, 
u někoho už dvakrát, je to něco přes dva miliony aplikací, 
tj. může to být něco přes milion lidí. Je nedostatek vak-
cíny, nejen u nás, a v této situaci smlouvají představitelé 
EU a i ČR o ceně, v situaci, kdy každý den trvání různých 
druhů lockdownu je mnohonásobně dražší než jakákoliv 
cena vakcíny. Důsledkem je vývoz vakcíny mimo EU. Dále 
se určitě pozitivně projevuje promořovací efekt, kdy ofici-
ální číslo jeden a půl milionu pozitivních je nutno vynáso-
bit v reálu tak dvěma. Někteří z těchto lidí jsou očkovaní. 
Máme tedy nyní cca 2-3 miliony více či méně imunních 
lidí, což už je slušný základ pro kolektivní imunitu, která 
by měla nastat tak při odolnosti cca dvou třetin populace.  
I tento ( a zřejmě hlavně tento ) efekt zpomaluje naplňování 
nemocnic. Přetížení nemocnic má silné druhotné následky 
v podobě odložených důležitých vyšetření, operací a hlav-
ně úmrtí v důsledku těchto skutečností. Nyní rozvolňovat – 
v situaci, kdy máme na počet obyvatel více jak pětkrát větší 
počet nakažených než Německo – nemá moc smysl, má-li 
být v létě alespoň trochu normální rekreační život. První 
stupeň škol nastoupil na běžnou osobní výuku, uvidíme 
co to přinese v počtu nakažených. Zcela nedoceněné jsou 
důsledky prodělaného onemocnění covid po delší době. 
Škody na ekonomice a vzdělání našich dětí a vnuků jsou 
již nyní nekonečné a ponesou je příští generace v podobě 
všeobecné stagnace, šlendriánu a vzrůstu populismu nej-
hrubšího zrna ve veřejném prostoru. Zprávy z Izraele, který 
je již proočkován, jsou pozitivní a země se vrací opravdu 
k normálu. Nikdo však neví, zda vir nezmutuje tak, aby se 
vakcíně zase vyhnul, jak se děje každoročně u chřipky. Do-
končení očkování v letošním roce u nás v České republice je 
lákavý, ale zřejmě nereálný sen.

OPATŘENÍ V OBCI V DŮSLEDKU 
KORONAVIRU
Naprostá většina opatření je prováděna centrálně vládou bez 
účasti obcí. Snažím se také podstatná vládní opatření a infor-
mace pro vás všechny zpřístupňovat také na webových strán-
kách obce www.boretin.cz a úřední nástěnce venku a také  
u místního obchodu.

Přehledně jsou opatření vidět na www.vlada.cz. Nyní skončil 
nouzový stav a od 12.4.2021 platí opatření dle pandemického 
zákona č. 94/2021 Sb., která jsou zde přehledně, i když velice 
komplikovaně uvedena. 

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:
Předsedkyně Petra Peterková, členové Stanislav Štrouf, 
Jan Pešta
Sociální výbor:
Předsedkyně Romana Kuberová, členka Jaroslava Janotová
Kulturní výbor:
Předsedkyně Irena Dandová, členka Monika Hálová. 

Zastupitelstvo zasedá dle potřeby na základě pozvánky, která 
je uveřejňována na úřední desce a www.boretin.cz nejméně  
7 dní předem a jeho schůze je veřejná.

Úřední hodiny obecního úřadu 
každý pátek od 15:30 hodin do 16:30 hodin.   

Účetní obce je Ludmila Dušková, mobil 721 525 858.

Knihovna obce je nyní v důsledku vládních opatření uzavřena, 
nová knihovnice si určí provozní dobu, o které budete 
informováni. Knihovnicí je Alena Kůrková, 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. 88 26 26 1 / 0100, Komerční banka, a.s.
Adresa: 394 70 Bořetín 69
Počet obyvatel k 1.1.2021: 106 obyvatel
Webová stránka obce: www.boretin.cz

Hostinec je nyní v důsledku vládních opatření uzavřen, jinak 
má otevřeno úterý a pátek od 17h. 

Místní obchod má aktuálně otevřeno: 
v pondělí, středu a pátek 10.30-12.00 hodin

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

KORONAVIRUS COVID-19
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Byly zakoupeny respirátory KN 95 pro občany obce současně  
s nařízením, že jiné formy zakrytí dýchacích cest než respirátory 
stejné nebo obdobné normy  nebudou akceptovány. Respirátory byly 
zpočátku vyprodány, později byly již pravidelně k dostání. Dále obce 
zakoupila Covid testy pro občany obce. Není to povinností obce, ale 
poskytuje to jako službu občanům – nepořádají se akce, tak ušetřené 
peníze využíváme takto. V místním obchodě je dezinfekce stále 
k vyzvednutí. Probíhá pravidelná dezinfekce v prostorách úřadu, 
knihovny a před místním obchodem.

Obecní úřad, místní obchod jsou otevřeny.  
Hostinec a knihovna jsou uzavřeny.  
Zastupitelstvo se schází.

Poplatek za odpad, vodné, poplatek ze psů

Poplatek za odpad na rok 2021 činí 450 Kč za jednu fyzickou 
osobu trvale hlášenou v obci a 710 Kč za jeden objekt, kde není 
nikdo trvale hlášen k pobytu v obci.

Tzv. chalupáři platí 27,-Kč včetně stočného ( 25 Kč plus 2 Kč )  
a trvale hlášení obyvatelé 17 Kč včetně stočného  
( 15 Kč plus 2 Kč ), vše za 1 m3 vody.

Výše byla určena 100 Kč za prvního psa a 200 Kč za dalšího 
psa, přičemž osoby starší 65 let platí jako držitelé psa vždy 
pouze 100 Kč za každého psa, prvního i dalšího.
Poplatky byly splatné do konce února 2021.

Dlužné poplatky
Obec eviduje v současné době cca 10 neplatičů, převážně 
jsou to vzdálení chalupáři, takže k nápravě v dohledné době 
dojde, ale je zde také jeden místní občan. Jinak jsou poplatky 
úspěšně vybrány a zaplaceny.

Doklady pouze o některých nákladech obce na 
svoz a likvidaci odpadu a na provoz vodovodu:

INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A VODNÉM
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Poplatek z pobytu
Výše zůstává 15 Kč za ubytovanou osobu a den. Poplatníci 
jsou osoby, které provozují ubytování v obci. Prosím tedy tyto 
osoby, aby podaly přiznání a poplatky zaplatily.

Pokladna a způsob placení
Pokladnu vede místostarosta pokladník Z. 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 777 654 953 zaslat foto  
vodoměru a zpět zašleme částku, kterou je nutno uhradit po-
dle údajů o poslední spotřebě. Mohou využít např. vzdálení 
chalupáři, ale samozřejmě i místní občané.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA 
A DALŠÍ VĚCI V ODPADOVÉM 
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

A. Sběrný dvůr
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, pařezů, kořenů  – viz. níže
•  kovový odpad ( každé dva roky od domu sbírají hasiči )
•  PNEUMATIKY S DISKY NEBO BEZ DISKŮ NELZE NOVĚ  
NA SBĚRNÉM DVOŘE ODKLÁDAT, NEJDE O KOMUNÁLNÍ 
ODPAD!!!
•  PLASTY – je zde žlutý kontejner  
•  PAPÍR – je zde modrý kontejner 
•  SKLO – je zde zelený zvon na barevné sklo a dále i nový 
bílý zvon na čiré sklo, pořízený z dotací
•  objemný odpad, včetně koberců, matrací, podlahových 
krytin, ne dřevěný odpad - ten si rozeberte a spalte doma
•  elektroodpad – na sběrném dvoře jsou nově dvě nádoby, 
jedna červená na menší elektroodpad a jedna menší s červe-
ným víkem na baterie, pořízeno z dotací
•   textilní odpad jen v pytlích, noste ho na sběrný dvůr,  
pokud je kontejner na textil na návsi plný
• BARVY, NEJEDLÉ ODPADNÍ OLEJE A JAKÝKOLI JINÝ  
NEBEZPEČNÝ ODPAD NELZE NOVĚ NA SBĚRNÉM DVO-
ŘE ODKLÁDAT, OBEC NEMÁ ZATÍM POTŘEBNÉ VYBAVENÍ  
K USKLADNĚNÍ ODPADU DLE PŘEDPISŮ!!!
•  autobaterie 
•  součástky z autovraků ne, nejde o komunální odpad
Otevřeno:  středa 15.30 - 17.30 / sobota 9.00 - 11.00
provoz zajišťuje Zdeněk Kůrka tel. 732 762 228

B. Informace o dalších možnostech předání 
tříděného komunálního odpadu v obci na návsi:
•  PLASTY do žlutých kontejnerů na návsi, jsou zde dva nové 
kontejnery, pořízeno z dotací, plasty, které se nevejdou kvůli 
svým rozměrům do kontejneru odvezte na sběrný dvůr a neod-
kládejte u kontejneru!
•  PAPÍR do modrých kontejnerů na návsi, je zde nový kon-
tejner, pořízeno z dotací
• SKLO do zeleného (barevné sklo) a bílého (čiré sklo)  
zvonu na návsi  
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ZVONY MAJÍ OTVOR I Z DRUHÉ STRANY - MOHOU SE 
TEDY ZDÁT PLNÉ, ALE Z DRUHÉ STRANY JE JEŠTĚ SPOUS-
TA MÍSTA  A SOMPO JE TAK DALEKO!!!
• textil a oděvy do zvláštního kontejneru na návsi – zde lze 
vyhazovat hračky, obuv, oděvy, textil, vše zabalené do folie, 
POKUD JE KONTEJNER PLNÝ, ODVEZTE TEXTIL NA SBĚR-
NÝ DVŮR A NEDOKLÁDEJTE HO U KONTEJNERU!!!
• kovový odpad (každé dva roky od domu sbírají hasiči)  
je zde nová 240L plastová černá popelnice na malý kovový 
odpad – předchozí kovová je přemístěna na sběrný dvůr, po-
pelnice byla rychle zaplňována plechovkami od žrádla pro psy 
a kočky, což jsme nepředpokládali, obecní pracovníci musí po-
pelnici vyvážet na sběrný dvůr 
•  jedlé oleje a tuky do černého kontejneru na shromaždišti 
kontejnerů, zde prosím vyhazovat olej jen v lahvích a jen ten 
kuchyňský nikoliv motorový edlé oleje a tuky do černého kon-
tejneru na shromaždišti kontejnerů, zde prosím vyhazovat olej 
jen v lahvích a jen ten kuchyňský nikoliv motorový
• stavební odpad do kontejneru na objednávku při shromáž-
dění více objednávek
• součástky z autovraků ne, nejde o komunální odpad

C. Celkově prosíme – zejména stavebníky – o soudnost a při-
měřenost při likvidaci odpadu. Již to, že takto malá obec provo-
zuje sběrný dvůr s tolika složkami odpadu, je velice komfortní 
služba, která není běžná a je  primárně určena trvale hlášeným 
občanům obce.
Platí o tom obecně závazná vyhláška č. 9/2019 na webu  
www.boretin.cz. Podrobné informace o třídění odpadu viz. 
úřední deska obce na návsi nebo na webu www.boretin.cz.

Svozy odpadu ze sběrného dvora a z návsi
Společnost Textil Eco má dlouhodobě problémy se svozem 
textilu z velkého textilního kontejneru. Pokud je kontejner 
plný, dávejte prosím textil do sběrného dvora Z. Kůrkovi, 
jinak musí obecní pracovníci svážet za vás na sběrný dvůr. 
Textilní kontejner zrušíme, protože společnost Textil Eco 
jej zkrátka nevyváží. Stejně tak SOMPO nestíhá z důvodu 
epidemie svozy skla, prosíme o trpělivost, zvony budou pře-
plněny nebo noste sklo do sběrného dvora, kde jsou také 
zvony.

Svozy odpadu zajišťuje zastupitel P.Koukal, tel. 606 131 761 – 
pokud je plný zvon na sklo, volejte prosím jemu. Dále jsou vy-
váženy nádoby na drobný odpad ( kovy, baterie atd. ) obecní-
mi pracovníky k pokynu P.Koukala  z kontejneřiště na návsi.

Další provoz sběrného dvora
Z.Kůrka dále třídí a částečně likviduje uložený odpad, pro-
vádí pletí a sečení na sběrném dvoře a okolí, někdy i cesty  
k Mostkově kapličce a jejího okolí, obstarává celý provoz 
sběrného místa. Velice mu za to děkuji.

Zákaz vyvážení větví  
Jak již bylo uvedeno do odvolání je již z dříve uvedených dů-
vodů zakázáno odvážet ke koupališti jakýkoliv biologický nebo 
jiný odpad. Obec zajišťuje nadále svoji povinnost pouze pro-
střednictvím komunitního kompostování. Biologický odpad 
nyní můžete také likvidovat prostřednictvím systému D2D 
– hnědé nádoby.

Nádoby na tříděný odpad k domu  
Obec se zapojila do dobrovolného svazku obcí SOMPO za úče-
lem prevence zvýšení nákladů na směsný odpad v budoucnu. 

Tomuto sdružení byla poskytnuta dotace ve výši desítek mi-
lionů Kč na koupi sběrných nádob na plast, papír a bio od-
pad ( žlutá, modrá a hnědá ), které byly zdarma distribuová-
ny mezi trvale hlášené občany členských obcí – do Bořetína  
v první vlně dotace zatím jen 19 sad vždy tří nádob po 240 
litrů, nebyl o ně moc zájem, takže se sotva rozebraly, zrea-
lizovali to obecní pracovníci Jarka a Jindra, včetně podpisů 
smluv o výpůjčce se zájemci, za což jim děkuji. 

Nyní je již vyvážení D2D zahájeno a občané, kteří si převzali 
sady nádob nyní nemusí nikam běhat na náves nebo na sběr-
ný dvůr, popř. vytříděný odpad vyvážet po vlastní ose jinam. 
Stačí když si vytříděný papír a plast dají do své nádoby a tu 
v určený den svozu ( zatím bohužel jednou za měsíc – papír 
čtvrtek, plast pátek ) vyndají před svůj dům. 

Protože se počítá se snížením objemu komunálního směsné-
ho odpadu v důsledku zvýšeného třídění – je svoz směsného 
odpadu nyní už jen jednou za 14 dní – zase v úterý. Bio odpad 
– zde je otázka jak bude využíván svoz hnědých nádob zde 
na vsi, ve městě je to jasný komfort, zde mám určité pochyb-
nosti, navíc je frekvence 1x za 14 dnů ( druhé úterý, kdy není 
vyvážen směsný odpad ), dle mého soudu je to zbytečné. 
Svozový kalendář je na nástěnce, v obchodě, na webu, zde 
ve zpravodaji. Co a jak třídit je níže ( hlavně bioodpad ).

Pokud někdo bude mít problémy se svozem nových nádob, 
ať mi dá vědět a zařídíme, aby svoz byl. Je to nové a budou 
jistě zmatky. Pokud nádobu nenaplníte nebo nevyužíváte, 
nemusíte ji nutně vyndavat, je to na vás.

Občané a chalupáři, kteří třídí odpad, přispívají nejen lepší-
mu životnímu prostředí, ale také k tomu, aby jejich poplatek 
za odpad v příštích letech nijak dramaticky nevzrostl. 

Poplatek za svoz nevytříděného odpadu bude na základě le-
gislativy EU v příštích letech strmě růst. Systém již funguje 
v mnoha obcích a městech ČR. Podstatou tohoto navýšení 
bude zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky ze 
současných 500 Kč/t během několika let téměř až na 2 000 
Kč/t., což by znamenalo cca čtyřnásobný nárůst současné-
ho poplatku za odpad na srovnatelnou částku za obyvatele 
anebo za objekt. Změny jsou navrženy Ministerstvem život-
ního prostředí, kvůli výraznému omezení skládkování do 
roku 2024 na základě směrnic v legislativě EU. D2D zamezí 
nárůstu nákladů.    

Uzavření smluv v systému D2D a to smlouvy o výpůjčce ná-
dob s DSO SOMPO a smluv o výpůjčce nádob s občany dle 
znění, které dodalo obcím DSO SOMPO, schválilo také za-
stupitelstvo obce.
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VODA

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

Obec jako vlastník vodovodu je povinna tuto kontrolu učinit 
a odběratelé v objektech jsou na druhé straně zase povinni 
umožnit jí k vodoměrům přístup. 

Pověření členové zastupitelstva Z. Danda a S. Zíka ml. 
intenzivně navštěvují jednotlivé objekty, prosím tedy proto  
o součinnost s nimi. Probíhá při tom odečet, plombování, 
repase a výměna vodoměrů, která je potřebná. 

Současně se byly již s velkou většinou odběratelů uzavřeny 
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, v této souvislosti 
prosím tedy všechny odběratele, kteří smlouvu neuzavřeli,  
o součinnost.

Dodávka vody a odvod odpadních vod jsou do budoucna 
možné pouze na základě uzavřené smlouvy, tak jak ukládá 
zákon o vodovodech a kanalizacích.
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V obci jsou objekty, které jsou napojeny pouze na kanalizaci 
a nikoliv na vodovod. Je třeba s jejich vlastníky uzavřít 
smlouvu o odvodu odpadních vod a určit paušální platbu  
za odvod těchto vod, když toto množství není možné měřit. 
Zastupitelstvo již dříve schválilo přiměřenou roční paušální 
platbu ve výši 200 Kč.
  
Územní rozhodnutí na umístění stavby čističky 
odpadních vod
Územní rozhodnutí bylo vydáno. Další fáze je stavební řízení 
včetně stavebního povolení a projektová dokumentace pro 
tuto fázi. Opět vyřídí VOKA Humpolec. Bez stavby čističky 
bohužel nebude do budoucna možno legálně připojovat 
vzhledem k platným předpisům další objekty na místní 
kanalizaci.
 
Kvalita vody a úprava provozu vodárny
Všechny ukazatele kromě železa jsou dlouhodobě v pořád-
ku. Obsah železa je zřejmě vyšší stále a je to dané zdrojem 

mimořádně železité vody. Dále jsou někdy problémy s vý-
padky čerpadla z důvodu nevhodného uspořádání insta-
lace vodárny. Záležitost řeší Ing. M. Šelepa z firmy VOKA, 
který ve spolupráci s p.Rejholcem – Milvit Water, externím 
odborníkem, který navrhl řešení – repase filtru na železo  
a chlorovací zařízení, reinstalace odběrových kohoutů. Před-
pokládané náklady činí cca 50t. Kč bez DPH. Zastupitelstvo 
zatím schválilo pouze repasi filtru s novu náplní a výměnu 
vzorkovacích kohoutů a uvidíme jak to bude účinkovat. Obec 
děkuje Ing. Šelepovi za vyřizování této záležitosti.  
 
Sondy do vrtu
Spínací sondy ve vrtu, které zajišťují spínání čerpadla při 
změně hladiny jsou již na pokraji životnosti. Je nutno je vy-
měnit. Oslovíme jiného instalatéra.
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Trvalý pobyt v obci
Jak jsme již informovali zastupitelstvo 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. Nabíd-
ky již využili další noví občané obce, všem touto cestou velice 
děkuji. Podařilo se udržet počet občanů nad 100 k 1.1.2021, 
nicméně do budoucna není vyhráno.

Počet trvale hlášených občanů obce 
během roku 2020 klesl pod 100. 
Došlo k odstěhování některých osob – většina případů  
a také k dvěma úmrtím. Proto – pokud se situace nezmě-
ní (obci jsou přidělovány daňové příjmy podle stavu obyva-
tel k 1. 1. daného roku) – klesnou dále obci příjmy dle zákona  
o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb. Proto se opa-
kovaně obracím na všechny zde trvale žijící „chalupáře“, aby 
zvážili přihlášení k pobytu do obce. 

Pomůže každý nový občan. Fakticky je zde trvale cca  110 
lidí, a včetně dalších, kteří jsou zde celou sezonu mimo 
zimu cca 125. Zákon je nastaven tak, že je vše závislé  
počtu trvale hlášených obyvatel a nikoliv na počtu fakticky 
bydlících lidí. 

Obec se za současných zákonem nastavených podmínek 
a při lhostejnosti lidí velice rychle může změnit v jakousi 
rekreační kolonii, kde bude fakticky trvale bydlet většina 
chalupářů, kteří budou požadovat a využívat servis ve-
řejných služeb obce, ale na tyto služby nebudou peníze, 
ať už půjde o provoz hostince, obchodu, údržbu koupališ-
tě, veřejných prostranství, komunikací, vodovodu, atd. –  
takže tyto služby nebudou. 

Volby do Poslanecké sněmovny
Byly vyhlášeny další volby a to volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Bude to pravděpodobně hodně vy-
hrocené střetnutí mezi stávající vládní 
koalicí v čele s ANO a dvěma opoziční-
mi seskupeními v čele s ODS a Piráty. 
Volby se mají konat ve dnech 8.10.2021 
a 9.10.2021. Proces přípravy voleb už 
započal. 

Volby opět musí zajistit v naší obci alespoň 4-členná voleb-
ní komise. Zájemci se již přihlásili. Odměna bude činit cca 
4.000,-Kč na člena komise.   

Rozpočtová opatření
Účetní obce bylo vypracováno rozpočtové opatření č. 
9,10/2020, č. 1/2021, která byla na základě jeho zmocnění 
schválena starostou obce. Vychází z odlišné struktury výda-
jů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opat-
ření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému schvá-
lení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na 
kamenné i elektronické úřední desce.

Nové úřední hodiny obecního úřadu
Úřední hodiny 19-20h v pátek byly zvoleny kvůli dojíždějícím 
chalupářům, kteří je však převážně nevyužívali. Proto byly 
zvoleny úřední hodiny dříve odpoledne. Zastupitelstvo roz-
hodlo o změně úředních hodin OÚ od 1.3. do 31.1 2. 2021 na 
15:30 až 16:30 hod. každý pátek.

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

Zadlužení obce 
Zadlužení činilo ke konci roku 2020 necelé 2.000.000,- Kč. 
Jde o minulé úvěry na pořízení vodovodu a nového hos-
tince. Zadlužení překračuje povolenou míru 60% prů-
měrných příjmů za poslední 4 roky, stanovené zákonem 
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb.,  
§ 17 odst. 1 a rozpočet obce tak bude krácen o 5% rozdílu 
mezi dluhem a tímto průměrem ročně. Příjmy zasílané od 
obci od státu klesají stejně, protože daňové výnosy státu bě-
hem epidemie jsou značně menší než obvykle.

Rozpočet obce na rok 2021 a související věci
Obec se od počátku roku 2021 do dne schválení rozpočtu 
obce na rok 2021 řídila rozpočtovým provizoriem dle pří-
slušné směrnice obce. Zastupitelstvo schválilo hospodaření 
obce v rozpočtovém provizoriu dle směrnice obce do dne 
schválení rozpočtu obce na rok 2021. Zastupitelstvo dále 
schválilo rozpočet obce na rok 2021 ve znění jeho zveřejně-
ného návrhu, který vypracovala účetní obce a dále schváli-
lo střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 až 2024 
ve znění jeho zveřejněného návrhu. Vše je zveřejněno na 
úřední desce, webových stránkách obce a je k nahlédnutí 
na obecním úřadu. Plnění rozpočtu je průběžně upravováno 
rozpočtovými opatřeními. 

Zvýšení daru obci
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. bylo opět novelizováno a zvý-
šilo odměny starostům, místostarostům a členům zastupi-
telstva obcí, tj. zvýšila se i minimální mzda, kterou je nutno 
vyplácet starostovi obce a které se tento nemůže vzdát, na 
částku 10.061 Kč čistého. Z tohoto důvodu musela být ak-
tualizována darovací smlouva o darování této mzdy obci.  
Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy mezi 
obcí a starostou obce o darování částky 10.061 Kč čistého 
obci ode dne 1. 1. 2021.

INFORMACE ZE SPRÁVY OBCE
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Zvýšení nájmu v obecním bytu č.p. 69 a v obecní 
dílně  č.p. 35

S uživateli bytu v obecní budově č.p. 69 a dílny v obecní 
budově č.p. 35 bylo předjednáno s kladným výsledkem zvý-
šení nájmu, aby se výše nájmu přiblížila aktuálním tržním 
podmínkám. 
1. Zastupitelstvo schválilo záměr uzavřít dodatek k nájemní 
smlouvě s P. Koukalem ohledně zvýšení nájemného za uží-
vání bytu  v budově OÚ, když předmětem dodatku je výhrad-
ně zvýšení nájemného na částku 4.000 Kč měsíčně ode dne  
1. 4. 2021, jiný obsah nájemní smlouvy nebyl dotčen. Záměr 
byl zveřejněn a dodatek uzavřen.
2. Zastupitelstvo schválilo záměr uzavřít nájemní smlouvu 
se Z. Dandou o pronájmu dílny a kanceláře v domě č.p. 35  
v obci Bořetín za roční nájemné 12.000 Kč za rok 2020  
a roční nájemné 20.000 Kč za rok 2021 a dále, na dobu neur-
čitou od 1. 1. 2020. Záměr byl zveřejněn a smlouva uzavřena.

Jednání kontrolního a finančního výboru
Tyto výbory se v průběhu prvního kvartálu 2021 sešly a pro-
vedly kontrolu předepsaných dokladů obce, byly sepsány  
a podepsány příslušné protokoly o provedené kontrole  
a předány obci. Existenci těchto výborů předepisuje obecní 
zřízení a jednou ročně se musí sejít, a provést nějakou čin-
nost. Členové a předsedové výborů jsou uvedeni shora.

DOTACE

Dotace na dětské hřiště a úpravu okolí 
Nyní byla vypsána nová dotace pro obce do 3000 obyvatel 
v souvislosti s epidemií a je zase šance, krytí je 80%, takže 
jsme to znovu zkusili a díky velké a bezplatné pomoci paní  
L. Procházkové se podařilo žádost se všemi potřebnými 
přílohami včas v termínu v prosinci 2020 podat. Bylo s tím 
spojeno asi týden práce. Čekáme výsledky během dubna až 
června, úředníci nebudou zřejmě rychlí.

Dotace na projektové práce spojené s čističkou 
odpadních vod – stavební povolení
Bude podána žádost o dotaci, kdy náklady budou činit cca 
100t. Kč a dotace bude opět činit z této částky 60% a to  
u Fondu Vysočina, příslušný dotační titul je již vypsán, zahá-
jení sběru žádostí je 23. 4. 2021.  

Dotace z Programu obnovy venkova Vysočina - 
nová žádost na rok 2021 
Dotace činí už pouze 100.000 Kč. Jde o jedinou význam-
nější podporu kraje obcím a je nutno ji využívat. Letos obec 
podala žádost znovu. Jako zaměření projektu z Programu 
obnovy venkova Vysočina 2020 byla schválena zastupitel-
stvem oprava některých částí zdevastovaných obecních 
cest. Cesty jsou v hrozném stavu z důvodu intenzivní těžby 
v lesích, mokrého počasí a dále k tomu přispívá i těžká tech-
nika zemědělských společností. V některých dnech jsou ně-
které úseky cest schůdné pouze v prsačkách s nataženými 
mačkami a sjízdné jen dvěma traktory, kdyby jeden zapadl. 
Schválení dotace by mělo proběhnout na červnovém zastu-
pitelstvu kraje Vysočina a pak zahájíme opravy. 
 

Nová žádost o dotaci z programu Venkovské služby
Dotace byla již jednou využita a v roce 2020 byla podána 
žádost znova, ale byla zamítnuta. Již je vypsána nová dotace 
na rok 2021 z Fondu Vysočina, takže zkusíme žádost znovu 
podat, datum zahájení sběru žádostí je 26. 4. 2021.  

Dotace na výsadby v intravilánu a extravilánu obce
Obci byla přiznána dotace ze dvou programů – uvnitř obce 
a ve volné krajině, vše na liniové výsadby, zejména aleje. 
Oba dva programy zajišťuje Ministerstvo životního prostře-
dí, ale každý z nich je jinak administrovaný. Výše dotace je 
100%. Výsadby byly bez závad protokolárně předány po-
skytovatelům dotace. Bylo zpracováno a podáno vyúčto-
vání těchto dotací a již jsme obdrželi dotaci na extravilán 
i na intravilán. Náklady obce s výsadbou jsou tedy nulové.  
Na jaře se budou ke stromům instalovat vaky se závlahami.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Prohrnování 
Zimní období nakonec bylo náročné a zima se nevzdává ani 
v dubnu. Prohrnování bylo opravdu hodně. Obec ještě jednou 
děkuje M. Krejčovi za to, že se toho ujal.

Plánovaná strojová údržba obecních komunikací 
a ploch
Obecní asfaltové komunikace jsou velice znečištěné pro-
vozem při kůrovcové těžbě a to významnou část roku. Lze 
očekávat, že kalamita ještě bude několik let pokračovat, les-
ní porosty jsou narušeny tak, že postupně padnou za oběť 
kůrovci nebo vichřici. Proto obec uvažuje o koupi všestranně 
využitelného víceúčelového stroje na zametání komunikací  
a sněhu, který by mohl eventuálně nést radlici, bubnovou se-
kačku, táhnout vozík apod.. Životnost stávajícího traktůrku  
z Mountfieldu se pomalu chýlí také ke konci, proto je tře-
ba být připraven. Zastupitelstvo se dohodlo, že S. Štrouf  
(S. Štrouf tak již činí a moc mu děkuji) a S. Zíka prověří 
možnosti (včetně možností dotací) v tomto směru v Boh-
dalíně, kde takový stroj mají, dále v Rynárci, kde je středisko 
Husqvarna, a jiné a podají zprávu. Nejde o levnou záležitost  
(investice bude činit cca 200.000 Kč) a je nutno to tedy po-
řádně promyslet. Jakékoliv náměty jsou vítány.

Pokračující úpravy Mostkovy kapličky  
Již dříve byl schválen návrh řešení okolí Mostkovy kapličky. 
I. Dandová renovuje obrázek sv. Václava, technickou podpo-
ru ji zajišťuje zámečnictví Z. Danda. Nyní je na řadě výroba 
lavičky, stolu a koše. S. Zíka poskytl zdarma obci na tuto vý-
robu části kamenných sloupků, za což mu obec děkuje. Na 
tyto sloupky vyrobí zámečnictví Z. Danda nástavce, na které 
bude uchycena plocha stolu a lavičky. Stávající lavička a koš 
budou přemístěny ke koupališti. Byla vyměněna stávající 
plastová schránka za kovovou a návštěvní kniha za původní 
roztrhanou. Původní kniha byla uschována na obecním úřa-
du. Byly rozhrnuty krtiny, vzniklé přes zimu.
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Přemístění traktůrku
Stará hasičárna je nyní jako obecní prostor nevyužitá. Je 
zde pouze bedna na starou stříkačku. Obecní pracovníci 
nemohou vyjet s červeným traktůrkem v zimě z garáže pod 
terasou na hřišti a zaskotačit si s ním, protože je nasněženo 
nebo velice mokro. Přitom i v zimě je nutno leccos traktůr-
kem odvézt. Zastupitelstvo proto rozhodlo o vyklizení staré 
hasičárny a umístění traktůrku v zimních měsících tam z dů-
vodu možnosti výjezdu v zimě.

Parkování plus další úpravy dopravního značení
Zastupitelstvem bylo dávno schváleno parkování před prů-
chodem mezi novým hostincem a novou hasičskou zbrojnicí, 
před touto zbrojnicí a přístřeškem na kontejnery. Zde nelze 
parkovat, protože se brání příjezdu hospodskému, výjezdu 
hasičů a příjezdu vozidel SOMPO. Je řešeno tak, že zde byl 
stanoven zákaz parkování - zastavení. Dále jsou náhradou 
zřízena tři parkovací místa proti školnímu plotu hned vedle. 
Zajišťuje P. Koukal. Vše je schváleno a rozhodnuto přísluš-
ným dopravním úřadem. Bude následovat instalace doprav-
ního značení firmou HN projekt, prý snad už v květnu, aby 
bylo možno namalovat značení na asfalt. Dále P. Koukal 
zajišťuje instalaci obrubníku před místní kapličku, aby byla 
chráněna před projíždějícími velkými vozidly a dále instalaci 
zrcadla naproti garáži B. Šelepy za účelem zvýšení bezpeč-
nosti při výjezdu z hráze náveského rybníka. Je již podána 
žádost.

Poškození retardéru
Retardér na komunikaci k bývalému areálu JZD poškodil dle 
informací očitého svědka místní chalupář při vlečení velké klá-
dy od lesa traktorem. K poškození se dosud nehlásil. Na místě 
zůstal trčet šroub, který vyšrouboval Z. Danda, aby si projíž-
dějící vozidla nepropíchla pneu.

Úklid veřejných prostranství, komunikací  
a obecních prostor
I přes trvalou nepřízeň počasí (sníh, vítr, srážky) probíhalo 
odstraňování štěrku z trávy podél chodníku, podél plotů,  

u značky u Hálů, kolem kapličky, školy, pod lípou, vedle  
Šelepů garáže, apod., štěrku bylo spousta, protože byla tuhá 
zima a byl zaházen do staré trávy, vyhrabávání bylo obtížné. 
Dále bylo obecními pracovníky dokončeno svážení a hrabání 
starého listí (nestihli to minulý rok kvůli pálení klestí v lese),  
likvidace krtin na návsi a v parku, které jsou naváženy do děr 
na hřišti a školní zahradě a sběr spadaných větví. Budou li-
kvidovány krtiny u vodárny, kde je jich jak na krtčím sjezdu. 
J. Janotová pravidelně uklízí kapličku, obecní úřad, schody   
a prostranství před úřadem. Bylo prováděno zametání chod-
níků od štěrku. Dále probíhá úklid štěrku ze silnice, aby ho 
vozidla  zase neodhazovala na chodník a trávu vedle. Štěrk 
si obec nechá na posyp v zimních měsících a na údržbu cest.

Obsíkání obecních cest na jaře
Opět poroste tráva kolem obecních vyasfaltovaných cest, 
které obec musí udržovat. Pokusili jsme se zajistit jejich ob-
síkání ještě před nástupem zimy, což se nepodařilo, takže se 
(snad, pokud někdo pomůže) bude obsíkat až na jaře.

Splavování půdy do obce
Do intravilánu obce je pravidelně splavována voda z polí  
(a s ní i bahno) při velkých  nebo dlouhotrvajících deštích  
a to zejména kvůli nevhodné orbě polí (ne po vrstevnici, ale 
je oráno kolmo na vrstevnici po svahu) a dále kvůli volbě 
plodin typu řepka nebo kukuřice. Splachy působí značné 
škody na soukromých pozemcích, komunikacích, kanalizaci, 
atd.. Zastupitel S.Štrouf již dříve projednával věc na AGŘE 
v Deštné a nyní projednal věc se Zemo Profitem Mnich a.s.. 
Obě dvě společnosti přislíbily zdržet se výsadby plodin typu 
řepka, kukuřice, brambory na klíčových plochách, které se 
svažují do obce a udělat zadržovací travnatý pruh. Uvidíme.

Přikoupení laviček a stolu
Hosté v místním hostinci se v případě dobrého počasí v dáv-
ných dobách, kdy byl hostinec otevřen , sdružovali rádi před 
hostincem u hlavní komunikace, kde mají dobrý přehled  
o dění v obci. Stávající lavice a stůl kapacitně často nesta-
čili. Jsou z betonu vyrobené ve firmě HB beton Jindřichův 
Hradec. Zastupitelstvo proto rozhodlo o nákupu 2ks lavic 
a jednoho stolu stejného druhu a vzhledu od stejné firmy.  
Zajišťuje S. Zíka. Brzo se bude rozvolňovat co se týče zahrá-
dek, takže se budou hodit.

Úpravy budoucí cesty směr Vlkosovice
Byly zde provedeny na podzim minulý rok výsadby linie stro-
mů. Zastupitelstvo projednalo terénní vyrovnání budoucí 
cesty bagrem, protože je zde hodně nerovností, aby se zde 
dalo je alespoň na kole, odtěžení hromady kamene z tohoto 
pozemku u lesa, provede J. Vyhnal, zajišťuje J. Vrzal. Dále 
obecní pracovníci provedou osetí vytýčeného pozemku 
travou. Uvažuje se o přenechání rozšířené části pozemku  
ke zorání bývalému JZD nebo výsadbě ovocného sadu, ještě 
není rozhodnuto. Zastupitelstvo se dále na svém výjezdním 
zasedání seznámilo s částí pozemku u lesa, kde v průběhu 
let vyrostly na bývalé cestě náletové stromy, je zde složeno 
dřevo a je zde různý bordel. Stromy se musí postupně odtě-
žit a geodetem vytýčený pozemek zplanýrovat bagrem, tak, 
aby byla zprostupněna cesta až k silnici na Vlkosovice, to je 
úkol až do budoucích let. 
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Výsadby vrt
Zastupitelstvo dále schválilo výsadby keřů po obvodu po-
zemku, kde je obecní vrt, aby byl pozemek a betonové části 
na něm, více chráněny. Jsou již vysazeny nějaké stromky v 
nechráněné poloze. Výsadby byly provedeny, obec za ně nic 
neplatila. Vše pro obec provedl zdarma senátor J. Chalupský, 
který dal předvolební slib vysadit za každého voliče strom, 
volilo ho 20t. lidí, takže má činnost na celé volební období. 
Vrt by měl být dále oplocen, jak předepisují normy pro ochra-
nu vodního zdroje.

Zvonička
P. Horák vybudoval z vlastní iniciativy na ostrově v náveském 
rybníce zvoničku s nápisem. Přinášíme její fotografii a za  
inciativu děkujeme.

Provedené a plánované změny v prostorech 
obecního úřadu
Bylo provedeno vystěhování části nepotřebného nábyt-
ku, umytá okna J.Janotovou, oběma pracovníky natřena 
vestavěná skříň, natřen věšák stejnou barvou jako jsou již 
natřeny všechny dveře na úřadě. Byly instalovány staré fo-
tografie z historie Bořetína, které jsou nově naskenovány 
a vytištěny na velkých deskách, byla přemístěna knihovní 
nástěnka. Je plánovaná výměna garnýží, závěsů a záclon, 
byl zakoupen nový ubrus na kancelářské stoly. Dále je plá-
nováno vymalování stěn a stropu. Cílem je postupně a lev-
ně zvýšit estetickou a praktickou úroveň zařízení obecního 
úřadu, která mimo jiné reprezentuje i obec. Perspektivně je 
nutno řešit instalaci nové podlahy.

Ptačí budky
V souladu s obecným trendem chovat se a myslet zeleně, 
přírodně a ekologicky pořídila obec 3 ptačí budky pro zpěv-
né ptáky (v naší obci hnízdí např. budníček větší, straka 
obecná, šoupálek dlouhoprstý, hýl rudý, sýkora koňadra, 
sojka práskačka, apod.) nákladem 750 Kč a rozmístila je  

v centru obce. Nyní, když všechny petardy jsou prý jen pro 
retardy, tak mají ptáci klid a mohou konat rozmnožovací čin-
nost. Proto potřebují budky. Budky hezky rozmístil Jindřich  
s Jarkou, za což jim děkuji a ptáčkové jim k tomu zpívali píseň 
J.Wericha z filmu Císařův pekař.

Oprava komunikací drtí ze stavebních materiálů 
J. Petrů připravil povrch obou dvou kapliček (elektřina 
a HUP) před školou a natáhl je lepidlem a poté marmoli-
tem. Ještě zbývají schody, které natáhl lepidlem K. Krátký. 
Mezitím přišly mrazy, tak se to nestihlo. Jindra to dodělá  
a bude to pěkné.

Rozebírání opor stromků Liškova cesta
Byly rozebrány obecními pracovníky, jde o výsadby provede-
né před cca 10 lety, stromky, jsou již vzrostlé a opory nejsou 
potřeba. Také bylo nutno sundat upevňující pásky, které ně-
které stromy škrtily. 

Čištění škarpy před Přibylovými
Dále je zanesená listím a splavenou hlínou škarpa před za-
trubněním před Přibylovými. Má vyčistit s příchodem jara 
SUS Pacov. Zajišťuje P. Koukal.

Převážení odpadků na sběrný dvůr
Textil před kontejnerem, plasty mimo kontejner, které ně-
kteří místní i projíždějící nechávají na kontejneřišti na návsi, 
sklo, ponechané mimo zvony na sklo (někdo zde nechal pytel 
tabulového skla, místo aby ho zavezl na sběrný dvůr ), pře-
váží obecní pracovníci na sběrný dvůr. Dále i drobný kovový 
odpad ( hlavně obaly od psího a kočičího žrádla na švédské 
stoly za komínem ) z nové popelnice. 

Díra park
Díra v parku po sušáku na hadice se zmenšuje zavážením. 
Můžete po domluvě s vedením obce zavézt kvalitní zeminou, 
ještě se tam pár kubíků vejde.

OPRAVY A ÚDRŽBA  
OBECNÍHO MAJETKU
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Asfalt opravy a revize povrchů
Komunikace v obci stárnou a ničí se. Po různých úvahách 
jsme zkusili opravy studeným asfaltem. Bylo zakoupeno  
J. Petrů 5 kýblů nákladem cca 2,5t. Kč a Jindra opravil úvoz 
u Štroufů až k Liškovi. Celkem to ujde, uvidíme jak dlouho to 
vydrží. Zásah firmy je několikanásobně dražší. J. Petrů prove-
dl obhlídku po celé obci, napsal si to a postupně bude – až 
dovolí počasí a čas - nejhorší věci takto opravovat, jde např.  
o díry nebo praskliny od Trantýrů nahoru, k Čábelkům, apod...

Oprava kohoutků a výměna ohřívačů
Externí instalatér J. Kotrč ml. z Mirotína provedl výměnu ko-
houtku v kuchyňce, který kapal a na záchodě, které vymě-
nil za pákovou baterii, aby se voda dala spouštět lépe. Dále 
vyměnil staré ohřívače, nevyhovující současným normám 
za nové. Dále vyměnil kohoutek na hřišti. Náklady činily cca 
15.000 Kč bez DPH.

Oprava nové bedny na chleba
Jindřich šikovně opravil madlo, 
které šlo hrozně ztuha zavírat, 
držátko dvířek, které se uvolnilo. 
Dále obecní pracovníci smetají  
z bedny pravidelně hovna od ptá-
ků, kteří hnízdí pod okapem školy 
přímo nad bednou a schody, snad 
se přesunou do nových budek.

Marmolit
J.Petrů připravil povrch obou dvou kapliček (elektřina  
a HUP ) před školou a natáhl je lepidlem a poté marmolitem. 
Ještě zbývají schody, které natáhl lepidlem K. Krátký. Mezi-
tím přišly mrazy, tak se to nestihlo. Jindra to dodělá a bude 
to pěkné.

Další věci
Jindra spravil vylomený obrubník u kontejneřiště. 
Vyvrácený jeřáb na začátku Liškovy cesty někdo seřezal, za 
což mu děkujeme a obecní pracovníci dřevo odvezli a větve 
spálili. 
Byl pořízen nový druhý kotouč ( kolečko ) pro obecní pra-
covníky. 
Dále obecní pracovníci paní Kamišové řezali a štípali další 
drobnější dřevo a podpal do kamen v obchodě. 

Ptačí trus
Ptáci kálejí z okapu dolů na schody a na bednu a je to pro-
blém. Zkusíme nacpat pod okap žiletkový drát. Na okapu 
už trny jsou, ale neúčinkují, ptáci jsou totiž pod okapem v 
mezeře pod střechou. Zastupitel S. Zíka se problému ujal 
a pokusí se drát akrobaticky instalovat. Obec mu předem 
děkuje.

KOUPALIŠTĚ 

Kbel
Je už starý, částečně prorezlý a zdeformovaný a bude ho tře-
ba perspektivně vyměnit. Klíč od kbelu má S. Štrouf. 

Žabinec - amuři
Z. Danda ve spolupráci s S. Štroufem zajišťují amury (kterým 
chutná okřehek) do koupaliště.

Oprava přepadu koupaliště
Opravu a vyčištění přepadu provedli brigádně hasiči, nyní se 
situace zlepšila a přepad protéká lépe. Občas přepad čistí  
J. Vrzalová při procházce.

Pokácené cedule
Nějaké hovado pokácelo cedule u koupaliště se zákazem koupá-
ní psů. Budou obnoveny a s novým nápisem. Na koupaliště bude 
na základě této zkušenosti instalována dvojitá fotopast.

SITUACE V OBECNÍCH LESÍCH

Kompenzační dotace kůrovec
Byla snížena a činí 300,-Kč za m3 kůrovcového dřeva. Bylo 
nutno podat s příslušnými přílohami cca do poloviny září 
2020, což bylo provedeno. Obsah žádosti včetně příloh  
a dokladů byl schválen celým zastupitelstvem. Žádostí bylo 
podáno obrovské množství a peníze alokované v programu 
nestačily. Vidíme, že stát nepřidal a plošně snížil kompenza-
ce. Dále k nám ( zcela náhodou ) přišla kontrola na provedení 
kůrovcové těžby, která proběhla bez závad.  Obec již obdr-
žela cca 132.000 Kč kompenzace na základě výše uvedené 
žádosti.

Pálení klestí po těžbě
Po těžbě v Mostkách a Losech harvestorem zůstalo obrov-
ské množství větví ze stromů. Po dohodě s těžařem tento na-
kupil harvestorem všechno klestí do hromad. Toto obrovské 
množství Jarka s Jindřichem v tomto čtvrtletí  v často nepříz-
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nivém počasí ( sníh, srážky, vítr ) spálili a uklidili celou oblast  
v Mostkách před potokem. Celou tuto dobu nemohli vykoná-
vat práce v obci, zcela je to paralyzovalo. Z oblasti za potokem 
odváží zdarma klest ke zpracování J.Čamra. Obci to hodně po-
může, protože jinak by celou obrovskou paseku uklízeli obec-
ní pracovníci jistě dva měsíce čistého času. To samé probíhá  
v Losech. Bylo schváleno zastupitelstvem obce.

Náhradní výsadby a dotace
Po kůrovcové těžbě je třeba v obecních lesích provést náhrad-
ní výsadbu na vytěžených plochách, podat ohlášení, což již 
bylo provedeno, zajistit projekt, schválení projektu, dokonče-
ní kůrovcové těžby v okolí, postřik proti buřeni a hmyzu, kůly 
a oplocení, výsadbu, následnou údržbu, podání příslušných 
žádostí o příslušné dotace, aby tyto činnosti byly pokud mož-
no z těchto dotací pokryty. Mezitím udeřila zima a příprava na 
výsadbu se nestihla. Přípravy na výsadbu probíhají.

Vyklízení Mostek po polomech
Dále byla podána žádost P. Janoty o likvidaci polomů po 
vichřici z podzimu 2020, které jsou palivem a nikoliv ku-
latinou, v Mostkách, a to tak, že by provedl zdarma práci  
a dostal zdarma dřevo. Zastupitelstvo schválilo výše uvede-
nou žádost P. Janoty. Dřevo k likvidaci mu označil zastupitel  
J.Vrzal. Dále je nutno zlikvidovat velké polomy v Mostkách  
(J. Čamra na jaře). 

Další těžba v Losech
Další těžba napadených porostů proběhla v Losech a dřevo 
je odvezeno. Těžba byla schválena OLH M.Pekařem. Čekáme 
na podklady k fakturaci od J. Čamry. 

Další věci
Je nutno provést prořezávku mladého lesa za roklí v Most-
kách. Další polomy jsou již delší dobu v Hájku. V Hájku je nut-
no provést probírku v lese uprostřed pole.

Zloděj dřeva 
J. Vrzal při procházce s kočárkem zjistil, že zloděj (v dnešní 
době, kdy je dřevo všude) v OA Octavia liftback tmavé barvy 
s přívěsem odváží postupně a nenápadně dřevo od koupali-
ště. Měl to nařezané ve 2 m kusech a pěkně přístupné po as-
faltu, tak proč ne. Drzost některých lidí je nekonečná. Místo 
bylo od té doby hlídáno. 

Prodej paliva u koupaliště
Našel se zájemce o všechno zbylé palivo. Zastupitelstvo 
schválilo množstevní slevu, pokud zájemce odebere všech-
no dřevo, což se stalo. Nyní proběhlo zaplacení a probíhá od-
voz. Měření dřeva proběhlo poctivě a až po zjištění zloděje. 
Obci toto hodně pomůže, uvolní se prostor k parkování před 
koupalištěm před sezónou, a zájemci děkuje.

Informace o možnosti těžby palivového dřeva  
v obecních lesích. Cena 100 Kč za metr. 

Cena bude po vzájemné dohodě určena za přítomnosti dvou 
členů zastupitelstva za každý strom dle odhadu. Sami vytě-
žíte, uklidíte větve na hromadu, odvezete.
Je nutno podat písemnou žádost – do schránky OÚ nebo 
osobně v úředních hodinách nebo poštou nebo sms popř. 
emailem obec@boretin.cz s uvedením kontaktu na sebe. 
TEL. J. VRZAL 602 453 689

Výročí založení 100 let v roce 2021
Letos oslaví místní dobrovolní hasiči 100 let založení v roce 
1921. Je otázka jak, protože letos byly odloženy kvůli koroňá-
kovi oslavy 100 let v jiné obci. Uvidíme jak se domluvíme na 
okrsku, pořádat takovou akci není rozhodně jednoduché. 
Zatím se rozvolnění takového rozsahu asi konat nebude. 

Zrušená výroční schůze hasičů
Schůze nemohly konat z důvodu vládních opatření. V roce 
2021 je tak činnost hasičů nadále nemožná.

Lékařské prohlídky zásahové jednotky 
dobrovolných hasičů Bořetín
Lékařské prohlídky – členové JPOV mají nyní formuláře  
a musí si pro potvrzení zajít k lékaři. Bez tohoto jim nebude 
fungovat pojištění úrazu při jejich činnosti, např. zásahu.

Pouze 4 z nich – J.Vrzal, S.Zíka, D.Štrouf, V.Cimbůrek, dodali 
potvrzení o prohlídce, nikdo další za celý rok, co je formulář žá-
dán, k opakovaným upomínkám. Zřejmě jde o nepřekonatelný 
problém nebo strach z bílého pláště. Náklady prohlídky uhradí 
obec. Dále tři z nich mají zaslat přes sms č. účtu pro účetní k 
vyplacení odměny, zatím nezaslali. 

Kuberova sádka
M. Šelepa napustil Kuberovu sádku, ta byla dlouho vypuště-
na ( prkýnka byla vespod částečně rozvrácená ) přičemž vy-
měnil prkýnka ( dluže v kbelu ) za nová, které vyrobil L.Vichra 
a dále S.Štrouf zajistil výrobu bytelných rukojetí. Hasiči jim 
děkují.  

Úklidy
Brigádně je nutno také uklidit starou hasičárnu, kde je bordel 
a i novou hasičárnu, dále maringotku a čekárnu, kde jsou ry-
bářské věci.

Nadace Agrofert žádost
Chceme koupit zásahové helmy a rukavice pro zásahovou 
jednotku. Nejde o levou záležitost, jedna helma stojí cca 
3-5t. Kč, rukavice 1t. Kč a více a to z důvodu, že musí splňovat 
příslušné normy. K výše uvedené nadaci byla podána žádost 
o úhradu nákladů, stále zatím nemáme reakci.

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

Nový sušák na hadice
Je naplánován a jeho část má tvořit schodiště na náves. Zho-
tovuje zámečnictví Z. Danda.

Obecní hostinec, který provozuje hostinský Martin Šimeček, byl 
v důsledku vládních opatření uzavřen. Jinak má otevírací dobu 
v úterý a v pátek od 17h.  

Do hostince byla pořízena nová O2 TV se sportovními přeno-
sy z fotbalové Ligy mistrů, fotbalové anglické ligy, české nej-
vyšší fotbalové ligy, české hokejové extraligy, bojových sportů 
apod., avšak není zatím hosty dle mých informací využívána  
a bude zrušena. Dále jsou placeny poplatky ČT.  

Hostinský M. Šimeček má v důsledku koronavirových 
opatření zavřeno. Je na tom ekonomicky špatně, proto  
zastupitelstvo rozhodlo o tom, že i v době uzavření hostince 
mu přizná podporu jako kdyby bylo otevřeno.
Na stěny byly v očekávání rozvolnění nyní vystaveny již zpra-
cované fotografie z dřívějších dob sdružené do koláží a pře-
nesené na velké fotodesky a staré mapy Bořetína. Dalo to 
asi půl roku shánění a práce. Bude o čem mluvit u piva mimo 
tradičního repertoáru.

V. Čábelka zhotovil nový prážek k bočnímu vchodu, za což 
mu obec děkuje. Starý prážek je na odpis. Jarka ho natře  
a V. Čábelka by pak svého dubového fešáka nainstaloval.

PROVOZ MÍSTNÍHO HOSTINCE
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ZPRAVODAJ OBCE BOŘETÍN  -  Je vydáván čtvrtletně. Zpravidla do konce měsíce, který následuje uplynutí kalendářního čtvrtletí (duben, červenec, 
říjen, leden). Je bezplatně k vyzvednutí v místním obchodě, který má aktuálně otevřeno: v pondělí, středu a pátek 10:30-12:00. Zpravodaj je vydáván 
v počtu 75 kusů výtisků.  Příspěvky do něj lze obci předkládat vždy do konce: března, června, září a prosince. Zpravodaj vydává Obec Bořetín, 394 70 
Bořetín 69, Tel.: 606 735 707, Email: boretin@pel.cz. Redakční radou je zastupitelstvo obce, redakcí zpravodaje je pověřen starosta obce. Zpravodaj 
je po uplynutí nějaké doby zveřejňován také na www.boretin.cz v elektronické podobě. Články neprochází jazykovou korekturou. 

Termíny zrušených akcí  
9. 1. 2021 byl termín konání výroční schůze místních hasičů SDH Bořetín. Dále měl být tradiční hasičský ples, velikonoční tradi-
ce, setkání seniorů. Všechny tyto akce byly zrušeny v důsledku vládních opatření. Kdo ví, kdy co a jak bude, nelze nic předvídat. 

Ukončení činnosti paní Dvořáčkové v knihovně 
Paní Dvořáčková na vlastní žádost skončila. Je unavená a má zdravotní problémy. Chtěl bych jí na tomto místě znovu velice 
poděkovat za dlouholetou činnost při vybudování a provozu knihovny a přeji jí hodně zdraví do dalších let.

Funkce se po jistém váhání ujala Alena Kůrková, za což jí moc děkuji. Znamená to, že knihovna, která byla vybudována s ta-
kovým úsilím, může fungovat dále a přinášet radost a poznání všem místním obyvatelům. Provoz knihovny je zatím zakázaný, 
ale jistě se brzo rozvolní a pak se to rozběhne.

KULTURNÍ AKCE

výraz vysvětlení věta - příklad
auzlák výkladní skříň Sousedka je dneska jak z auzláku.

bacouch nepovedený kus jídla (sražený) To jako tenhle bacouch mám jíst?

cágr kyvadlo  
čeplíchat cákat kachny se čeplíchají
drc zip  
erteple brambory  
fuklajsna středová zarážka na vratech (též "klapačka")  
glazdat opracovávat, oťukávat  
hamzouly díry v cestě  
hovník otoman, gauč  

chvístat prudce vystříknout (průjem)

z dobytka „chvístá“ nebo „dobytek chvístá“. 
Říká se např., že kráva někomu „chvístla“ 
na rukáv. Výměšek se jmenuje chvístanec, 
chvístačka. „Nešetrné“ krávě se říká chvístaňa: 
„Ty chvístaňo stará, celou jsi mě pochvístala!“ 
Užívá se tohoto slova také o husách  
a kachnách.

jangl kabát
kamnoveček vzít na záda vzít na kamnovečka
kurel zlý člověk, neřád  
ligre vodorovné nosné konstrukce pro plot
lokáč díra v cestě  
nažíhlý vlhký, mokrý  
obtoužno bude něco těžkého nebo velká zima  
podslamka prostěradlo  
pocheraj zákusek  
pucka míč  
rabuš náhubek  
rumejšit slabý déšť  
šlajfky brusle na kličku  
taluta příkop  
tymenec bláto, nepořádek Na cestě jsem vyšloupl pěknej tymenec.

zvíchovat zmačkat
Neválej se po tom vyžehleným prádle, nebo mi 
to zvíchuješ.

padají sedláci sněží velké chuchvalce

Místní nářečí
Mirka Čábelková ve spolupráci s místními obyvateli provádí etnografický průzkum naší vsi. Výsledkem je mimo jiné také postup-
ně budovaný slovník místního nářečí a svérázných výrazů, které jinde nenajdeme. Přinášíme ukázku a příště snad pokračování:

Takže např.: Trochu rumejšilo a bylo obtoužno, i tak jsem ale vstal z hovníku, vzal KN 95 rabuš a jangl, zdrcnul ho, a šel přes 
tymenec a chvístance glazdat pucku, a byl jsem pak z toho celej nažíhlej.
 
Pokud jsem na něco nebo na někoho při psaní výše uvedených zpráv zapomněl nebo napsal nepřesně, tak se omlouvám, je 
toho moc. - Jan Cimbůrek -


