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Vážení občané a obyvatelé Bořetína,

právě čtete další obecní zpravodaj za druhé a třetí čtvrtletí roku 2021. Máte možnost se dozvědět jeho prostřednictvím
většinu informací o dění v naší obci. Druhé číslo jsem letos vzhledem k množství práce po rozvolnění epidemických opatření
prostě nestihl napsat (zpracování trvá 3 – 4 dny čistého času), nyní tedy přinášíme „dvojčíslo“.
Jan Cimbůrek

Informace o obci
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 otevřena každý čtvrtek od 18.00 do 20:00
hodin. Knihovnicí je Alena Kůrková, mobil 605 162 351.
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 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
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Koronavirus a ekonomika
V myslích běžných lidí epidemie
většinou odezněla, samozřejmě ne
v těch rodinách, kde někdo zemřel.
Podařilo se naočkovat značnou část
populace a je nutno uznat, že organizace očkování byla excelentní, zejména ve velkých očkovacích centrech. Dosažení potřebných 75% pro
vznik kolektivní imunity brání postoje části obyvatelstva, které očkování ignorují (a to kupodivu
i značná část více ohrožené starší generace) nebo odmítají
z různých, dle mého názoru nesmyslných důvodů. Je to daň
za to, že se stala epidemie výbušným politickým tématem.
Chybí zde společenská solidarita těchto lidí, protože pouze díky té části populace, která se odpovědně naočkovat
nechala, zde můžeme žít jakž takž normálně bez abnormálních opatření a přeplněných nemocnic. Očkování je běžná
staletími ověřená metoda, jak preventivně vybudit mrtvým
virem nebo bakterií imunitu člověka, a zachránila miliony
životů. Připomíná mi to popírání kulatosti země v některých
státech na Středozápadě USA. Virus tak bude mít bohužel
dost příležitostí dále prostupovat populací a dále mutovat. Mám za to, že vlna nemocnosti, tzv. nachlazení, únava
apod., která se objevila v poslední době, s tím úzce souvisí.
V této souvislosti je dobře, že ve vnitřních prostorách zůstává povinnost nosit respirátory, zabrání se tím alespoň
trochu i přenosům chřipky apod.. Myslím, že se na lidech po
covidu projevuje ( jak z důvodu prodělaného stresu, tak určitě i z důvodu fyziologických změn po infekci virem v mozku ) i řada psychických poruch ( nicméně někteří byli hodně
narušení samozřejmě již předtím ), které ovlivňují celkovou
náladu ve společnosti. Reinfekce je podle posledních zpráv
možná po cca roce a to i pro očkované. Nemocnice se nám
především díky neočkovaným zase pomalu plní a až se naplní, přijde opět lockdown.
Hospodářství se přehřívá ze snahy dohnat ztracený rok,
díky zpřetrhaným dodavatelským řetězcům nejsou suroviny, součástky, materiály, zboží. Nemohla za to jen epidemie,
ale i souhra dalších faktorů, které samozřejmě, jak už to
bývá, přichází najednou, např. více jak týden zablokovaný
Suezský průplav. Ve válce se větší část lidí nechává zabíjet
v zákopech a ta menší a mazanější na tom vydělává, v epidemii, která je tomu obdobná, se tak děje podobně a spousta věcí zdražuje, i když by zdražovat nemusela, ale veze se
s celkovou vlnou. Zdvihá se obrovským způsobem inflace.
Jenom díky tomu, že je cíleně falšován její výpočet a není
započítávána podstatnější způsobem cena bydlení a nemovitostí ( která se dramaticky zvedla ) ( je započítáváno jen
z 10% spotřebního koše ) nepřekročí 10% ročně, i tak bude
ale zcela nevídaná. A nakonec v posledních týdnech zdražuje obrovským způsobem elektřina a plyn. Cena bude příští rok dvoj až trojnásobná. Každá domácnost zaplatí navíc
v řádech desetitisíců. Příčin je několik, ale hlavní příčinou
je nesmyslná zelená politika v EU a zejména v Německu,
kam ekonomicky patříme jako sedmnáctá spolková země.
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Postupné zavírání německých jaderných elektráren po havárii ve Fukušimě větrníky a solární panely prostě nevykryjí.
Výpadek dohánějí uhelné a plynové zdroje. Uhelné zdroje
navíc kouří a musí mít emisní povolenky. Uhlí a plyn také
nejsou, protože po epidemii je po nich obrovská poptávka, plyn je navíc samozřejmě politickým nástrojem Ruska.
Dále spekulanti skoupili jakoby zastaralé uhelné elektrárny
a emisní povolenky ( které jsou obchodovatelné obdobně
jako akcie ), bez kterých nelze vyrábět z uhlí elektřinu a jejichž cena se plně přenáší na spotřebitele. Nyní jsou emisní
povolenky prodávány za násobky původní ceny. Všechny
tyto spekulace, které z větší části umožnila nezodpovědná
politická rozhodnutí ( místo jádra jakoby zelená energie, ale
ve skutečnosti uhlí ) zaplatíme my. Do konce roku se mají
zavřít další 3 německé jaderné elektrárny a problém poroste.

INFORMACE O MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH A VODNÉM
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 a jsou zaplaceny.

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 a to do
konce tohoto roku.

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 podle údajů o poslední spotřebě. Mohou
využít např. vzdálení chalupáři, ale samozřejmě i místní
občané.

Opatření v obci v důsledku koronaviru

Naprostá většina opatření je prováděna centrálně vládou bez
účasti obcí.
Přehledně jsou opatření vidět na www.vlada.cz. Od 12. 4. 2021
platí opatření dle pandemického zákona č. 94/2021 Sb., která
jsou zde přehledně, i když velice komplikovaně uvedena.
V místním obchodě je dezinfekce stále k vyzvednutí. Probíhá
pravidelná dezinfekce v prostorách úřadu, knihovny a před
místním obchodem.

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 červeným víkem na baterie, pořízeno z dotací
• textilní odpad jen vytříděný a 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, 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 neodkládejte u kontejneru!
• PAPÍR do modrých kontejnerů na návsi, je zde nový kontejner, 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 SPOUSTA MÍSTA
• 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 sběrný dvůr a nedokládejte ho u kontejneru!!!
• kovový odpad (každé dva roky od domu sbírají hasiči) je
zde 240l plastová černá popelnice na malý kovový odpad - je
rychle zaplňována plechovkami od žrádla pro psy a kočky,
což jsme nepředpokládali, Z. Kůrka musí popelnici vyvážet
na sběrný dvůr – NĚKTEŘÍ VYHAZUJÍ DO POPELNICE I NEVYMYTÉ PLECHOVKY OD ZVÍŘECÍHO ŽRÁDLA A JINÝ ORGANICKÝ ODPAD, DÁLE PLYNOVÉ BOMBY A SPREJE – TO
JE ZAKÁZANÉ! ZBYTKY V POPELNICI HNIJÍ A JESTLI TO
BUDE POKRAČOVAT DÁLE, TAK POPELNICI ODSTRANÍME
• 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 shromáždění více objednávek
• součástky z autovraků ne, nejde o komunální odpad

C. Celkově prosíme o soudnost a přiměřenost při likvidaci
odpadu, už to, že takto malá obec provozuje 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.
Nelegální používání kontejneřiště

Bohužel se stalo naše pěkné kontejnerové hnízdo na návsi
cílem odpadové turistiky a vozí se sem odpadky i odjinud
a to často. Prosím o nahlášení nebo vyfocení mobilem, pokud zastihnete tyto lidi odjinud při vyvážení odpadu. Kapacita kontejnerů sotva stačí pro nás a neplatíme celý systém likvidace odpadů kvůli tomu, aby kontejnery naplnili odpadky
turisté a místní pak neměli kam tříděný odpad odložit.

Svozy odpadu ze sběrného dvora a z návsi

Společnost Textil Eco zatím vyváží již lépe. Pokud je textilní kontejner plný, dávejte prosím textil do sběrného dvora
Z. Kůrkovi, jinak jej musí obecní pracovníci svážet za vás na
sběrný dvůr. Stejně tak SOMPO nestíhá svozy skla, prosíme
o trpělivost, pokud zvony budou přeplněny nebo noste do
sběrného dvora, kde jsou také zvony. Svozy odpadu zajišťuje
Z. Kůrka – pokud je plný zvon na sklo, volejte prosím jemu.
Dále jsou vyváženy nádoby na drobný odpad (kovy, baterie
atd.) Z. Kůrkou z kontejneřiště na návsi.

Další provoz sběrného dvora

Z. Kůrka dále třídí a částečně likviduje uložený odpad, provádí 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 důvodů zakázáno odvážet ke koupališti jakýkoliv biologický
nebo jiný odpad. Obec zajišťuje nadále svoji povinnost pouze prostřednictvím komunitního kompostování.
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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 účelem prevence zvýšení nákladů na směsný odpad v budoucnu.
Tomuto sdružení byla poskytnuta dotace ve výši desítek milionů Kč na koupi sběrných nádob na plast, papír a bio odpad
(žlutá, modrá a hnědá), které byly zdarma distribuovány mezi
trvale hlášené občany členských obcí – do Bořetína v první
vlně dotace zatím jen 19 sad vždy tří nádob po 240 litrů, nyní
už jsou rozebrány. Nyní je již vyvážení D2D zahájeno a občané, kteří si převzali sady nádob nyní nemusí nikam běhat na
náves nebo na sběrný 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 pouze jednou za
měsíc papír ve čtvrtek, plast jednou za tři týdny) vyndají před
svůj dům. Došlo už ke snížení objemu komunálního směsného
odpadu v důsledku zvýšeného třídění – svoz směsného odpadu je 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 pochybnosti, 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).
Problém nastal s plastem, který byl vyvážen také jednou za
měsíc jako papír a to nestačilo, žluté kontejnery byly přeplněné. Nyní se to snad trochu zlepší, SOMPO přechází na
nepravidelný svoz plastu po 3 týdnech.
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 lepšímu 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 legislativy 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 současného poplatku za odpad na srovnatelnou částku za obyvatele
anebo za objekt. Změny jsou navrženy Ministerstvem životního prostředí, kvůli výraznému omezení skládkování do
roku 2024 na základě směrnic v legislativě EU. D2D zamezí
nárůstu nákladů.

VÝSLEDKY NOVĚ ZAVEDENÉHO SVOZU
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Porovnání duben - srpen 2020 versus duben - srpen 2021
Separované odpady (papír, plast)

1.169 tun vs. 1.434 tun = + 265 t

Bioodpady

0 tun vs. 1.457 tun = + 1.457 t

Směsný komunální odpad

5.212 tun vs. 4.084 tun = - 1.128 t
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Nejste si jisti, kam daný odpad patří? Nenašli jste ho uvedený výše? Poradíme Vám na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz
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VODA
Revize vodoměrů

Jak již bylo dříve uvedeno, je nutno zrevidovat naměřený
a technický stav vodoměrů v každém objektu, kde je
vodovodní přípojka. Obec jako vlastník vodovodu je povinna
tuto kontrolu učinit a odběratelé v objektech jsou na druhé
straně zase povinni umožnit jí k vodoměrům přístup.
Pověření členové zastupitelstva Z. Danda a S. Zíka ml. po celý
rok intenzivně navštěvují jednotlivé objekty, prosím proto
o součinnost s nimi. Probíhá při tom plombování, repase
a výměna vodoměrů, která je potřebná.

Nové smlouvy s odběrateli vody

Plast není SOMPEM
zveřejněn a z interních informací plyne,
že bude svážen
ve čtvrtek 21. 10.,
v pátek 12. 11.,
ve čtvrtek 2. 12.,
ve čtvrtek 23. 12.
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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 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.

2-3/2021
Domy pouze s kanalizační přípojkou

V obci jsou objekty, které jsou napojeny pouze na kanalizaci
a ne 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. Jde o cca 5 objektů.

Stavební povolení na stavbu 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. Dotaci na stavební řízení nám dvakrát kraj zamítl
z důvodu vysokého počtu žádostí, kdy jsou upřednostňovány
větší obce, které nemají kanalizaci, protože v těch se na jednu
čističku „odkanalizuje“ víc obyvatel za obdobné peníze.
VOKA Humpolec nám slevila 20t. Kč z celkové ceny 100t. Kč,
takže byla uzavřena smlouva o dílo na cenu 80t. Kč včetně
DPH, zahrnující vyřízení stavebního povolení. Jde o vyřízení
stavebního řízení a stavebního povolení a o rozkreslení
podrobného projektu a v podstatě o administrativní
formalitu, ovšem velice časově a administrativně náročnou.
Další kapitola bude realizace, kdy minimální náklady jsou
odhadovány na 4 mio Kč. Vhodná dotace se hledá, ale naděje
je malá, protože související požadavky u většiny dotačních
výzev jsou pro malou obec těžko splnitelné.

Železitá voda

Všechny ukazatele kromě železa byly dlouhodobě v pořádku. Obsah železa byl dán zdrojem mimořádně železité vody.
Záležitost řešil Ing. M. Šelepa z firmy VOKA a Z. Danda ve
spolupráci s p. Rejholcem – Milvit Water, externím odborníkem, který navrhl řešení – repase filtru na železo a chlorovací zařízení, reinstalace odběrových kohoutů. Nakonec byl
z rozhodnutí zastupitelstva repasován pouze filtr na železo.
Náklady činily cca 19t. Kč vč.DPH. Obec děkuje Ing. Šelepovi
a Z. Dandovi za vyřizování této záležitosti.

Úprava provozu vodárny

Dále byly neustálé problémy s výpadky čerpadla z důvodu
nevhodného uspořádání instalace vodárny, zejména malé
čerpací kapacity čerpadla ve vrtu, přičemž v letních měsících,
kdy je v obci nejvíce obyvatel, čerpadlo prostě nestíhalo načerpávat dostatečnou zásobu vody k filtraci, potom z tohoto
důvodu došlo k zakalení vody. Veškeré problémy s výpadky
a asistenci instalatérům řešil nesčetněkrát a v podstatě zdarma Z. Danda, který na základě smlouvy zajišťuje provoz vodárny, za což mu velice děkuji. Po konzultaci s J. Kotrčem ml.
bylo objednáno extra silné čerpadlo, byly vyměněny spínací
plováky v nádržích, spínací sondy ve vrtu, hlavní vodoměr,
a další věci. Náklady s touto výměnou činily 105t. Kč včetně
DPH, z toho čerpadlo stálo 63t. Kč včetně DPH.

Koliformní bakterie

Dále byla zjištěna po vícedenní aplikaci močky na pole v okolí vrtu obrovskou zemědělskou technikou koliformní bakterie
(velice mírně zvýšená hodnota), načež musela být voda po
upozornění převařována. Po týdnu testy dopadly v pořádku.

Oplocení vrtu

Vrt by měl být dále oplocen, jak předepisují normy pro ochranu vodního zdroje.
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2-3/2021
Porucha hydrantu u Bidmonů

Hydrant i když je zavřený, tak teče. Prověří J. Kotrč a uvidíme
co s tím, ale bude to nutné asi vykopat a vyměnit celou
armaturu, což bude opravdu zajímavá akce.

tyto podniky disponují potřebnými přístroji, jsme našli p.Perutíka z J. Hradce, který s hledáním již začal. Bohužel v r.2004,
kdy se vodovod budoval se nevyváděl drát u hlavní roury
kolem jednotlivých šoupat nahoru a tak jde drát nyní nalézt
i špičkovým přístrojem jen na části vodovodu. Pokračujeme
v pátrání na základě polohy jednotlivých uzávěrů přípojek.
Po zakreslení trasy sprejem může přijít geodet a udělat vytýčení trasy do katastrální mapy. Plán pak bude použitelný
mimo jiné i při vydávání stanovisek při křížení vodovodu
s jinými inženýrskými sítěmi.

INFORMACE ZE SPRÁVY OBCE
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. Zastupitel-

stvo rozhodlo o změně úředních hodin OÚ od 1. 3. do
31. 12. 2021 na 15:30 až 16:30 hod. každý pátek.

Audit obce
Klouboučky

Neustále je někdo likviduje a my je musíme obstarávat. Jde
o krytí větrání vodárny. Obstaral M. Šelepa, obec mu děkuje.

Proběhl v květnu a bez závad, byť samozřejmě auditorka
měla nějaké připomínky, které se snažíme vyřešit, administrativy není samozřejmě nikdy dost. Přezkum trvá celý den
a příprava na něj cca dva dny.
Byla schválena bez výhrad závěrečná zpráva Krajského
úřadu Kraje Vysočina ze dne 10. 5. 2021 o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, návrh závěrečného účtu obce
za rok 2020, účetní závěrka obce za rok 2020 a zastupitelstvo obce vyjádřilo ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) zák. č.
250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2020 bez výhrad.
Dále byl projednán způsob přezkoumání hospodaření obce
na tento rok 2021, který musíme sdělit krajskému úřadu.
Bylo zvoleno na příští rok opět přezkoumání hospodaření
ze strany krajského úřadu, což mu bude do dne 30.6.2021
dle § 4 odst. 1, 8 zákona č. 420/2004 Sb. oznámeno.
Přezkum hospodaření obce Krajským úřadem probíhá zdarma.

Mimořádně nízké vodné

V této souvislosti činím poznámku, že vodné a zejména stočné je v naší obci mimořádně nízké v porovnání s ostatními
obcemi nebo městy. Je to dáno tím, že si obec vodovod spravuje v podstatě sama a pouze na odborné záležitosti si najímá externisty. Nicméně i tak je výše vodného se skutečnými
náklady nesouměřitelná.

Nalezení trasy vodovodu

Pro trasu kabelu k trafostanici v horní části obce je nutno
určit přesně trasu veřejného vodovodu. Plán vodovodu existuje jen v projektové dokumentaci a skutečné provedení je
jiné. Je nutno ho tzv. vypískat a určit podle polohy hydrantů
a šoupat – uzávěrů jednotlivých vodovodních přípojek, které jsou na hlavním vedení. Po cca půlroční neúspěšné snaze
získat tuto činnost od VOKY Humpolec nebo Čevaku, kdy
strana 8

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. Nabídky
již využili další noví občané obce, všem touto cestou velice
děkuji. Podařilo se znova navýšit počet občanů nad 100 k 1. 1.
2021 – konkrétně 106, nicméně do budoucna není vyhráno.

2-3/2021
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 opakovaně 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 veřejných služeb obce, ale na tyto služby
nebudou peníze, ať už půjde o provoz hostince, obchodu,
údržbu koupaliště, veřejných prostranství, komunikací, vodovodu, atd. – takže tyto služby nebudou.

Nový lesní hospodářský plán

Pro náš katastr byl od začátku letošního roku zpracován
nové lesní hospodářské osnovy, přičemž každý z vlastníků si
může vyzvednout jeho příslušnou část na Městském úřadě
v Pelhřimově. Za obec byl už vlastnický separát vyzvednut.

pravdivé, urážka tchýně spoluobčana), malé krádeže a poškození majetku (odklon dřevní hmoty, přesměrování toku
nafty, přesměrování toku benzínu) apod. To vše bude nyní
řešit pelhřimovský magistrát. Veřejnoprávní smlouvu schválilo zastupitelstvo obce.

Rozpočtová opatření

Účetní obce bylo vypracováno rozpočtové opatření
č. 2-5/2021, které bylo na základě jeho zmocnění schváleno
starostou obce. Vychází z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou
pravidelně předkládána starostou obce zastupitelstvu. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na skutečné i elektronické
úřední desce. Dále bylo z důvodu požadavku Kraje Vysočina
zmocnění starosty obce při vydávání rozpočtových opatření
omezeno určitou částkou a zastupitelstvem byla stanovena
výše limitu příjmů a výdajů při přijímání každého jednotlivého
rozpočtového opatření starostou obce 500.000 Kč.

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 hostince.
Zadlužení značně překračuje povolenou míru 60% průměrných příjmů za poslední 4 roky, stanovené zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb., § 17 odst.
1 a rozpočet obce je již krácen o 5% rozdílu mezi dluhem
a tímto průměrem ročně. Příjmy zasílané obci od státu klesají stejně, protože daňové výnosy státu během epidemie a po
ní jsou značně menší než obvykle. Obci přišlo letos od státu
např. 990 Kč jako podpora proti poklesu příjmů způsobených
epidemií koronaviru.

Volby do Poslanecké sněmovny
Územní plán obce

Ing. Arch. Hudcová po zahrnutí veškerých obcí požadovaných změn, zpracovává návrh změny ÚP a ten rozešle na stanoviska všem dotčeným orgánům, což potrvá cca půl roku.
Pak bude následovat tzv. společné projednání mezi úřady.
Potom bude návrh dofinalizován a zveřejněn. Následně se
bude konat veřejné projednání této změny.

Delegace přestupkové agendy na Městský úřad
v Pelhřimově

Tato delegace už byla v minulých letech, nyní je nutno ji aktualizovat a prodloužit. Stručně řečeno některé přestupky řeší
přímo každá obec, tj. její starosta. Jde o základní přestupky, zejména fyzické napadení spoluobčana (sražení ze židle,
kosmetika pěstí, mlýn před hospodou), opilství (rušení nočního klidu zpěvem hymny, zveřejňování obsahu žaludku na
návsi, polehávání na veřejných komunikacích), slovní urážky
(přirovnávání spoluobčana k v mládí důležitým částem lidského těla, obviňování spoluobčana z nekalé činnosti – ne-

Byly vyhlášeny a proběhly další volby a to volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Bylo to vyhrocené střetnutí
mezi stávající vládní koalicí v čele s ANO a dvěma opozičními
seskupeními v čele s ODS a Piráty. Nakonec těsně vyhrála
koalice Spolu, s Piráty mají většinu a uvidíme jak si povedou
tyto koalice ve zkoušce soudružnosti při budoucím vládnutí
a při zavádění nepopulárních opatření. Volby se konaly 8. 10.
2021 a 9. 10. 2021. Proces přípravy a realizace voleb je náročný a zdlouhavý. Jde o vyhledání a domluvu s členy volební komise, vyřízení různé bohaté administrativy – neustále
přichází něco do datové schránky, přesun volební dokumentace, školení členů komise, příprava volební místnosti, průběh voleb cca 20 hodin, zjištění volebních výsledků a jejich
předání nadřízenému úřadu, úklid a archivace, vyřízení mezd
a vyúčtování dotace na volby, atd.. Volby jsou nyní pořád, každý rok nějaké a tato práce není vidět (jako bohužel každá
administrativní práce). Volby zajistila v naší obci 4-členná
volební komise, za její činnost členům této komise velice děkuji, není o to zájem. Odměna činila průměrně cca 4.000 Kč
na člena komise.
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2-3/2021
Trasa kabelu k nové trafostanici v horní části
obce

Zastupitelstvem byla schválena trasa vedení elektřiny pro
územní řízení o umístění stavby Bořetín zahuštění TS – VN
TS, NN. Územní řízení zajišťuje EG.D a.s., dříve E.ON Distribuce a.s.. Vedení trasy kabelu bylo zveřejněno a probíhá po
obecní komunikaci v horní části obce.

Geodetické práce za účelem výměny
pozemků pod komunikacemi a další

Zastupitelstvo rozhodlo provést geodetické práce, aby bylo
možno následně provést následující majetkové změny, jde
o napravení největších problémů ohledně vlastnictví obecních komunikací. Výměna pozemků na hrázi koupaliště za
přilehlé pozemky. Zadní cesta v severní části obce je částečně na soukromých pozemcích a obec je musí vykoupit. Pozemky obce v zahradách je zase nutno převést na vlastníky
těchto zahrad. Cesta před kravínem patří částečně soukromé osobě, je nutno vyměnit za dále uvedené pozemky. Cesta směrem k vodárně je zčásti na soukromých pozemcích, je
nutno ji vykoupit. Plochy na návsi vymění obec za výše uvedenou plochu pod cestou u kravína a za plochu pod cestou
směrem do Chválkova. Vytyčení hranice pozemku u horního
chodníku. Práce ještě nejsou dokončeny, proběhla dílčí fakturace ve výši 44t. Kč ze strany geodeta. Nyní byly schváleny záměry a začínáme zpracovávat smlouvy, půjde asi o 20
smluv. Opět spousta práce, která není vidět.

DOTACE
Dotace z Programu obnovy venkova Vysočina
na rok 2021 – oprava obecních cest

Dotace činí už pouze 100t. Kč. Jde o jedinou významnější
podporu kraje obcím a je nutno ji využívat. Letos obec podala žádost znovu. Jako zaměření projektu z Programu obnovy venkova Vysočina 2020 byla schválena zastupitelstvem
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 technika
zemědělských společností. Schválení dotace proběhlo na
červnovém zastupitelstvu kraje Vysočina a již byly provedeny plánované práce. Vyúčtování dotace proběhne do konce
tohoto roku.
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2-3/2021
Nová žádost o dotaci z programu Venkovské služby

Dotace byla již jednou využita a v roce 2020 byla podána
žádost znova, ale byla zamítnuta. Byla vypsána nová dotace
na rok 2021 z Fondu Vysočina pod názvem Venkovské služby, jde o dotaci na provoz místní prodejny. Do programu dal
kraj konečně více peněz a dostalo se tentokrát na většinu
žadatelů – obcí. Dotace byla obci přiznána a činí 50t. Kč. Vyúčtování proběhne do konce tohoto roku.

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.
Výše dotace byla 100%. Na jaře byly ke stromům instalovány vaky se závlahami z důvodu dodržení dotačních podmínek.
Cca 5 stromů uhynulo a budou na podzim nyní vyměněny.

Dotace na dětské hřiště a úpravy místních
komunikací

Byla opět vypsána nová dotace pro obce do 3000 obyvatel v souvislosti s epidemií a blížícími se volbami 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.
Žádost byla znovu v srpnu tohoto roku zamítnuta. Dodnes
neznáme důvod a na ministerstvo se nelze dovolat. Nyní je
vypsána další modifikovaná výzva (např. k hřišti neproplatí
výsadby a dlažby, apod.) a s uzávěrkou letos 17. 12., uvidíme, zda to ještě zkusíme, pokud bude čas a energie. Šlo by
z toho opravit také některé místní komunikace.

vozík apod... Životnost stávajícího traktůrku z Mountfieldu
se pomalu chýlí také ke konci, proto je třeba být připraven.
Zastupitelstvo se dohodlo, že S. Štrouf objedná traktůrek
zn. SECO. Nejde o levnou záležitost (investice bude činit cca
250t. Kč a pravděpodobně ji budeme financovat z dotací),
ale vyplatí se to, protože např. mulčer umožní sekat většinu
ploch bez ohledu na výšku trávy a tedy ne tolikrát a s takovým úsilím a nebude se nutno tolik přizpůsobovat na počasí.
Půjde také o náklady a způsob poskytování záručního servisu.

Pokračující úpravy Mostkovy kapličky

Již dříve byl schválen návrh vylepšení okolí Mostkovy kapličky. I. Dandová slíbila namalovat obrázek sv. Václava. Čeká
se na výrobu lavičky, stolu a koše. S. Zíka poskytl zdarma
obci na tuto výrobu části kamenných sloupků. Na tyto sloupky vyrobilo zámečnictví Z. Danda nástavce, na které bude
uchycena plocha stolu a lavičky a schránka, sloupky přemístil J. Setnička ke kapličce. Stávající lavička a koš budou přemístěny ke koupališti. Nyní je třeba vykopat stávající lavičku,
zakopat a zabetonovat nové sloupky a dále budeme řešit
prkna na stůl a lavičku s nějakým šikovným truhlářem, který
se nebojí práce.

Dotace na projektové práce spojené
s čističkou odpadních vod – stavební povolení
a dotace na výstavbu

Byla podána žádost o dotaci, kdy náklady na stavební řízení
měly činit cca 100t. Kč a dotace měla opět činit z této částky 60% a to u Fondu Vysočina. Žádost byla opět zamítnuta.
Jsou upřednostňovány větší obce bez čističky odpadních
vod, kde jednou čističkou je obslouženo více obyvatel. Dotační možnosti na výstavbu zkoumá jeden z chalupářů, který
tomu rozumí, uvidíme.

Dotace ohledně lesa

Bylo podáno ohlášení finančních příspěvků, zažádáno o příspěvek na výsadby v lese, hospodaření v lese a kompenzace
kůrovcové těžby za rok 2020. Administrativně tyto žádosti
zajistil pan Suk ve spolupráci s M.Pekařem, za což jim děkuji.
Mezitím dorazil příspěvek na kompenzaci za provádění kůrovcové těžby za rok 2019 ve výši cca 120t. Kč.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A PROSTORY
Plánovaná strojová údržba obecních komunikací
a ploch

Obecní asfaltové komunikace jsou velice znečištěné provozem při kůrovcové těžbě a to významnou část roku. Lze očekávat, že kalamita ještě bude několik let pokračovat.
Proto obec schválila koupi všestranně využitelného víceúčelového stroje na zametání komunikací a sněhu, který by
mohl eventuálně nést zametadlo, radlici, mulčer, táhnout
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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, protože je nasněženo nebo velice mokro.
Přitom i v zimě je nutno leccos traktůrkem odvézt. Zastupitelstvo proto rozhodlo o vyklizení staré hasičárny a umístění
traktůrku v zimních měsících tam z důvodu možnosti výjezdu
v zimě. Zatím je prostor zablokovaný zbylým pletivem, kůly a
různými podivnými věcmi, brzo však bude vyklizen a využit
na toto parkování nové techniky. Ostatně v druhé garáži pod
terasou bude parkovat původní traktůrek od Mountfieldu.

Úpravy dopravního značení ve vsi

Parkování – stání i zastavení před průchodem mezi novým
hostincem a novou hasičskou zbrojnicí, před touto zbrojnicí a přístřeškem na kontejnery je nově zakázáno. Zde nelze
parkovat, protože se brání příjezdu hospodskému, výjezdu
hasičů a příjezdu vozidel SOMPO. Dále byla náhradou zřízena tři parkovací místa proti školnímu plotu hned vedle.
Následovala instalace příslušného dopravního značení firmou HN projekt a nátěr značení na asfalt.
Dále bylo instalováno zrcadlo naproti garáži B. Šelepy za
účelem zvýšení bezpečnosti při výjezdu z hráze náveského
rybníka.
Dále byly instalovány nové dopravní značky s doplňkovou
tabulkou BLBČE V KAMIONU POZOR, BLÍŽÍ SE KAPLIČKA!
při příjezdu ke kapličce a tři plastové výstražné patníky.
Dále byl odstraněn retardér na komunikaci k bývalému JZD.
Celkové náklady za dva roky práce činily cca 60t. Kč včetně
DPH, provedla firma HPN projekt, p. Neckář.
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Poškození chodníků a veřejných komunikací
v obci

Komunikace v obci a to místní i účelové devastuje letos doprava. Jde o kůrovcovou těžbu a o zemědělskou těžkou techniku.
V květnu byly v jednom dni kamiony se dřevem rozlámán kanál před novou hasičárnou, roh chodníku u Hálů a nakonec
shrnuty cca 2m chodníku u hráze náveského rybníka. Museli
jsme sehnat odpovídající vzor dlaždice, přivézt to a opravit
a dořezat a dobetonovat. Provedl J. Petrů a dokončil M.
Moravec.
Na jaře byla ulomena část asfaltové vozovky před vodárnou.
Dále nyní byl zemědělskými vozidly rozlámán okraj komunikace na Chválkov.
Obec prověří možnost zpoplatnit průjezd těžkých vozidel po
obecních komunikacích. Harvestor natěží, velká vyvážečka
nebo kamion vyveze, velcí zemědělci zorají, zasejí a sklidí
obrovskými vozidly a všichni vydělají. A obec pak musí jít
a pospravovat cesty za těžké peníze na své náklady.
Dále dodávám, že poškození retardéru nejmenovaným chalupářem se nakonec neprokázalo a tímto se mu omlouvám.

2-3/2021
Úklid veřejných prostranství, komunikací
a obecních prostor

Obecní pracovníci opakovaně zametali komunikaci k vodárně, cestu ke koupališti, úvoz za Štroufovými, komunikace
byly opakovaně znečišťovány vozidly.
Jsou pravidelně zametány a plety chodníky v parku a od hráze až k Lukšům.
Byla vypleta hasičská betonová základna, která zarůstala.
Jsou sbírány a odváženy spadané větve – většinou po silných větrech, zejména pod lípou u hospody, kolem ostrůvku
apod., byly ořezány větve obtěžující při chůzi na chodníku
parkem, z lípy u nového hostince a naproti Kabešům.
Jsou zametány schody na obecní úřad.
Plejou se záhony kolem kapličky a u hospody, pleje se nájezd
ke sběrnému dvoru a výsadby kolem.
Jsou vynášeny odpadkové koše na návsi, v parku, u koupaliště.
Je udržován pořádek na kontejneřišti – je nutno sbírat rozházené sklo, plast, odpadky všeho druhu.
J. Janotová provádí pravidelně úklid kapličky, staré hospody, obecního úřadu včetně sociálního příslušenství a skladu
v suterénu, mytí oken tamtéž, zalévání letniček před vchodem do úřadu.

Obsíkání obecních cest

Opět (jako každý rok) rostla tráva kolem obecních vyasfaltovaných i jiných cest, které obec musí udržovat. Letos cesty
a jiné plochy opakovaně obsíkal mulčerem P. Dvořák. Obec
mu velice děkuje.

Sečení obecních ploch

Pozemek za Paterovými – trojúhelník proti Peštům letos sekali převážně manželé Peštovi, za což jim obec děkuje.
Dále svah pod Peterkovými sekal F. Peterka st., za což mu
obec děkuje.
Kolem sběrného dvora, cestu k Mostkově kapličce a kolem
kapličky seče také Z. Kůrka, za což mu obec děkuje.
Obci velice pomůže, pokud si obyvatelé posečou pruh u komunikace před svými zahradami byť může být v obecním
majetku ( nebo je také státní ), obec jim za tuto pomoc velice
děkuje.
Po odchodu J. Petrů se ujal skotačení s červeným traktůrkem Z. Danda, za což mu obec děkuje.

Přikoupení laviček a stolu

Hosté v místním hostinci se v případě dobrého počasí se
rádi sdružují před hostincem u hlavní komunikace, kde mají
dobrý přehled o dění v obci. Stávající lavice a stůl kapacitně
často nestačili. Jsou z betonu vyrobené ve firmě HB beton
Jindřichův Hradec. Zastupitelstvo proto rozhodlo o nákupu
2ks lavic a jednoho stolu stejného druhu a vzhledu. Zajistil S.
Zíka ve spolupráci se Z. Dandou a obec jim za to děkuje. Stůl
a lavice jsou již plně využívány.

Úpravy budoucí cesty směr Vlkosovice

Byly zde provedeny na podzim minulý rok výsadby linie stromů. Bylo provedeno terénní vyrovnání budoucí cesty bagrem,
protože je zde hodně nerovností, aby se zde dalo je alespoň
na kole, odtěžení hromady kamene z horní části pozemku u
lesa, což v rámci možností ( velice kamenitý podklad ) provedl F. Svoboda z Mlýnů. Dále bylo nutno opakovaně posíct
vzešlý plevel na pozemku, což provedl P. Dvořák. Dále bylo
zakoupeno speciální osivo a P. Dvořák provedl podmítnutí
a zapravení semene do půdy, které už vzešlo. Obec mu moc
děkuje. Na jaře bude následovat výsadba ovocného sadu ve
vybočené části pozemku nalevo od cesty.
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 odtěžit a geodetem
vytýčený pozemek zplanýrovat bagrem, tak, aby byla
zprostupněna cesta až k
silnici na Vlkosovice, to je
úkol až do budoucích let.

Letos byla tráva jako džungle a obecní pracovníci tak tak stíhali posíct co je nutné. Obec má na svoji velikost velmi mnoho zelených ploch. Je nutné síct: pláž koupaliště, hráz koupaliště, parkoviště u koupaliště, kolem schodů ke koupališti,
hřiště, drobné plochy před úřadem a kolem kapličky, kolem
školního plotu, svah za kontejnery, pruh kolem asfaltového
hřiště, kolem návesního rybníka plochy a pod lípou a podél
hráze, ostrůvek, pravý břeh potoka, u Šelepů garáže, kolem
výpusti z návesního rybníka, všechny plochy v parku (a těch
je), kolem Černých sádky a hasičské základny, kolem Cihlářů úvoz, kolem sběrného dvora, cesta k Mostkově kapličce
a kolem kapličky, kolem vodárny, kolem vrtu, podél chodníku
od Hálů, roh pod Vosolem, pod lípou svah u Janotů.
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Výsadby vrt a jejich údržba

Byly provedeny výsadby keřů po obvodu pozemku, kde
je obecní vrt, aby byl pozemek a betonové části na něm,
více chráněny. Výsadby pro obec provedl zdarma senátor
J. Chalupský. Dále obecní pracovníci provedli oplocení výsadeb, jejich opravu po útoku zvěře, a zdlouhavé a namáhavé vyžínání mezi sazenicemi.
Dále je sečena neosazená plocha kolem vrtu, zajišťují obecní pracovníci a dále P. Dvořák a Z. Danda.

Nátěr a oprava mostku na ostrov

Můstek na Ostrov kouzelné rybky podléhá postupně zkáze,
obecní pracovníci ho postupně natřeli, V.Čábelka vyměnil
shnilé prkno, nicméně do budoucna je nutno vyměnit nosníky neboť hrozí propadnutí objemnějších romantických párů,
které si tam zajdou posedět.

Provedené a plánované změny v prostorech
obecního úřadu

Byly instalovány staré mapy z historie Bořetína, které jsou
nově naskenovány a vytištěny na velkých deskách, a nová
foto nástěnka s dalšími dětmi z obce, náklady činily cca 4t.
Kč. Je plánovaná výměna garnýží, závěsů a záclon. Dále je
plánováno vymalování stěn a stropu. Cílem je postupně a
levně zvýšit estetickou a praktickou úroveň zařízení obecního úřadu, která mimo jiné reprezentuje i obec. Perspektivně
je nutno řešit instalaci nové podlahy.

OPRAVY A ÚDRŽBA
OBECNÍHO MAJETKU

Oprava komunikací drtí ze stavebních materiálů

Čištění škarpy před Přibylovými

Oprava komunikací

Díra park a terénní nerovnosti na hřišti
a ve školní zahradě

Zastupitelstvo projednalo a schválilo opravu zdevastovaných obecních cest, jak již bylo zmíněno shora. Opravu provedla firma VOROSTAV za použití drti ze stavební sutě. Náklady činily cca 25t. Kč.

Byla provedena oprava komunikace směrem na Bukovec až
k polní křižovatce z výše uvedeného programu POVV 2021.
Štěrkem ( různé frakce ) byl vyrovnán, uválcován a udusán
povrch. Na těžkou techniku je to stále málo, ale aspoň něco.
Celkové náklady zatím nejsou známy. Dále byly opraveny
části cesty ke Chválkovu a nájezdy z Chrástky a od Kuberova
křížku kvůli čištění pneumatik od bahna.
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Škarpa před zatrubněním před Přibylovými byla zanesená
listím a splavenou hlínou. Na jaře vyčistila SUS Pacov. Zajistil P. Koukal.

Díra v parku po sušáku na hadice se zmenšovala zavážením.
Nakonec byla zcela zavezena zeminou a J. Janotová ji osela
osivem, tráva již vzešla a zelená se. Dále obecní pracovníci
zavezli hlínou některé terénní nerovnosti na hřišti, další je
třeba ještě také takto vyrovnat, stejně jako díry na školní zahradě vymačkané v trávníku od těžké techniky.

2-3/2021
Revize a opravy elektrických zařízení
a spotřebičů v obecním majetku

Provedl M. Chaloupek, jde o plynová topidla na obci, počítače, rychlovarnou konvici, 3 okruhy ve škole, nová a stará
hospoda atd... Dále M. Chaloupek provedl rekonstrukci rozvaděče v místním obchodě, který byl ještě dřevěný a neodpovídal aktuálním normám. Náklady cca 10t. Kč.

Asfalt opravy a revize povrchů

Komunikace v obci celkově stárnou a ničí se. Po různých
úvahách jsme zkusili opravy studeným asfaltem. J. Petrů již
dříve opravil úvoz u Štroufů až k Liškovi. Celkem to ujde, uvidíme jak dlouho to vydrží. Zásah firmy je několikanásobně
dražší. Dále m. Peštovi provedli opravy studeným asfaltem
děr na komunikaci k lesu od Trantýrů nahoru, která je velice
zničená výše uvedenou dopravou. Padlo na to cca 5 kýblů.
Obec jim velice děkuje. Dále bylo zakoupeno dalších 15 kýblů
a 2 barely emulze a budeme pokračovat. Lze také uvažovat
o obnově z dotací, nyní je vypsána nová dotační výzva.

Znečišťování schodů do obchodu ptáky

I po instalaci ostnů na okapu K. Krátkým stále pokračovalo
sraní ptáků na schody. Ptáci byli totiž zalezlí pod okapem,
měli tam hnízdo a útulek, dále také sedí na stříšce nad podestou, líbí se jim také kálet na bednu od chleba. S. Zíka
zajistil velký výsuvný žebřík z Mnichu a spolu s traktorem
Poutníkem a svým velkým retardovaným pomocníkem zajistil akrobaticky instalaci latě pod okap, což ptákům znemožní
jejich oblíbenou činnost. Obec mu děkuje. Ještě je nutno dát
ostny na okraj stříšky nad podestou.

Seřizování kapličky

V kapličce se vždy cca po měsíci začne předcházet čas a časovač se musí nastavit dle skutečného času. Nejsme sice ve
Švýcarsku, ale jinak by za chvíli zvonilo v 11hod a v 18hod.
Bohužel by se musel vyměnit časovač, to nevíme zda by bylo
možné a zda by to nemělo vliv na funkci.

Marmolit

J. Petrů připravil povrch obou dvou kapliček (elektřina a HUP)
před školou a natáhl je lepidlem a poté marmolitem. Ještě dodělal schody, které natáhl lepidlem K. Krátký. Jindra to dodělal
a je to pěkné.

Podezdění obecních kanálů

Kanál před Trantýrovými a před Michálkovými je zapadlý přejezdy těžké techniky. Je třeba ho podezdít. Realizace se ujme
p. Siner z Mnichu. Poté lze opravit okolní poškozený asfalt.

Revize a čištění komínů

Pravidelné revize a čištění zajistil letos P. Koukal prostřednictvím J. Šváchy. Komín v dílně je nutno opravit (vyvložkovat
a přezdít vršek), zastupitelstvem byla schválena nabídka od
uvedeného kominíka nákladem 34t. Kč.

Další věci

J. Petrů spravil vylomený obrubník na chodníku pod lípou.
J. Setnička zlikvidoval padlou osiku na obecní cestě, obec
mu děkuje.
Manželé Janotovi vykutali společně pařez u asfaltového
hřiště.
Obec děkuje P. Janotovi staršímu i mladšímu za pomoc prokazovanou při různých pracech prováděných J. Janotovou.
Byl natřen zčásti odřený okap u školy a znovu stříška od
bedny na chleba.
Byla natřena na červeno víčka od stojek na volejbalové sítě
na hřišti, aby byla snáze k nalezení v trávě.

Nátěr a rekonstrukce dětského hřiště

Dětské hřiště v parku je nutno v jeho dřevěných částech
natřít a vyměnit některé nahnilé dřevěné části. Dáme se do
toho na jaře.

Oprava výmolů na cestě ke Chválkovu
a průtokové žlaby

Byly provedeny navážením a dusáním štěrku. Na nejnižším
místě je nutno instalovat dva průtokové žlaby, jinak bude
cesta protékající vodou stále likvidována, stejně jako u vodárny. Zajišťuje J. Vrzal.

Opravy obecního traktůrku a křovinořezů

Opakovaně provádí M. Krátký, za což mu obec velice děkuje, zachraňuje nám sečení. Nemalým nákladem je hlavně opravován traktůrek (výměna řemenů, tzv. domečku
apod...) ale i křovinořezy. Traktůrek postupně odchází, protože se opravdu hodně seče, obec má abnormálně mnoho
zelených ploch, není udržovaný, nikdo ho nečistí, nekontroluje stav oleje, tlak v pneu apod., opotřebení podléhá i další technika, zejména dýchavičná sekačka a supervibrační
křovinořez.

Brigáda M. Moravec

Po odchodu J. Petrů jsme se obrátili na vyzkoušeného brigádníka M. Moravce. Dostal seznam prací a postupně většinu zrealizoval: 3 zbylé obklady u dveří do obchodu, oprava betonů kolem kanálu na návsi, dále oprava kamionem
poškozených chodníků, nátěry schodů a podesty před obchodem, nátěr schodů do klubovny, oprava propadlé dlažby u staré hospody, oprava betonového lemu u kapličky,
zabetonování patníku před kapličkou apod... Náklady zatím
nejsou známy.

Čištění kanálů

Postupně provádějí obecní pracovníci. J. Janotová nyní vyčistila ( již letos podruhé) kanál proti Motyčkům, který se
pravidelně hodně zanáší splavovaným bahnem z polí.

Revize plynových topidel na obci

Ukázalo se, že firma z Počátek ve skutečnosti neprovádí
revize, ale pouze servis. Revizní zprávu jsme nakonec sehnali od firmy HAT Chýnov. A nebylo to vůbec jednoduché.
K plynovým topidlům bylo nutno ještě provést revize jejich
elektrického zařízení. Pokud není revize, pojišťovna neplní.
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Poškození budky Cetinu před Šelepovými

Budku telefonního vedení někdo (zřejmě při couvání) úplně
rozbil. Po různých urgencích na různá čísla zafungoval mail na
havárie Cetinu (předtím jsme zkoušeli O2 linku, Cetin linku,
Cetin formulář – nic) a přijel opravář, který přislíbil výměnu
budky. Dále mu byla nahlášena vypálená budka od kulového
blesku před Michálkovými, na což zatím nemáme reakci.

Žabinec v koupališti

Z. Danda ve spolupráci s S. Štroufem zajistili amury do koupaliště, cca 5-10 ks. Dále bylo při posledním vypouštění koupaliště vyvápněno dno a břehy nádrže. Jindřich dal do přítoku
další pytel vápence. Dále obecní pracovníci opakovaně často
manuálně vytahovali žabinec hráběmi a vidlemi. Nicméně velká vlhkost a teplo a k tomu živiny z pole, kudy teče přítok, způsobují stálé zanášení koupaliště žabím vlasem a podobnými
květinkami. Vadí to při koupání. V zoufalství jsem se obrátil na
Ing. Dofka, odborníka z Jihočeské univerzity, který to má jako
hlavní profesi. Ten udělal rozbory vody, manuálně všechen
žabinec vytahal, aplikoval modrou skalici a žabinec do konce
koupací sezony zmizel. Takto to opakoval ještě dvakrát, žabí
atak přijde vždy po ošetření polí zemědělci. Obec to stálo cca
7t. Kč. Na příští rok Ing. Dofek vřele doporučuje co nejdříve
vypustit koupaliště, pořádně vyvápnit vápencem a chlorovým
vápnem, dát do přítoku bednu vápence a nasadit pořádnou
obsádku amurů, aspoň 50 na tuto plochu. Je ochoten vše vyřídit.

Kulový blesk

Uhodil u Batíků, roztavil část pletiva plotu a doputoval k nim
do domu, kde leccos rozbil. Podrobnosti ví pan Vrzal. Pak zřejmě přes telefonní vedení se rozběhl do celé obce. U Michálků
zlikvidoval wifi router a anténu od TV, u Cimbůrků dva rozbočovače v domovní síti a spálil síťový kabel. A i v dalších domácnostech v obci leccos odešlo. Byla to strašná rána a bylo
přitom už pár minut po bouřce.

Světla veřejného osvětlení

Bylo třeba vyměnit nesvítící světla proti Šimkům, Michálkům
a nahoře ke Kůrkům. Zajistil J.Vrzal. Provedla firma Elektro
Hadrav, nová světla jsou LED. Je nutno vyměnit celé světlo.
Náklady budou cca 20t. Kč.

KOUPALIŠTĚ A NÁVESKÝ RYBNÍK
Vyčištění a údržba přepadu náveského rybníka

Přepad z návesáku byl totálně zarostlý a zaplavený bordelem. Ucpala se i roura do kanalizace. Obecní pracovníci rouru
vyčistili, J. Janotová vyplela a vyčistila celou výpusť od plevele a dalšího odpadu.

Návštěvy koupaliště
Kbel

Je už starý, částečně prorezlý a zdeformovaný a bude ho třeba perspektivně vyměnit. Klíč od kbelu má S. Štrouf.
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Při správném počasí a menší přítomnosti žabince je koupaliště doslova obsazeno návštěvníky. Je zřejmě stále populárnější i v širším okolí, protože sem rozhodně nechodí jenom
místní. Místo je to velice pěkné a uživil by se tu možná i přes
sezonu i zmrzlinář a prodavač párků Pepa Pikador.

2-3/2021
Kuberova sádka

M. Šelepa napustil Kuberovu sádku, ta byla dlouho vypuštěna (prkýnka byla vespod částečně rozvrácená) přičemž
vyměnil prkýnka (dluže v kbelu) za nová, které vyrobil L.
Vichra a dále S. Štrouf zajistil výrobu bytelných rukojetí.

Výlov náveského rybníka

Měl by být po dvou letech proveden. Je otázka zda proběhne, protože zatím je málo vody na napuštění. Určitě by to
bylo prospěšné.

SITUACE V OBECNÍCH LESÍCH
Těžba

Dle požadavku OLH proběhla další těžba napadených stromů v Mostkách a v Losech. Těžbu a odvoz zajišťoval po
schválení zastupitelstvem obce J. Čamra. Těží se postupně
743 m3 dřevní hmoty. Fakturuje se. Zatím bylo vyfakturováno 370t. Kč. Následně byl proveden postřik proti kůrovci,
zajišťoval ve spolupráci s firmou Servis traktorů Z. Danda,
náklady cca 63t. Kč. Nyní už jsou napadeny zase další stromy v Mostkách, OLH M. Pekař vyznačil, a čekáme na těžaře,
část je mladý les, část les ve svahu velice obtížně přístupný.
Dále je nutno zlikvidovat velké polomy v Mostkách, také
obtížně přístupné zřejmě pouze koněm (u potoka, dole),
přislíbil J. Čamra.

Odbahnění náveského rybníka

Vycházejí na to pravidelně dotační výzvy. Rybník by to potřeboval, už dlouho nebyl odbahněný a je kompletně i díky tomu
zelený, prospěje to i obsádce ryb. Necháme zpracovat příslušnou dokumentaci a nabídku k dotaci a pak se zastupitelstvo
může rozhodnout.

Pokácené cedule

Někdo pokácel cedule u koupaliště se zákazem koupání psů. Budou obnoveny a s novým nápisem. Zajišťuje M.
Moravec. Na koupaliště budou na základě této zkušenosti
instalovány dvě fotopasti.
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Úklid klestí po těžbě

Po další těžbě v Mostkách a Losech harvestorem ve druhém a třetím čtvrtletí zůstalo i přes úklid tohoto klestí harvestorem (v Losech je nakupeno vedle paseky a v Mostkách u Hojovského potoka a u posedu u mostku) obrovské
množství větví z vytěžených stromů. Úklid klestí nakonec J.
Čamra obci neúčtoval.
Ze zoufalství jsme najali firmu s cizozemskými pracovníky
zn.Uk a Ti uklidili téměř celý prostor po těžbě v Mostkách
na hromady, dovypleli školku v přední části Mostek, pořezali malé polomy, vysbírali houby, náklady byly cca 50t.
Kč. Doteď čekáme na přislíbenou likvidaci tohoto zbylého
zkopeného klestu ze strany J. Čamry. Kdyby to měli obecní
pracovníci pálit, nemohli by vykonávat práce v obci, zcela
by je to paralyzovalo na cca dva měsíce.
To samé probíhá v Losech. Tam douklízí p. Slavík, náklady
zatím neznáme, jde o velkou plochu zprostředka od nové
oplocenky až k poli.
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Náhradní výsadby

Po kůrovcové těžbě je třeba v obecních lesích provést náhradní výsadbu na vytěžených plochách, zajistit související
administrativu, dokončení kůrovcové těžby v okolí, postřik
proti buřeni a hmyzu, kůly a oplocení, výsadbu, následnou
údržbu. Byla zatím provedena v přední části Mostek provedena výsadba (buky, duby a smrky) a oplocení firmou PH
Les, kůly dodal M. Pekař, špičky naostřil Z. Danda, a po nalezení správného směru do Mostek odvezl M. Krejča, za což
jim obec velice děkuje. Náklady zatím činily cca 33t. Kč za
sadební materiál, kůly a pletivo cca 30t. Kč, dále 7t. Kč na
tyčky k rostlinkám (vyrobil S. Zíka), aby byly ve vysoké trávě
k nalezení a dále cca 15t. na brigádníky z řad mládeže, kteří
pleli a vyžínali školku, protože obecní pracovníci to nestíhali a tráva rostla a rostla.
Dále je prováděno oplocení p.Slavíkem na budoucích vysázených plochách v Losech a Mostkách dle vyznačení OLH.
Náklady zatím cca 31t. Kč.
Dále provedl postřik proti plevelu na ploše v Mostkách určené k náhradní výsadbě P. Janota motorovým postřikovačem před výsadbou, vybavení mu dodal J. Čamra, za což jim
obec děkuje.
Následovat budou příslušné výsadby.

Vyklízení Mostek po polomech

Dále byla schválena žádost P. Janoty o likvidaci polomů po
vichřici z podzimu 2020, které jsou palivem a nikoliv kulatinou, v Mostkách, a to tak, že by provedl zdarma práci
a dostal zdarma dřevo. Zatím nebylo dokončeno.

Obecní lesy - zátěž nebo zajištění pro budoucnost?
Současná situace v obecních lesích nám dává pořádně zabrat. Dá to neuvěřitelně práce, co se týče různého shánění,
nahánění a organizace různých pracovníků a prací, kontrolování provedených prací, související administrativy, apod... To
co se strží při takových kalamitních těžbách za dřevo, nejméně z poloviny v příštích letech půjde do zalesnění a následné
péče. Nevím, jestli to pro obec má vůbec smysl vlastnit tolik
lesů, když podobné kalamity (dříve bekyně mniška apod) se
v dnešní nepřirozeně kulturní krajině nutně pravidelně opakují. Možná by bylo namísto toho lépe mít zemědělské pozemky
a lesa jen pár hektarů a ne 27. Tato kalamita neskončí, dokud
bude stát jediný strom.

Polomy v Hájku a další věci

Je nutno provést prořezávku mladého lesa za roklí v Mostkách. Další polomy jsou již delší dobu v Hájku, snad se toho
ujme někdo z obce, zajišťuje J. Vrzal. V Hájku je nutno provést
probírku v lese uprostřed pole.

Prodej paliva u koupaliště

Našel se zájemce o všechno zbylé palivo. Zastupitelstvo
schválilo množstevní slevu, pokud zájemce odebere všechno dřevo, což se stalo. Proběhlo zaplacení. Bohužel dřevo
není stále od koupaliště odvezeno, pouze zčásti.
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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 vytěžíte, 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

HASIČSKÉ VĚCI
Výročí založení 100 let v roce 2021

Letos by oslavili místní dobrovolní hasiči 100 let založení
v roce 1921. Byly již odloženy oslavy kvůli koronaviru oslavy
100 let v jiné obci. Nakonec se místní hasiči dohodli o odložení akce. Je nutno to koordinovat s okrskem a nebylo a
není jasné, jaká budou další vládní opatření. Akci je nutno
připravovat dlouho dopředu a pořádat takovou akci není rozhodně jednoduché. Naši předkové se asi obracejí v hrobě.

Taktické cvičení

V pátek 10. 9. se konalo taktické cvičení s dopravou vody na
dálku v Mirotíně. Naše družstvo přijelo do akce v čele se Z.
Dandou, nicméně se jim pokazila stříkačka, ze které se po
roční přestávce kouřilo. Následně byla zajištěna oprava a na
tréninku k níže uvedené soutěži již stříkačka fungovala.

Trénink na soutěž

Koncem září se měla konat soutěž ve Včelničce v hrbáči na
2 B se sáním z kádě. Přes dlouhý výpadek v trénincích a celkové problémy s tím, aby si na to aspoň někdo udělal čas, jsme
nakonec sestavili družstvo, odběhli celkem úspěšně 3 útoky
a těšili se na soutěž. Ta byla nakonec zrušena, protože jsme
byli jediní, kteří byli ochotni a schopni přijat do Včelničky soutěžit. Koronavirus zřejmě zdecimoval ochotu lidí dělat hasičinu.

Nová trička

Po sebrání různých velikostí byla zajištěna a objednána modrá hasičská trička s nápisem Hasiči Bořetín, která nám chyběla na soutěžích. Máme PS obleky s nápisem, ale trička jsme
neměli a když bylo vedro hasiči chodili v buď čem. Jedno tričko stálo cca 400 Kč. Ještě nejsou všechna rozdána. Většinou
velikostně na pivní těla sedí a sluší.

Zrušené schůze hasičů

Schůze nemohly konat z důvodu vládních opatření. V roce
2021 se konala schůze pouze v červenci ohledně organizace pečení prasete a dalších věcí.

Brigáda hasičů na zpracování vrby

Na návsi se po bouřce rozlomila veliká vrba u rybníka mezi
potokem a náveským rybníkem. Hasiči svolali na 10. 7. brigádu
a nakonec jsme úspěšně odlomenou polovinu vrby se stachanovským nasazením zpracovali, rozřezali a větve dali na hromadu. Jarka potom uklidila celý prostor. M. Cimbůrková zastrana 20

kryla asfaltovou lepenkou obnažené dřevo. Dřevo z vrby si
vzali po dohodě místní občané, za což jim obec děkuje, protože s tím bylo také hodně práce a vrbové dřevo je víceméně
bez hodnoty. Všem zúčastněným hasičům děkuji za účast
a pomoc při takové veřejně prospěšné akci.
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Sběr kovového šrotu

Dále hasiči pořádali sběr kovového šrotu 4. 9., jako každé dva roky. Kontejner byl nakonec umístěn na sběrném
dvoře, kde již bylo hodně šrotu nahsromážděno. Zajistil S.
Štrouf. P. Dvořák nám pomohl natlačit Honem do menšího
kontejneru šrot, aby se ho tam víc vešlo. Místní občané a
chalupáři mají možnost se zbavit nepotřebného harampádí
a pomohou tím místním hasičům. Hasiči odtransportují šrot
přímo z chalupy nebo dávejte před vrata. Utrženou částku hasiči zase použijí na podporu své činnosti v obci, při
pořádání kulturních akcí, při nákupu zásahového vybavení.
Hasiči tímto děkují všem za podporu.

Lékařské prohlídky zásahové jednotky
dobrovolných hasičů Bořetín
Lékařské prohlídky – členové JPOV mají nyní formuláře
a musí si pro potvrzení zajít k lékaři. Je to povinnost dle
zákona, obec si to nevymyslela. Bez tohoto hasičům nebude fungovat pojištění úrazu při jejich činnosti, např. zásahu.
Pouze 4 z nich dodali potvrzení o prohlídce, nikdo další za
celý rok, co je formulář žádán, k opakovaným upomínkám.
Zřejmě jde o nepřekonatelný problém. Obec jako zřizovatel jednotky pošle hasičům písemné výzvy k dodání dokladu z důvodu, aby se vyvinila při případném úrazu člena
jednotky. Náklady prohlídky samozřejmě hradí obec. Dále
tři z nich mají zaslat přes sms č. účtu pro účetní k vyplacení
odměny, zatím nezaslali.

Pečení prasete, volejbal a taneční zábava

Jsou to hasičské akce a jsou popsány níže v oddílu kulturních akcí, kam lépe zapadnou.

Dřevo do místního obchodu

Dále hasiči svolali brigádu a paní Kamišové řezali a štípali
další drobnější dřevo a podpal do kamen v obchodě. Něco
se nanosilo před obchod a zbytek je v bigbagu v klubovně
pod obchodem k příležitostnému odběru. Těm co se zúčastnili, děkuji. V obchodě tak bude v zimě možná teplo.
Nicméně provozovatelka obchodu dává na zvážení do budoucna zakoupení přímotopu.

Nadace Agrofert žádost

Chceme koupit zásahové helmy a rukavice pro zásahovou
jednotku. Nejde o levnou 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 přes opakovanou urgenci nemáme reakci.

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, odsouhlasen v zastupitelstvu i SDH a jeho
část má tvořit schodiště na náves. Má zhotovit zámečnictví
Z. Danda.

ZAMĚSTNANECKÉ A OBDOBNÉ VĚCI
Pracovní poměr J. Janotová

Obec čerpá dotaci z evropského programu na vytvoření pracovního místa pro jmenovanou. Nebylo jednoduché ji vyřídit
a jde o částečný příspěvek na mzdu a sociální a zdravotní
pojištění, nepokrývá zdaleka vše. Pokud nám bude podpora
prodloužena, bude to celkem trvat jeden rok.

Pracovní poměr J. Petrů

Jindřichovi Petrů skončil 31. 5. 2021 pracovní poměr. Jindřich asi dva měsíce poté nastoupil se zdravotními problémy
k určité operaci a dodnes se z ní zotavuje. Byli bychom rádi,
kdyby znova nastoupil k obci. Jarka sama samozřejmě vše
nezvládne a pokud Jindřich nenastoupí, pak jsou dvě možnosti, buď inzerát na pracovníka za plný plat na veškerou činnost anebo řešit tyto činnosti brigádně a to zejména sečení
a řemeslné práce.

PROVOZ MÍSTNÍHO HOSTINCE
Obecní hostinec, který provozuje hostinský Martin Šimeček,
je otevřen a má otevírací dobu v úterý a v pátek od 17h.
Dále jsou placeny poplatky ČT. TV O2 byla z důvodu nezájmu
zrušena. V. Čábelka instaloval dubový prážek k bočním dveřím. Jinak jsme po rozvolnění najeli na vcelku pravidelný režim
tradičních obecních akcí v průměru cca 1x měsíčně, což hostinskému poskytuje určitý zisk a je spokojen. Podpora našeho
hospodského pokračuje stále jako předtím ve výši 1000 Kč
měsíčně. Dřevo na zimu zatím má k dispozici v garáži u traktůrku v dostatečném množství. Dále byly obecními pracovníky natřeny schody, podlaha terasy a zábradlí ke schodům.

Úklidy

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

V důsledku rozvolnění se pouť nakonec konala 25. - 27. 6.
Přijel pan Jung st. s jeho ministřelnicí a stánkem, a skákacím
hradem. Bohužel bez deštníkového kolotoče, který přislíbil
na příští rok opravit. Po rozchodu s jeho partnerkou panovala trochu zmatená komunikace, nakonec přijel on. V pátek
bylo letní kino na schodech s výběrem filmu Špunti na vodě
hlasováním diváků, zejména malých. Zajistil M. Chaloupek.
Konal se turnaj ve volejbale, kdy opět bylo velice těžké zpočátku sehnat dostatek družstev, nakonec nás bylo dost. Ozvučení zajistil M. Chaloupek. Večer byla vydařená zábava s vydatnou účastí vítězných volejbalistů s kapelou Tři veteráni venku,
kteří hráli dle mého soudu perfektně. V neděli bylo dětské
divadlo, žonglér, lukostřelba a hrad Eon. Náklady cca: kino
a ozvučení 2t. Kč, světští 4t. Kč, divadlo 5t. Kč, žonglér 3t. Kč,
lukostřelba 3t. Kč. Počasí se vydařilo.
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Loučení s létem a s Ludvíkem

Pečení prasete letos tradičně zorganizovali místní hasiči.
Prase dodala za poloviční cenu AGRA Deštná, hasiči děkují.
Prase skvěle opekl S. Zíka ml. za spolupráce ostatních hasičů.
Vstupné bylo 100 Kč i s níže uvedenou kapelou, což je v dnešní době, pokud to zahrnuje neomezenou konzumaci masa,
pouze režijní cena, která nepokryla ani náklady na akci, které činily cca 13t. Kč. Vyšlo počasí a jde o nejpopulárnější akci
roku, přišlo 110 platících, tj. bylo zde reálně i s dětmi cca 130
lidí. K tanci a poslechu hráli opět skvěle Tři veteráni. Současně se v rámci akce konal i sraz sportovního oddílu Powerliftingschool M. Špingla, jehož členové samozřejmě také platili vstupné. Hasiči zajišťovali obsluhu pro starší návštěvníky,
v pozdějších hodinách se už každý obsluhoval sám. Výčep byl
obléhán až do ranních hodin a bylo dohodnuto sloučení obce
s Mnichem, přičemž nová sloučená obec se bude nadále jmenovat Bořetín.
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Knihovna

Funkce se ujala Alena Kůrková, za což jí moc děkuji a provádí to velice odpovědně. Znamená to, že knihovna, která byla vybudována s takovým úsilím, může fungovat dále
a přinášet radost a poznání všem místním obyvatelům.
Provoz knihovny je bez omezení, je otevřena každý čtvrtek
18 – 20 hod, tak prosím choďte, je možno půjčit prakticky
jakékoliv knihy z dovážky z Kamenice nad Lipou.

Koupě stanu

Zastupitelstvo o tom uvažuje, ale je to hrozně peněz, když
chceme koupit stan cca 12 x 6m a pokud možno nafukovací, stojí to cca 60t. Kč. Nicméně staré stany jsou roztrhané
a kaput. Zajišťuje P. Koukal.

Pomoc obci

Závěrem bych chtěl uvést, že pokud jsme takto malá obec, tak záleží doslova na každém z nás. Jaké si to tu uděláme, tak
takové to tu bude. Každý výpadek, každá nepřítomnost při nějaké akci nebo činnosti je tady znát. Není to jako ve větších
sídlech, kde funguje aktivně ve veřejném prostoru daleko menší procento lidí než tady, ale v absolutních počtech vlastně
daleko více. Pro názornost, pokud by tu fungovalo takto 20 lidí, tak je to 0,5% ze 4.000 obyvatel ve větším sídle, tady je
to skoro 20%, musí se nás proto prostě zapojit více. Také ve větších sídlech lze vše zaplatit, jako placenou službu, tady
ne, nemáme takový rozpočet, stát nám dá jen tolik, abychom jakžtakž přežili. Obci je proto třeba pomoci. Samozřejmě to
může být za úplatu nebo aspoň úhradu nákladů. Obec nejsem já nebo zastupitelstvo, to jsme my všichni. Není to předmět
dojení, ale kojení. A každému, kdo pomáhá, ještě jednou děkuji a vážím si toho.

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

Jan Cimbůrek

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: obec@boretin.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.
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