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Informace o obci

Vážení občané a obyvatelé Bořetína,
dostává se vám do rukou další obecní zpravodaj za čtvrté čtvrtletí roku 2020.  Jeho prostřednictvím se opět dozvíte 
informace o dění v naší obci, které by vás mohly zajímat.                  - Jan Cimbůrek -

Nyní probíhá kdoví už kolikátá vlna. 
Veškerá vládní opatření na celém 
světě mají prvotní smysl v tom, aby 
nezkolaboval zdravotnický systém 
a byl schopen pojmout a obstarat 
nemocné se závažnějším průběhem 
COVID-19 a dále jde o zdravotníky, 
kterých je omezené množství  
a kteří se také mohou nakazit, což  

se samozřejmě ve velkém rozsahu také děje. Je to solidarita  
s těmi, kteří nemohou vzdorovat viru jako většina z nás. 
Solidarita se staršími a nemocnými. 

Základním sporem dnešní doby je však potřebná míra rozsahu 
a účinnosti daných opatření. Je nutné skutečně zavírat 
hotely, pokud lze stanovit podmínku ubytování negativní test 
ne starší 48 hodin? Zemře nakonec více lidí jiným způsobem, 
protože se na ně nedostala zdravotní péče v jiných oblastech 
z důvodu nedostatku financí ve zdravotnictví a tento 
nedostatek byl způsoben nesmyslnou tvrdostí vládních 
opatření? Jsme schopni plošně pravidelně levně a dostupně 
testovat veškeré obyvatelstvo a stanovit jako vstupenku 
do různých zařízení (kina, divadla apod.) negativní test? 
Jsme schopni obstarat pro veškeré obyvatelstvo alespoň 
ffp2 respirátory a nemít jen podomácku vyrobené roušky? 
Jsme schopni plošně pravidelně levně a dostupně očkovat 
účinnou vakcínou veškeré obyvatelstvo a stanovit jako 
průkaz opravňující k různým činnostem očkovací pas? Nikdo 
to nedokáže jednoznačně zodpovědět ani předvídat zda  
se to podaří. Jisté je, že žádná lidská opatření nedokážou 
zadržet šíření viru, jen trochu zpomalit a nedokážou zadržet 
hlavně lidské sobectví a hloupost.

Ekonomika dostává těžké údery a některé sektory již 
zkolabovaly. S tím jak se k ekonomice chová vláda lze jen 
těžko hledat přirovnání.  Vládní podpora není tak dostupná 
jak se zdá a hlavně pokud se k nim podnikatelé vůbec 
dostanou, jsou to peníze, které budou splácet další generace. 
Vláda si peníze na podporu půjčuje, nemá je kde jinde brát. 
Bylo by lépe přiznat, že prostě nejsou. Do toho se obrovským 
způsobem mísí populismus a politikaření a sobecké zájmy. 

Naděje v podobě vakcíny je reálná, ale bohužel nikdo nyní 
ve skutečnosti nezná její účinnost, hlavně dobu účinnosti, 
nikdo neví, zda vir nezmutuje tak, aby se vakcíně vyhnul, 
jak se děje každoročně u chřipky. A hlavně ročně se  
u nás očkuje například maximálně 200.000 lidí proti 
chřipce, nyní by se mělo naočkovat 3-4 miliony lidí, aby byla 
chráněna starší generace a vznikla také kolektivní imunita  
a virus se tak rychle nešířil. Je nepředstavitelné, že se to  
v krátké době podaří.

Takže předvídat nelze nic a zbývá pouze čekat a doufat 
a snažit se každý sám za sebe chovat se alespoň trochu 
rozumně.

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 
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 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 19.00 hodin do 20.00 hodin.   

Účetní obce je Ludmila Dušková, mobil 721 525 858.

Knihovna obce je nyní v důsledku vládních opatření uzavřena, 
jinak má provozní dobu každou sobotu od 17.00 do 19.00 hodin 
v zimním čase a od 18.00 do 20.00 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. 88 26 26 1 / 0100, Komerční banka, a.s.
Adresa: 394 70 Bořetín 69
Počet obyvatel k 1.1.2020: 104 obyvatel
Webová stránka obce: www.boretin.cz

Hostinec je nyní v důsledku vládních opatření uzavřen.
Jinak má otevřeno úterý a pátek od 17.00 hodin. 

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

Znovu byla zakoupena dezinfekce. Není to povinností obce, ale 
poskytuje to jako službu občanům. 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 + 2 Kč) a trvale 
hlášení obyvatelé 17 Kč včetně stočného (15 Kč + 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 jsou 
splatné do konce února 2021.

Odůvodnění výše vodného
Náklady na provoz vodovodu se pohybují za rok 2020 cca 
125.000 Kč ročně (opravy a údržba, platby VOKA s.r.o., 
elektřina, kontroly, odpisy pořizovací ceny vodovodu).  
Je tedy nutné tyto náklady prostřednictvím níže uvedených 
plateb nějak kompenzovat, obec nemůže vše platit sama. 
Cena za 1 m3 vody byla zastupitelstvem za uplynulý rok 2020 
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 v uplynulém roce 2020 poskytnuta úleva ve výši 
10 Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně 
činila za rok 13 Kč za 1 m3 spotřebované vody. 

Na rok 2021 se zastupitelstvo usneslo o zvýšení ceny za 
m3 vody o 2 Kč. Vzhledem k razantnímu nárůstu nákladů 
v mezidobí jde o zanedbatelné zvýšení. 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 stanovena cena 
vody v základní výši 25 Kč za 1 m3. Pro trvale hlášené osoby 
v obci byla v roce 2021 poskytnuta úleva ve výši 10 Kč  
z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 
na příští rok 15 Kč za 1 m3 spotřebované vody. Stočné zůstává 
ve výši 2 Kč za 1 m3. 

Odůvodnění poplatku za odpad
Místní poplatek činil za minulý rok 420 Kč pro trvale hlášené 
osoby a 685 Kč pro vlastníky objektů, kde nikdo není trvale 
hlášen. SOMPO a.s. vyhlásilo na letošní rok cenu na trvale 

hlášeného obyvatele obce (k 1. 1. 2020 104 obyvatel) 709 Kč 
oproti původní ceně za rok 2020 (viz. info na www.boretin.cz ) – 
cca 74.000 Kč a dále účtuje tuto částku za všechny objekty, 
kde není trvale hlášen žádný obyvatel obce, tj. 32 objektů 
krát 709 Kč – cca 23.000 Kč. 

Dále jsou tu vícenáklady za svozy odpadu kontejnery 
(objemný odpad cca 5.000 Kč, nebezpečný odpad 15.000 Kč, 
pneumatiky 10.000 Kč i s odvozem – vše včetně DPH, apod.), 
dalšího odpadu ze sběrného dvora a jeho provoz za cca 
45.000 Kč. To činí (155.000 Kč / 104+32) cca přes 1.100 Kč 
na jednoho trvale hlášeného obyvatele nebo neobydlený 
objekt! 

Proto zastupitelstvo muselo adekvátně reagovat a zvýšit 
i výše uvedený místní poplatek z 685 Kč na částku 710 Kč 
s tím, že poskytlo velkou úlevu některým skupinám osob 
trvale hlášených osob z částky 710 Kč na 450 Kč, tj. 260 Kč. 

Obec ze svého rozpočtu ponese celkem cca 70.000 Kč, což 
je především provoz sběrného dvora, který je nevídaným 
komfortem na takto malé obci s takto malým rozpočtem.  

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 – už je 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 DVOŘE 
ODKLÁDAT!!! 
•  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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•  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 kovová popelnice na malý kovový odpad, pořízeno 
z dotací   
•  jedlé oleje a tuky do černého kontejneru na shromaždišti 
kontejnerů, zde prosím vyhazovat olej jen v lahvích a jen ten 
kuchyňský nikoliv motorový
•  stavební odpad do kontejneru na objednávku při 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 zajišťuje zastupitel P. Koukal, Tel.: 606 131 761.

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.

Nebezpečný dopad byl odvezen SOMPEM. Obec za to zaplatila  
13.217 Kč bez DPH a ještě musíme podávat přiznání do systé-
mu ISPOP. Pneumatiky, které odvezl J. Vyhnal, jsme vyvezli  
na skládku v Hrádku, bylo to na dvě fůry a stálo to obec celkem 
cca 8.000 Kč bez DPH, nikdo se o pomoc při svozu nepřihlásil. 
Z tohoto důvodu obec nebude nadále tento odpad přijímat, byl 
to jen komfort pro občany, ovšem díky některým z nich nyní 
tato služba nadále nebude, protože, ačkoliv stále žádáme  
o přiměřenost a rozumné množství, je to marné.

Objemný odpad, kterého bylo na sběrném dvoře velké množ-
ství, byl odvezen kontejnerem v listopadu a obec to stálo 
cca 4.000 Kč bez DPH. Dále proběhl svoz elektroodpadu  
v rámci sítě Elektrowin. Dále jsou vyváženy nádoby na drob-
ný odpad (kovy, baterie atd.) obecními pracovníky k pokynu  
p. Koukala  z kontejneřiště na návsi.

Další provoz sběrného dvora
Z. Kůrka dále třídí a částečně likviduje uložený odpad, sváží 
pneumatiky, 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.

Nádoby na tříděný odpad k domu  
Obec se zapojila do dobrovolného svazku obcí SOMPO  
za účelem prevence zvýšení nákladů na směsný odpad v bu-
doucnu. 

Tomuto sdružení byla poskytnuta dotace ve výši desítek  
milionů korun, na koupi sběrných nádob na plast, papír a bio 
odpad (žlutá, modrá a hnědá), které budou zdarma distribu-
ovány mezi trvale hlášené občany členských obcí v druhém  
pololetí letošního roku – do Bořetína v první vlně dotace zatím 
jen 19 sad vždy tří nádob po 240 litrů. 

Tyto nádoby budou stát před každým domem trvale hláše-
ného občana - systém D2D  (door to door – ode dveří ke dve-
řím). Každý dům, kde je někdo trvale hlášen, bude mít finálně 
k dispozici 4 nádoby na (směsný, bio, plast, papír) odpad, 
může pohodlně třídit odpad v domě a nemusí tedy navštěvo-
vat kontejnery na návsi apod.. 

Obec a tedy i její občané budou mít značně nižší náklady  
na odvoz odpadu, protože poplatek za svoz nevytříděné-
ho odpadu bude na základě legislativy EU v příštích letech  
strmě růst. Systém již funguje v mnoha obcích a městech ČR. 

Podstatou tohoto navýšení bude zvýšení poplatku za uklá-
dání odpadů na skládky ze současných 500 Kč/t během 
několika let téměř až na 2 000 Kč/t. Což by znamenalo cca 
čtyřnásobný nárůst současného poplatku za odpad na srov-
natelnou částku za obyvatele anebo za objekt. Bude také 
klesat frekvence svozu směsného odpadu. 

Změny jsou navrženy Ministerstvem životního prostředí, 
kvůli výraznému omezení skládkování do roku 2024 na zá-
kladě směrnic v legislativě EU. D2D zamezí nárůstu nákladů. 
Materiály jsou zveřejněny na webu obce a na úřední desce 
obce. 

Realizace systému D2D v obci Bořetín v souladu s projektem 
DSO SOMPO byla již dříve schválena zastupitelstvem. 

Sady nádob jsou již k dispozici v obci a je zamluveno cca 14 sad. 
Pokud má ještě někdo zájem, prosím přihlaste se, jinak nádoby 
pak budou odvezeny a již nebudou, využijí je ve větších obcích. 

Pokud máte zájem, ale máte obavy z toho, že tak velké nádoby 
nenaplníte, můžete je mít dohromady se sousedem. Pokud lidé 
v obci nebudou více třídit, budeme mít všichni vyšší poplatek 
za odpad, je to zcela jednoduché. 

Distribuce nádob prostřednictvím speciálního snímače na čipy 
v nádobách proběhne na jaře, mělo by se to celé spustit od  
01. 04. 2021, bude to formou výpůjčky a pak po uplynutí doby 
udržitelnosti dotace bezplatné přenechání do vlastnictví. 

Nádoby ze sběrného dvora do místa definitivního uskladnění 
převezli Z. Kůrka, D. Krátký a obecní pracovníci, za což jim 
obec děkuje.
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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. 
navštěvují jednotlivé objekty, prosím proto o součinnost  
s nimi. Probíhá při tom odečet, plombování, repase a výměna 
vodoměrů, která je potřebná. Současně se uzavírají nové 
smlouvy o odběru a vypouštění vody, jejichž vzor je ke stažení  
na www.boretin.cz, kdy je nutno aktualizovat staré smlouvy 
mezi obcí a odběrateli, pokud jsou vůbec uzavřeny. V této 
souvislosti prosím 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. Výše uvedeným zastupi-
telům děkuji velice za obec, za čas a energii tomu věnovanou.

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.
  
Práce na přípravě stavby čističky odpadních vod
Územní rozhodnutí kvůli administrativním průtahům (další 
požadavky Povodí Vltava na souhlas s rozhrnutím ornice 
apod.) dosud nebylo vydáno, ale je již zahájeno finální řízení. 

Další fáze je stavební řízení včetně stavebního povolení  
a projektová dokumentace pro tuto fázi. Opět vyřídí VOKA 
Humpolec. 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.
  
Dále bylo vydáno územní rozhodnutí ke stavbě Bořetín, 
K133/20, ČOV – kabel NN. Jde o napojení předčišťovací 
stanice před vyhnívacím rybníkem ČOV Bořetín, kdy  
na základě požadavku Povodí Vltavy a.s. je nutná separace 
fosforu, k čemuž je potřeba přípojka elektřiny.
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Nové rozhodnutí o vypouštění odpadních vod
Dále proběhl povolovací proces na prodloužení stávajícího po-
volení pro vypouštění odpadních vod bez existence ČOV, které 
nyní platí do konce roku 2025, to původní platilo do konce roku 
2020 a muselo být vzhledem k absenci ČOV nějakým způso-
bem prodlouženo. V novém rozhodnutí jsou díky požadavkům 
Povodí Vltavy přísnější limity pro obsah znečišťujících látek. 
Vyřídila firma VOKA prostřednictvím Ing. M. Šelepy.
 

 
 
 

Kvalita vody a úprava provozu vodárny
Všechny ukazatele kromě železa jsou dlouhodobě v po-
řádku. Obsah železa je zřejmě vyšší stále a je to pravděpo-
dobně dané zdrojem vody. Dále jsou problémy s výpadky 
čerpadla z důvodu nevhodného uspořádání instalace vodár-
ny. Záležitost intenzivně řešil místostarosta Z. Danda, kdy 
měl v plánu přizvání odborníka na tuto problematiku, aby 
vyhodnotil provoz vodárny, zda zde není nějaká chyba. 
Po dohodě je již věc řešena společně s Ing. M. Šelepou  
z firmy VOKA, který vyhodnotí situaci a navrhne společně  
se Z. Dandou řešení a firma VOKA by pak realizovala.

Nové rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami 
Dále byla vydána změna povolení k nakládání s podzemními 
vodami na dobu 30ti let, přičemž bylo nutné i přes nárůst ná-
kladů zvýšit limit pro odběr vody, kdy stávající odběr se blíží 
stále více limitu, je to dané nárůstem odběru během léta, kdy 
je většinou sucho a také přibývá rekreantů v obci. Dále bylo 
nutné povolení dát na co nejdelší dobu a s větším odběrem, 
protože nevíme, jak se v příštích letech díky suchu zpřísní  
legislativa této oblasti. Vyřešila firma VOKA prostřednictvím 
Ing. M. Šelepy. 

 
Sondy do vrtu
Spínací sondy ve vrtu, které zajišťují spínání čerpadla při 
změně hladiny jsou již na pokraji životnosti a je nutné je vy-
měnit. Zajišťuje Z. Danda.
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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 minimál-
ně po dobu 5 let, a to na základě veřejnoprávní smlouvy. Na-
bídky již využili další noví občané obce, všem touto cestou 
velice děkuji. 

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 nezmění 
(obci jsou přidělovány daňové příjmy podle stavu obyvatel 
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 veřej-
ných 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 Parlamen-
tu ČR. Bude to pravděpodobně hod-
ně vyhrocené střetnutí mezi stávající 
vládní koalicí v čele s ANO a dvěma 
opozičními seskupeními v čele s ODS  
a Piráty. Volby se mají konat ve dnech 
8. 10. 2021 a 9. 10. 2021. Proces přípra-
vy voleb již započal. 

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

Rozpočtová opatření
Účetní obce bylo vypracováno rozpočtové opatření  
č. 8/2020, které bylo na základě jeho zmocnění schvá-
lena starostou obce. Vychází z odlišné struktury výdajů  
v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opat-
ření jsou předkládána starostou obce k dodatečnému 
schválení zastupitelstvem. Rozpočtová opatření jsou vy-
věšena na úřední desce.

Inventura obecního majetku
Na konci roku proběhla pravidelná inventura obecního 
majetku za účasti inventurní komise ve složení P.Koukal 
a S. Štrouf a za pomoci Z. Dandy a J. Vrzala. Byl sepsán 
vyřazený majetek (např. nefunkční křovinořezy apod.)  
a zařazen nově pořízený majetek. Nyní probíhá pod dohle-
dem inventurní komise důkladné administrativní doladění 
celého procesu.

Půjčování stanů a pivních setů
Pro informaci znovu uvádíme: Je možné je půjčit v přípa-
dě, 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 nepoško-
zené a vyčištěné. O termínu půjčení rozhoduje a věci vy-
dává a přebírá a má o nich přehled Z. Danda.  

Výměna pozemku pod cestou na Chválkov 
Vlastníci pozemků pod asfaltovou cestou na Chválkov  
m. Krejčovi projevili zájem o výměnu částí jejich pozemků,
které zasahují do obecních komunikací. Pozemky zamě-
řil geodet a byl obci dodán geometrický plán. Část tělesa 
vozovky po obou stranách je vždy v šířce cca půl metru 
překryta trávou a drny, i s tím bylo při zaměření počítáno.
Nyní dodají manželé Krejčovi geometrický plán k pozem-
kům, které chtějí směnit.

Nové webové stránky obce
Obec má po dlouhém úsilí nový o něco přehlednější  
a funkčnější web. Bylo již dříve schváleno zastupitelstvem 
obce. Je to výsledkem asi roční spolupráce s firmou 
SCIT České Budějovice, nekonečného dopisování, pře-
vádění domén apod. Všechna data ze starého webu jsou  
již na webu novém. Byla dořešena přístupnost webu dle 
nové metodiky EU. Adresa zůstává stejná www.boretin.cz 
Snaha byla pořídit to co nejlevněji. Faktura přišla a stálo 
to cca 12.000 Kč.

INFORMACE ZE SPRÁVY OBCE
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Zákaz pálení mokrého listí a mokré trávy
Starosta obce obdržel stížnost na pálení mokrého listí  
a pneumatik v obci. Zápach z tohoto pálení obtěžuje  
i dlouho po spálení ostatní obyvatele obce. 

Taková činnost je zakázána zákonem č. 201 / 2012 Sb.  
o ochraně ovzduší, přičemž dle § 16, odst.:

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné  
materiály neznečištěné chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování 
suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za úče-
lem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud za-
jistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního 
předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec při-
hlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění 
ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě 
zástavby. 

A v případě porušení těchto zákazů dle § 23 téhož zákona, 
odst.:
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné ma-
teriály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemický-
mi látkami,
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), 
c), d), f), g), i), j) nebo k).

Je tedy zřejmé, že mokré listí a gumy je zakázáno spalovat. 
Navíc jsme na venkově, kde lze organický odpad jako mokré 
listí na různá místa uložit a to i odpad nevhodný ke kompos-
tování. 

Zastupitelstvo proto rozhodlo o tom, že vyzývá místní oby-
vatele k dodržování tohoto zákonného zákazu.

Prohrnování 
Nadešlo zimní období 
a bylo nutno řešit pro-
hrnování sněhu v obci. 
Minulý rok zajišťoval 
prohrnování M. Krejča.  
Oobci poté vyúčtoval 
částku  2.000 Kč. 

Vzhledem k nezájmu ostatních potencionálních zhoto-
vitelů rozhodlo zastupitelstvo o uzavření smlouvy o dílo  
s M. Krejčou. 

Pokud by někdo měl o prohrnování zájem, nechť 
se ohlásí a činnost mu bude bez prodlení svěřena  
za stejných podmínek, M. Krejča je unavený a nechce  
se mu do toho. Obec mu tímto děkuje za to, že se toho ujal.

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy ze dne  
8. 11. 2020 na období do 15.4.2022 s M.Krejčou, jejímž 
předmětem je prohrnování sněhu na místních komunika-
cích za cenu 500 Kč jedna hodina práce s traktorem.

Přípojka elektřiny k domu D. Bidmona
Obec dále obdržela návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemen pro E.ON Distribuce a.s. ve věci přípojky nového 
domu D. Bidmona. Ve věci již dříve byla uzavřena smlou-
va o smlouvě budoucí a zaslána kladné vyjádření obce. 
Smlouva byla uzavřena.

DOTACE

Dotace z Programu obnovy venkova Vysočina 
- vyúčtování a dokončení
Dotace činí 127.000 Kč. Jde o jedinou významnější podpo-
ru kraje obcím a je nutno ji využívat. Letos byla přiznána 
obci znovu. Jako zaměření projektu z Programu obnovy 
venkova Vysočina 2020 byla schválena a provedena D. a K. 
Krátkým renovace fasády bývalé školy, nyní obecního úřa-
du a obchodu na místní návsi.  Výměnu plechů na balkoně 
a nad bočním vchodem zajistil K. Janouš. Obměnu zábradlí 
zajistilo zámečnictví Z. Danda. 

Dále proběhla obnova cedulí na fasádě, cedule a znaky 
(celkem 8 cedulí) nainstaloval J. Petrů, instalace nápisu 
na fasádě Obec Bořetín a znaku obce. Dále byly obnoveny 
jednotně povrchy na fasádě obou dvou kapliček a schodi-
ště, které je nataženo lepidlem a přijde na ně již zakoupe-
ný marmolit. Dále proběhla výroba nové bedny na chleba, 
která stojí před školou a  kterou stále využívají někteří zá-
kazníci. Do budoucna bude nutno obložit lištami mezery po 
zazdění nových oken. Jindra společně s J.Vrzalem vyřešili 
zapojení nového hvězdného světla nad vchodem do školy 
odhalením uzemnění v jinak zbarveném drátu.

Bylo již zpracováno a podáno vyúčtování dotace se vše-
mi přílohami. Další náklady v souvislosti s renovací fasá-
dy činí: cedule s nápisy 3.837 Kč, cedule se znaky obce  
a ČR cca 6.000 Kč, nápis na fasádě 25.601 Kč, znak na fasádě  
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6.655 Kč, marmolit cca 4.000 Kč, obklady cca 1.000 Kč, 
klempířské  práce 14.061 Kč, nová zábradlí 17.584 Kč, nátěry 
parapetů a dalších prvků cca 1.000 Kč, výroba nové bedny  
na chléb cca 6.000 Kč. 
 

Nová žádost o dotaci z programu Venkovská 
prodejna  
Dotace byla již jednou využita, a v roce 2020 byla podána 
žádost znovu, ale ta byla bohužel již zamítnuta. Zatím není 
vypsána nová žádost na rok 2021 z Fondu Vysočina, takže 
uvidíme. Pokud bude vypsána, zkusíme žádost znovu podat.  

Dotace na odpadové nádoby – dokončení a 
vyúčtování

Obec podala žádost o dotaci  
na kontejnery na plast, papír, sklo 
barevné i čiré, kovy, elektrood-
pad, apod. z Fondu Vysočina, aby 
se posílila jejich kapacita (např. 
zvon na sklo je často přeplněn). 

Bylo zrealizováno do 31. 10. 2020, zakoupeno asi 12 nových 
nádob a bylo zpracováno a podáno vyúčtování této dotace. 
Snažíme tímto vším třídění odpadu v obci maximálně pod-
pořit, protože to je jednoznačný trend do budoucna – méně 
směsného a více vytříděného odpadu a to bude také stále 
více finančně postihováno (směsný odpad) nebo zvýhodňo-
váno (vytříděný odpad). Jak se třídí – jsou všude na nástěn-
ce, před obchodem, na webu - letáky.  
 

Dotace na výsadby  
v intravilánu a extravilánu obce

Obci byla přiznána dotace ze dvou pro-
gramů – uvnitř obce a ve volné kra-
jině, vše na liniové výsadby, zejmé-
na aleje. Oba dva programy zajišťuje 
Ministerstvo životního prostředí, ale každý  
z nich je jinak administrovaný. Výše dotace 
je 100%, obec to tedy nic stát nebude. Vý-
sadby byly bez závad protokolárně předány 
poskytovatelům dotace. Bylo zpracováno  
a podáno vyúčtování této dotace a již jsme 

obdrželi dotaci na extravilán. Nyní očekáváme dotaci na in-
travilán, kde jde administrace pomaleji. 

Dále obecní pracovníci ovázali všechny stromky mimo obec 
proti zimnímu okusu zvěří, bylo za tím účelem zakoupeno 
pletivo a dalo jim to dost práce v nepříznivém počasí. Dále 
zatloukly ochranné železné trubky vedle všech kolíků geode-
ta, který vytyčoval obecní pozemek, kde byly provedeny vý-
sadby a nafotili všechny geodetické body. Na jaře se budou 
ke stromům instalovat vaky se závlahami. 

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 pří-
lohami včas v termínu v prosinci 2020 podat. Bylo s tím spo-
jeno asi týden práce. 

Pokračující úpravy Mostkovy kapličky  
Již dříve byl schválen návrh 
řešení okolí Mostkovy kap-
ličky. I. Dandová renovuje 
obrázek sv. Václava. Nyní je 
na řadě výroba lavičky, sto-
lu a koše. S. Zíka poskytl 
zdarma obci na tuto výro-
bu části kamenných sloup-
ků, za což mu obec děkuje.  
Na tyto sloupky vyrobí zámeč-
nictví Z. Danda nástavce, na 
které bude uchycena plocha 
stolu a lavičky. Stávající lavič-
ka a koš budou přemístěny  
ke koupališti. 

Byl zjištěn zvýšený výskyt psích hoven na cestě k Mostkově kap-
ličce, je opravdu romantické tudy jít a pozorovat psí hovna. Pro-
to prosím majitele psů, aby po nich hovna sbírali!

Parkování na návsi plus další úpravy  
dopravního značení
Zastupitelstvem bylo projednáno parkování před průcho-
dem 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 dopravní-
ho značení firmou HN projekt. 

Dále P. Koukal zajišťuje instalaci obrubníku před místní kap-
ličku, aby byla chráněna před projíždějícími velkými vozidly  
a dále instalaci zrcadla naproti garáži B. Šelepy za účelem zvý-
šení bezpečnosti při výjezdu z hráze náveského rybníka. 

Prohrnování sněhu a úklid veřejných prostran-
ství, komunikací a obecních prostor
Během ledna konečně přišla pravá zima a to cca po 2 letech. 
Nastoupilo téměř každodenní prohrnování, zajišťuje M. Krejča 
a obecní pracovníci (chodníky, schody, plochy kolem budov na 
návsi, atd.), v případě připomínek mne prosím kontaktujte. 

Veřejná prostranství byla před sněhovou nadílkou průběžně 
uklízena obecními pracovníky J.Janotovou, a J.Petrů. Minulý 
rok bylo na komunikacích hrozně bahna díky počasí a zvýše-
nému provozu do místních lesů, byly zametány komunikace  
(znovu u kravína a koupaliště, znovu v úvozu za Štroufů, oko-
lí školního plotu, konec cesty k vodárně apod. ) J. Janotová 
pravidelně uklízí kapličku, obecní úřad, schody a prostran-
ství před úřadem. 

Bylo prováděno zametání chodníků od napadaného listí, listí 
bylo hrabáno v říjnu a listopadu a je průběžně sváženo. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
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Obec uvažuje o zakoupení víceúčelového stroje, který mimo 
jiné bude i strojově zametat komunikace, nejen od sněhu, 
ale i od bahna, které je nyní hlavním problémem.

Obsíkání obecních cest na jaře
Opět narostla 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 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 plo-
din 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 ještě je nutno projednat věc se Zemo Profitem 
Mnich a.s. 

Přikoupení laviček a stolu
Hosté v místním hostinci se v případě dobrého počasí sdru-
žují v poslední době před hostincem u hlavní komunikace, 
kde mají dobrý přehled o dění v obci. Stávající lavice a stůl 
kapacitně často nestačí. Jsou z betonu vyrobené ve firmě 
HB beton Jindřichův Hradec. Zastupitelstvo proto rozhodlo 
o nákupu 2 ks lavic a jednoho stolu stejného druhu a vzhledu 
od stejné firmy. Zajistí S. Zíka.

Čištění kanálů a čištění škarpy před 
Přibylovými
Obecní pracovníci pokračovali v čištění kanálů podél hlav-
ní komunikace. Dále je zanesená listím a splavenou hlínou 
škarpa před zatrubněním před Přibylovými. Má vyčistit s pří-
chodem jara SUS Pacov. Zajišťuje P. Koukal.

Převážení odpadků
Textil před kontejnerem, plasty mimo kontejner, které někte-
ří místní i projíždějící nechávají na kontejneřišti na návsi, pře-
váží obecní pracovníci na sběrný dvůr. Dále i drobný kovový 
odpad z nové popelnice. Odvezli i kovový žebřík z bývalého 
sušáku.

Díra v parku
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.

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 za cca 2.500 Kč a Jindra opra-
vil úvoz u Štroufů až k Liškovi. Celkem to ujde, uvidíme jak 
dlouho to vydrží. Zásah firmy je několikanásobně dražší.  
J. Petrů provedl obhlídku po celé obci, napsal si to a postup-
ně bude – až dovolí počasí – nejhorší věci takto opravovat. 
Jde například o díry nebo praskliny od Trantýrů nahoru, k 
Čábelkům, apod..

Oprava kohoutků
Externí instalatér J. Kotrč ml. z Mirotína provede opravu ko-
houtku v kuchyňce, který kape a na záchodě, který vymění 
za pákovou baterii, aby se voda dala spouštět lépe. 

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

Bedna na chléb
Obecní pracovníci společně natřeli bednu na chléb i s ple-
chovou stříškou a stříšku pak na ní namontovali. Bednu poté 
nainstalovali před školu, přičemž starou bednu na chléb ro-
zebrali.

Další věci
Jindra sehnal na starou hospodu na opravy správnou novou 
barvu dle vzorníku Caparol. Byla J.Petrů odvezena suť ze 
školní zahrady, která byla schována pod břečťanem. 

Dále Jarka a Jindra společně natřeli dveře a rám vestavěné 
skříně na obecním úřadě, aby byla stejně natřená jako ostat-
ní dveře tamtéž. Dále obecní pracovníci paní Kamišové řežou 
a štípají další drobnější dřevo a podpal do kamen v obchodě. 

OPRAVY A ÚDRŽBA  
OBECNÍHO MAJETKU
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KOUPALIŠTĚ 

Kbel
Je už starý, částečně prorezlý a zdeformovaný a bude ho třeba 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.

Bruslení a otužování
Letos v lednu koupaliště hezky zamrzlo a také díky tomu, že v něm byla čistá voda si na něm děti i dospělí mohli hezky 
zabruslit. V posledních letech je bruslení  vzhledem k mírným zimám celkem neobvyklá činnost. Dále v souladu s módní 
vlnou se chodí do koupaliště i v zimě pár šílenců koupat, jako by bylo léto.

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 kompenzace.  

Pálení klestí po těžbě
Po těžbě v Mostkách a Losech harvestorem zůstalo obrovské množství větví ze stromů. Po dohodě s těžařem tento nakupil 
harvestorem všechno klestí do hromad, protože obecní pracovníci by toto vůbec nebyli schopni v dohledné době zvládnout  
a udělat. Nyní toto obrovské množství pálí postupně Jarka s Jindřichem, pálili v často nepříznivém počasí část listopadu a celý 
prosinec a víceméně uklidili celou oblast v Mostkách před potokem. Bylo důležité to udělat předtím, než napadne sníh, pak se 
to dělá hůře. Nyní mají tak cca 1/3 práce hotovou vztaženo ke všem vytěženým plochám. Celou tuto dobu nemohli vykonávat 
práce v obci, zcela je to paralyzovalo a ještě hodně práce je tady čeká. 
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Náhradní výsadby a dotace
Po kůrovcové těžbě je třeba v obecních lesích provést ná-
hradní výsadbu na vytěžených plochách, podat ohlášení, 
což již bylo provedeno, zajistit projekt, schválení projektu, 
dokončení kůrovcové těžby v okolí, postřik proti buřeni 
a hmyzu, oplocení, výsadbu, následnou údržbu, podání 
příslušných žádostí o příslušné dotace, aby tyto činnosti 
byly pokud možno z těchto dotací pokryty. Mezitím ude-
řila zima a příprava na výsadbu se nestihla. Pokud bude-
me chtít něco ušetřit, mohli bychom brigádně vyrobit cca 
100-200 kůlů na oplocenky, dřeva má obec dost….
 

Těžba Mostky a Losy
Pokračuje nekonečné odstraňování kalamity v obecních 
lesích. Bylo dotěženo kolem původní paseky v Mostkách 
a také za roklí. Na podzim a na přelomu roku proběhla fak-
turace, ceny se naštěstí mírně zvedly. Šlo o cca 210.000 
Kč, což je čistá cena po odečtení ceny těžby a přiblížení 
350 Kč za 1 m3, dále 20 Kč za 1 m3 za nakupení klestí. 

Je velmi smutné ničit nuceně takto obecní majetek. Všech-
no vytěžené dřevo je složeno u silnice na Hojovice. Je nut-
no provést prořezávku mladého lesa za roklí v Mostkách. 
Dále vznikly po těžbě a silném větru v prosinci v Mostkách 
polomy, které je nutno odstranit. Dále v Losech je nut-
no zase dotěžit další plochu stromů kolem paseky, které 
napadl kůrovec. Další polomy jsou již delší dobu v Hájku.  
V Hájku je nutno provést probírku v lese uprostřed pole.

Prodej paliva
Postupně pokračuje, hodně místních občanů něco ode-
bralo, ale je to stále málo, dřeva je u koupaliště stále vel-
ké množství. Prosím zvažte odběr dřeva, letos ceny níže 
už nepůjdou, protože není takové sucho jako minulý rok  
a kůrovec trochu ustoupí. Každý odběr paliva obci pomů-
že, aby se uvolnilo parkoviště u koupaliště a celý navazu-
jící prostor.

ZASTUPITELSTVO SE UNESLO PRODAT PALIVO VE STÁ-
VAJÍCÍ PODOBĚ 2m KUSY, V NEOMEZENÉM MNOŽSTVÍ, 
ZA CENU 480 Kč KUBÍK (PLNOMETR), COŽ JE CENA 300 Kč 
ZA PROSTOROVÝ METR (1.6 PROSTOROVÉHO METRU 
PŘEDSTAVUJE JEDEN PLNOMETR DŘEVA ). PALIVO JE 
VYSTAVENO NA PARKOVIŠTI U KOUPALIŠTĚ. KDO BY 
MĚL ZÁJEM NEBO BY O NĚKOM VĚDĚL, TAK SE HLASTE. 
J. VRZAL Tel.: 602 453 689

Informace o možnosti těžby palivového dřeva 
v obecních lesích

Cena 100 Kč za metr. Cena bude po vzájemné dohodě urče-
na za přítomnosti dvou členů zastupitelstva za každý strom 
dle odhadu. Sami vytěžíte, uklidíte větve na hromadu, od-
vezete.

Je nutno podat písemnou žádost – do schránky OÚ nebo 
osobně v úředních hodinách nebo poštou nebo SMS na 
Tel.:  606 735 707 popř. emailem obec@boretin.cz s uve-
dením kontaktu na sebe.

Výročí založení 100 let v roce 2021

Letos oslaví místní dobro-
volní hasiči 100 let založení  
v roce 1921.  Je otázka jak, pro-
tože letos byly odloženy kvůli 
koroňákovi oslavy 100 let  
v jiné obci. 

Uvidíme jak se domluvíme na 
okrsku, pořádat takovou akci 
není rozhodně jednoduché.

Zrušená výroční schůze hasičů
Schůze nemohla konat z důvodu vládních opatření. V roce 
2020 je tak činnost hasičů téměř zcela paralyzovaná.

HASIČSKÉ VĚCI
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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 nebu-
de fungovat pojištění úrazu při jejich činnosti, např. zása-
hu.

Pouze dva z nich – J. Vrzal a V. Cimbůrek dodali potvrzení 
o prohlídce, nikdo další za celý rok, co je formulář žádán,  
k opakovaným upomínkám. Zřejmě jde o nepřekonatelný 
problém. Dále tři z nich mají zaslat přes sms č. účtu pro 
účetní k vyplacení odměny, zatím nezaslali. 

Kuberova sádka
M. Šelepa řeší napouštění Kuberovy sádky, ta je nyní 
vypuštěna (prkýnka byla vespod částečně rozvrácená)  
a bude nutno vyměnit prkýnka a opravit kbel. Prkýnka 
jsou vyrobena L. Vichrou a nyní jsou u S. Štroufa, který se 
pokusí zajistit výrobu rukojetí, za což mu hasiči předem 
děkují. 

Dřevo na otop, vyčištění přepad koupaliště
Hostinský potřebuje otop na zimu do místního hostince. 
Hasiči brigádně nařezali a naštípali potřebné množství. 
Dále hasiči prostříkli stříkačkou trubky přepadu koupališ-
tě a vyčistili, čímž se zlepšil průtok vody. Vody bylo v roce 
2020 dost a proto odtékala i přepadem a hrozilo poškoze-
ní hráze z důvodu je neprůchodnosti.

Brigádně je nutno také uklidit starou hasičárnu, kde je 
bordel a i novou hasičárnu, dále maringotku a čekárnu, 
kde jsou rybářské věci.

Nadace Agrofert žádost
Chceme koupit zásahové helmy a rukavice pro zásaho-
vou jednotku. Nejde o levou záležitost, jedna helma stojí 
cca 3-5.000 Kč, rukavice 1.000 Kč a více a to z důvodu, 
že musí splňovat příslušné normy. K výše uvedené nadaci 
byla podána žádost o úhradu nákladů, stále zatím nemá-
me reakci.

Funkce starosty  
Kdyby kdokoliv měl zájem vykonávat funkci starosty sbo-
ru, nechť dá vědět a jeho nabídku obratem projedná schů-
ze sboru.

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

Prodloužení pracovního poměru J. Janotové 
Po souhlasu zastupitelstva obce byl pracovní poměr pro-
dloužen do 30. 04. 2021. Uvedená pracovnice pomůže 
zejména během zimy hodně v lese, kde je třeba pálit ob-
rovské množství větví a při prohrnování sněhu.

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

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

Dále byl Z. Dandou instalován nový rošt do kamen, starý
byl již prorezlý.

Hostinský M. Šimeček má v důsledku koronavirových 
opatření zavřeno. Je na tom ekonomicky špatně, proto  
zastupitelstvo rozhodlo o tom, že i v době uzavření hos-
tince mu přizná podporu jako kdyby bylo otevřeno.

ZAMĚSTNANECKÉ A OBDOBNÉ VĚCI

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. 

Na stěny budou nyní vystaveny již zpracované fotografie 
z dřívějších dob sdružené do koláží a přenesené na velké 
fotodesky a staré mapy Bořetína, které již byly dodány a 
jsou na obecním úřadu. 

V. Čábelka intenzivně pracuje na obnově prážku k boční-
mu vchodu.

Dále byla před vypuknutím největších mrazů hospoda  
Z. Dandou zazimována, tj. instalován teplomet na nasta-
vený nulu, zastaven přívod vody, vypuštěna voda z vedení 
a splachovací nádrže, nasypána sůl do odpadů. Hospoda 
je vychladlá, jak není v pravidelném provozu a stačí větší 
mráz a máme prasklé trubky. Hostinský dorazil po největ-
ších mrazech zazimování, jím pronajatého hostince, zkon-
trolovat a byl zřejmě spokojen.

Betlém

I. Dandová vyrobila nový 
krásný betlém, který byl na 
vánoce instalován do auto-
busové čekárny. 

Obec jí za tuto práci vypla-
tila symbolickou odměnu
1.000 Kč. Dále instalovala
související vánoční výzdobu. 

Zdobení vánočního stromu a vánoční výzdoba

Zúčastnila se část zastupitelstva a napodruhé se podařilo 
přivézt z lesa alespoň trochu ucházející stromek…. 
Následně byl všemi zúčastněnými společně nazdoben  
a nasvícen. J. Petrů a J. Janotová společně nazdobili novou 
hospodu vánočním osvětlením a dále také dali do knihovny 
betlém a malý vánoční stromek. 

Vzhledem k tomu, že sníh napadl až po vánocích, byla vý-
zdoba delší dobu ponechána z důvodu vánoční atmosféry 
déle. 

Termíny zrušených akcí
Naposledy jsem uváděl předschválené termíny dalších 
akcí. 28. 11. 2020 se měla konat veřejná schůze občanů 
Bořetína, 5. 12. 2020 setkání seniorů, 18. 12. 2020 zpívá-
ní pod vánočním stromem s následným posezením, 9. 1. 
2021 termín konání výroční schůze místních hasičů SDH 
Bořetín. Všechny tyto akce byly zrušeny v důsledku vlád-
ních opatření. Kdo ví kdy co a jak bude, je to už zcela ne-
předvídatelné.

Ukončení činnosti paní Dvořáčkové v knihovně
Paní Dvořáčková na vlastní žádost končí. Je unavená  
a má zdravotní problémy.  Chtěl bych jí na tomto místě ve-
lice poděkovat za dlouholetou činnost při vybudování a pro-
vozu knihovny a přeji jí hodně zdraví do dalších let.
Je potřeba někdo, kdo ji nahradí. Zatím se nikdo nepřihlá-
sil. Odměna je 2.000 Kč měsíčně. Pokud se nikdo nepři-
hlásí, dojde bohužel k ukončení činnosti knihovny, která 
byla s takovým úsilím a tak pěkně vybudována.

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2020:

 

Pokud jsem na něco nebo na někoho při psaní výše uvede-
ných zpráv zapomněl nebo napsal nepřesně, tak se omlou-
vám, je toho moc.             Jan Cimbůrek

KULTURNÍ AKCE


