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Vážení občané a obyvatelé Bořetína,

zde je další obecní zpravodaj za čtvrté čtvrtletí roku 2021. Máte možnost se dozvědět jeho prostřednictvím většinu informací
o dění v naší obci. Přeji příjemné čtení.
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.

KONEC KORONAVIRU

Koronavirus nám zřejmě mutuje
stejně jako lidská blbost do mírnějších forem a větší nakažlivosti.
Větší nakažlivost ( omikron ) zřejmě
znamená mírnější průběh. Snad se
tedy tento čínský dárek zařadí po
bok svých ostatních koronavirových
bratranců ( lidé mají v sobě i jiné
koronaviry, způsobující např. běžnou rýmu ) a nebude nám způsobovat většinou nic horšího
než nachlazení. Kdo se chtěl očkovat, měl k tomu možnost
a kdo se nenaočkoval, podstupuje dle mého názoru vždy
větší riziko než prvně jmenovaný.
Ekonomika se při odeznívání epidemie chová jako na horské dráze, neuvěřitelně zdražily nemovitosti ve velkých
městech a vůbec všechno zboží. Krize je dle mého názoru
za dveřmi. Máme na ní našlápnuto v důsledku prudké inflace ve výši 10% ročně, v důsledku dlouhého období růstu,
po kterém musí zákonitě přijít půst. Inflace znamená splácení státních dluhů námi všemi a omezení koupěschopnosti. Současná pravicová vláda poslepovaná z pěti subjektů
bude muset šetřit po neomezeném zadlužování z let minulých v řádech stamiliard. A nyní snad ještě může přijít válka
způsobená šílenci, kteří nedokážou zapomenout na slavný Sovětský svaz. K hojnosti a blahobytu válka rozhodně
nepovede. Uvidíme, na druhé straně máme se materiálně
nejlépe v historii, když aspoň trochu slouží zdraví, tak je na
světě hezky, a kromě toho se blíží taky jaro.

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 722 957 243.
Kontakty na obec a údaje o obci:
Tel.: 565 437 036, Mobil: 606 735 707, E-mail: obec@boretin.cz
IČ: 00 476 439, DIČ: neplátce DPH,
Datová schránka: 33xbfzj
Bankovní účet: č. 88 26 26 1 / 0100, Komerční banka, a.s.
Adresa: 394 70 Bořetín 69
Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 108 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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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, pandemický zákon platí do konce února
2022. V místním obchodě je dezinfekce stále k vyzvednutí.
Probíhá pravidelná dezinfekce v prostorách úřadu, knihovny a
před místním obchodem.
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INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, VODNÉM A STOČNÉM
Poplatek za odpad, vodné, poplatek ze psů
Poplatek za odpad (za místní systém odpadového hospodářství) na rok 2022 činí 465,-Kč za jednu fyzickou osobu trvale
hlášenou v obci, která má úlevu a 725,-Kč za jeden objekt, kde
není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci.
Tzv. chalupáři platí dle usnesení zastupitelstva obce 30,-Kč včetně stočného (27,-Kč vodné plus 3,-Kč stočné) a trvale hlášení
obyvatelé 20,-Kč včetně stočného (17,-Kč vodné plus 3,-Kč stočné), vše za 1 m3 vody.

Výše poplatku za psy 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 2022
a v polovině února zdaleka ne všichni mají
zaplaceno.
Doklady pouze o některých nákladech obce na
svoz a likvidaci odpadu a na provoz vodovodu
a kanalizace:
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Poplatek z pobytu

Výše nadále zůstává 15,-Kč za ubytovanou osobu a den,
poplatek je dle zákona možno zvýšit až do 50,-Kč za osobu
a den pobytu. Poplatníci jsou osoby, které provozují ubytování
v obci, což je placený pobyt do délky 60 dnů. 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 podle údajů o poslední spotřebě. Mohou využít např. vzdálení
chalupáři, ale samozřejmě i místní občané.

Odůvodnění poplatku za odpad

SOMPO a.s. vyhlásilo na letošní rok cenu na trvale hlášeného
obyvatele obce ( k 1.1.2021 108 obyvatel ) 725,-Kč. Proto zastupitelstvo muselo adekvátně reagovat a zvýšit i výše uvedený místní poplatek o 15,-Kč na částku 725,-Kč s tím, že poskytlo velkou úlevu některým skupinám osob trvale hlášených
osob na částku 465,-Kč, tj. 260,-Kč. Obec ze svého rozpočtu
ponese celkem cca 60.000,-Kč, což je především provoz sběrného dvora, který je nevídaným komfortem na takto malé obci
s takto malým rozpočtem. Níže přehled za rok 2021:

Příjmy

Výdaje

63 820,00 Kč

Komunální odpad

96 413,80 Kč

Ostatní odpady

13 582,80 Kč

Sběrný dvůr

15 835,00 Kč

63 820,00 Kč

125 831,60 Kč

Ztráta z činnosti

- 62 011,60 Kč

Odůvodnění výše vodného

Na rok 2021 se zastupitelstvo usneslo o zvýšení ceny za m3
vody o 2,-Kč a stočného o 1,-Kč. Vzhledem k razantnímu nárůstu nákladů v mezidobí ( výměna prakticky všech součástí
systému čerpání vody, včetně hlavního čerpadla ve vrtu, problémy s koliformními bakteriemi ze splachu z polí, neustálé rozbory ) 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 27,-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 17,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Stočné bylo stanoveno jednotně ve výši 3,-Kč za 1 m3. Níže přehled za rok 2021:

Příjmy

Výdaje

62 165,00 Kč

Materiál

1 000,00 Kč

Úroky z úvěru

8 528,40 Kč

El.energie zálohy
Služby
Odpisy roční
Opravy a udržování
62 165,00 Kč
Výsledek za období
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42 000,00 Kč
40 921,00 Kč
122 188,00 Kč
124 079,45 Kč
338 716,85 Kč
-276 551,85 Kč

4/2021

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 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 další nebezpečný odpad
• 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
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, Z.
Kůrka vyváží obsah popelnice z důvodu jejího rychlého plnění
pravidelně na sběrný dvůr
• jedlé oleje a tuky do černého kontejneru na shromaždišti
kontejnerů, zde prosím vyhazovat olej jen v lahvích a jen ten
kuchyňský nikoliv motorový
• 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 od-

padu, 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. 1/2021 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.

Svoz elektroodpadu

Dále proběhl svoz elektroodpadu v sítii Elektrowin, čímž se
sběrný dvůr značně uvolnil, děkuji za pomoc Z.Kůrkovi, při
nakládání a organizaci odvozu, šlo o desítky starých televizí,
lednicí, a dalších elektrospotřebičů apod., bylo velice fyzicky
namáhavé to vše naložit do kamionu.

Další provoz sběrného dvora

Z.Kůrka dále třídí a částečně likviduje uložený odpad, provádí pletí a sečení a intenzivní prohrnování sněhu na sběrném
dvoře a okolí, někdy i sečení 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. 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 nástrana 5
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doby 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. Svozový kalendář je na nástěnce, v obchodě,
na webu, zde ve zpravodaji. Co a jak třídit je níže (hlavně bioodpad).
Pokud někdo bude mít problémy se svozem nových
nádob, ať mi dá vědět a zařídíme, aby svoz byl. 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.
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VODA
Revize a odečet 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. Probíhá
při tom plombování, repase a výměna vodoměrů, která je
potřebná.
Od začátku roku 2022 probíhají odečty vodoměrů, které
také zajišťují níže uvedení zastupitelé. Pověření členové
zastupitelstva Z.Danda a S.Zíka ml. navštěvují jednotlivé
objekty, prosím proto o součinnost s nimi a to alespoň ve
formě zaslání fotografie stavu vodoměru.

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. Jde o to, že i náklady
na provoz a opravy kanalizace nejsou zanedbatelné a každý kdo kanalizaci užívá, by se měl na nich alespoň v této
formě podílet.

Další opravy vodárny

Problémy v provozu vodárny samozřejmě pokračují a jsou
objednána dvě nová čerpadla přímo do vodárny, kdy vždy
jedno z nich bude v záloze, kdyby selhalo druhé. Nyní je tam
jedno a často z různých důvodů vypíná, což má potom další
negativní důsledky při provozu vodárny. Je to asi poslední
nevyměněná součást vodárny a vrtu. Zajišťuje Z.Danda a J.
Kotrč nejml.

Stavební povolení na umístění stavby čističky
odpadních vod

Probíhá další fáze a to stavební řízení včetně stavebního
povolení a projektová dokumentace pro tuto fázi. Vyřizuje
VOKA Humpolec. Bez stavby čističky bohužel nebude do
budoucna možno legálně připojovat vzhledem k platným
předpisům další objekty na místní kanalizaci. 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, zkusíme vyjednat s
Krajským úřadem.

Nové smlouvy s odběrateli vody

Současně se byly již s naprostou většinou odběratelů uzavřeny nové smlouvy o odběru a vypouštění vody, jejichž
vzor je na www.boretin.cz, kdy bylo 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.
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Kvalita vody

Po všech různých problémech proběhly testy v posledních
měsících vždy v pořádku.

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. Zastupitelstvo rozhodlo o změně úředních hodin OÚ i na rok 2022 na 15:30
až 16:30 hod. každý pátek.

Rozpočet obce na rok 2022 a související věci

Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce v rozpočtovém
provizoriu dle směrnice obce do dne schválení rozpočtu
obce na rok 2022. Zastupitelstvo dále bude projednávat
zveřejněný návrh rozpočtu obce na rok 2022, který vypracovala účetní obce a dále zveřejněný návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 až 2027. Vše je zveřejněno
na úřední desce, webových stránkách obce a je k nahlédnutí
na obecním úřadu. Plnění rozpočtu je průběžně upravováno
rozpočtovými opatřeními.

D2D systém administrace a hlášení SOMPO
a EKOKOM
Kolem těchto systémů probíhá také značná administrace,
nyní jsme uzavírali definitivní smlouvu o výpůjčce dotovaných nádob, které jsou rozdány u jednotlivých občanů a chalupářů.
Dále je nutno kvartálně podávat hlášení SOMPU o sběru
jednotlivých složek odpadů a to samé pro EKOKOM, který
organizuje třídění odpadů celostátně. Pokud bychom to neudělali, naúčtují nám tyto organizace své služby, jako kdybychom nic netřídili. Je to úmorná a nesmyslná byrokracie.

Oplocení vrtu

Vrt by měl být dále oplocen, jak předepisují normy pro ochranu vodního zdroje.

Nízké vodné

V této souvislosti činím poznámku, že vodné a zejména stočné je v naší obci mimořádně nízké v porovnání s ostatními
obcemi a zejména 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, 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 a prosíme všechny
vlastníky o součinnost. 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.

Volby do Poslanecké sněmovny

Bylo podáno vyúčtování dotace na tyto volby, kterou obec
na jejich uspořádání obdržela. Byly dále objednány voličské
průkazy, takže v dalších volbách mohou volit občané Bořetína, kteří nebudou přítomni, i v jiném volebním okrsku.

DSO Nová Lípa a DSO SOMPO

Tyto dobrovolné svazky obcí, kterých je naše obec členem,
mají také svou celkem značnou administrativu a naše obec
musí poskytovat součinnost min. ve formě vyvěšování různých rozpočtů, návrhů a informací na úřední desce a účastí na jednání orgánů těchto svazků. Je to přijatelná cena za
naše nezbytné členství, ale svůj čas to také vezme.

Nová vyhláška obce č. 1/2021

Zastupitelstvo, obce, vzhledem k novele zákona o místních
poplatcích muselo v roce 2021 schválit novou vyhlášku o novém poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Účel poplatku je stejný jako dříve, nicméně se jinak počítá
a jsou zde různé možnosti jak ho vymáhat a účtovat. Tak proč
si nezaúřadovat. Od nového roku také vznikla nová Sbírka
obecních předpisů, kam musí všechny obce zasílat své vyhlášky a popř. jiné předpisy, obdoba sbírky zákonů. Další vynález.

Výkazy odpracovaných hodin

Jsou vyžadovány auditorem od všech obecních pracovníků,
včetně pracovníků na dohodu o provedení práce. Proto je
zpracováváme a necháme podepisovat. Další nesmyslná administrace.
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Hlášení do registru veřejných funkcionářů

Já a místostarosta musíme podávat pravidelná hlášení o našem majetku do tohoto registru, v případě, že tak neučiníme,
hrozí nám značná pokuta. Jde o to, aby nahoře viděli, zda
jsme si majetkově nějak ve svých funkcích nepolepšili, např.
zakoupením resortu na Britských panenských ostrovech
nebo Rolls Royce Ghost.

Inventura za rok 2021

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.

Byla provedena koncem roku 2021 za účasti inventurní komise ve složení P.Koukal, S.Štrouf, Z.Danda a přes nepříznivé
teplotní podmínky v prostorách obecního úřadu byl veškerý
majetek obce v rukavicích a ušankách dohledán a správně
identifikován. Z celé akce vždy vznikne ze strany účetní dle
požadavků zákona o účetnictví a jeho prováděcích předpisů obrovská brožura, která je velice oblíbená při jakýchkoli
kontrolách na obci. Děkuji velice jmenovaným za jejich účast
a činnost.

Trasa kabelu k nové trafostanici v horní části obce

Žádost CETIN o posílení internetu

Zastupitelstvo rozhodlo provést geodetické práce, aby
bylo možno následně provést následující majetkové změny, jde o napravení největších problémů ohledně vlastnictví obecních komunikací. Nyní byly schváleny a zveřejněny
záměry a začínáme zpracovávat smlouvy, půjde asi o 20
smluv. Smlouvy budou zpracovány pro obec zdarma. Dále
jsou zajišťována stanoviska stavebního úřadu k předmětným geometrickým plánům, rozhodnutí o komunikacemi
zastavěných částech zemědělských pozemků a k tomu
odpovídající zmocnění jednotlivých vlastníků.

Navázali jsme kontakt s Ing. Hronzou z CETINU a snažíme
se včlenit obec do nějaké dotovatelné zóny. Čekáme na posouzení.

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, nyní
konkrétně 109, nicméně do budoucna není vyhráno. Proto je
třeba stavět domy v Bořetíně a množit se, ať to po nás má kdo
převzít, místa je tu dost. To, že někdo má pejska nebo dokonce celý vějíř uslintaných basetů, pekinézů nebo yorkšírů namísto dětí nám do budoucna nepomůže, z buldočků občané
nebudou, jen se zvýší odbyt granulí. V obci za 50-100 let, pevně doufám, nebudou z tohoto důvodu dvojjazyčné ( Bořetín/
Bujumbura ) nápisy a celkově jiná nemohu napsat jaká atmosféra. Mládeži, je třeba se rozmnožovat, to je taková činnost
celkem radostná, následně radost z výsledků této činnosti už
často není taková, ale nakonec to stojí za to.

Územní plán obce

Ing. Arch. Hudcová po zahrnutí veškerých obcí požadovaných
změn, zpracovala návrh změny ÚP a ten byl rozeslán na stanoviska všem dotčeným orgánům, která ještě nebyla všechna
shromážděna. Následovalo dne 4.2.2022 tzv. společné projednání mezi úřady, které proběhlo bez nějakých problémů.
Nyní bude návrh dofinalizován a zveřejněn. Následně se bude
konat veřejné projednání této změny. Výše uvedená architektka si vyúčtovala první zálohu 80t. Kč na tyto práce po
dvou letech prací. Doplatek bude činit cca 45t. Kč.

Rozpočtová opatření

Účetní obce bylo vypracováno rozpočtové opatření
č. 5-9/2021, která byla na základě jeho zmocnění schválena
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.
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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. Nyní tuto investici
projednává centrála EGD v Brně s nejistým výsledkem.

Geodetické práce za účelem výměny pozemků pod komunikacemi a další

DOTACE
Oprava komunikací a vyúčtování dotace z Programu obnovy venkova Vysočina na rok 2021
Úspěšně proběhlo, bylo podáno na ORP Pelhřimov včetně
příloh a to i fotodokumentace a soupisu prací.
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, povrch je stále tímto těžkým provozem systematicky ničen. Celkové náklady vyúčtované v rámci dotace činily cca 200t. Kč. Dále
byly opraveny části cesty ke Chválkovu a nájezdy z Chrástky
a od Kuberova křížku kvůli čištění pneumatik od bahna.

Dotace z Programu obnovy venkova Vysočina
na rok 2022 – dlažba u schodů na náves
Dotace činí opět jako dříve 127t. 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 2022 byla schválena zastupitelstvem instalace dlažby u schodů na náves. Dlažba bude sloužit jako hlavní spojovací prostor mezi schodištěm z terasy
a schodištěm mezi hasičárnou a hostincem, bude zde umístěn mobiliář – lavičky a stoly, bude sloužit jako taneční parket
a bude navazovat na budoucí přilehlé dětské hřiště. Dlažba
byla zahrnuta do žádosti MMR spolu s dětským hřištěm, ale
MMR žádost již dvakrát zamítlo, letos budeme žádat potřetí,
ale již jen o dětské hřiště. Vyúčtování dotace proběhne do
konce tohoto roku.

4/2021
Nová žádost o dotaci z programu Venkovské
služby

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 proběhlo a nyní čekáme na
jeho posouzení a vyplacení dotace. V letošním roce podáme
žádost znovu.

Dotace na výsadby v intravilánu a extravilánu
obce
Cca 5 stromů uhynulo a byly na podzim vyměněny. Děkuji
všem, kdo na místě s přesazením pomáhali, zejména rodině
Peštových.

Dotace na dětské hřiště a úpravy místních komunikací

V roce 2021 byla opět vypsána nová dotace pro obce do
3000 obyvatel s krytím 80%, takže jsme to znovu zkusili
a připravili žádost s kompletními přílohami. Změna v dotační
výzvě byla taková, že např. k dětskému hřišti nebudou proplaceny výsadby a dlažby, apod. a dále, že pozemek nesmí
být nijak zatížen. Uzávěrka byla 17.12.2021. Výmaz zástavního
práva banky ( jde o zajištění úvěru na výstavbu nového hostince z doby před cca 15 lety ) se nepodařilo zajistit, pozemek
pro dětské hřiště je oddělen a žádost o výmaz zástavního
práva z tohoto odděleného pozemku leží už několik měsíců
přes opakované urgence v bance. Žádost o dotaci tedy nemohla být podána a pokud bude výzva letos zopakována,
podáme žádost znovu.
Dále by bylo možné z této dotační výzvy opravit některé místní komunikace. K tomu je nutný projekt od specializovaného
dopravního projektanta, což zajišťujeme právě v této době.

Dotace na výstavbu čističky odpadních vod

Ve spolupráci s DSO Nová Lípa zvažujeme možnost čerpat
dotaci z krajského grantu, který je primárně zaměřen na
větší obce. Budeme na krajském úřadu podrobně jednat
s příslušnými úředníky. Předpokladem čerpání dotace je vyřízení stavebního povolení VOKOU Humpolec, což snad letos
nastane.

Dotace ohledně lesa

V roce 2021 bylo podáno ohlášení finančních příspěvků, zažádáno o příspěvek na výsadby v lese, hospodaření v lese
a kompenzace kůrovcové těžby za rok 2020, dále letos na
ožínání a následnou péči v již vysazené školce a ohlášení na
rok 2022. Administrativně tyto žádosti zajistil pan Suk ve
spolupráci s M. Pekařem, za což jim děkuji. Zatím nedorazila
ani koruna.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A PROSTORY
Poškození veřejných komunikací v obci

Komunikace v obci a to místní i účelové devastuje letos doprava. Jde o kůrovcovou těžbu a o zemědělskou těžkou techniku.
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.
Nově byla poškozována těžebními vozidly cesta na Chválkov
za mostkem.
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Plánovaná strojová údržba obecních komunikací
a ploch
Zastupitelstvo se dohodlo, že S. Štrouf objedná traktůrek
zn. SECO, což se také stalo a objednávka byla závazně ze
strany obce potvrzena. Traktůrek s příslušenstvím by měl
dorazit na jaře.

Pokračující úpravy Mostkovy kapličky

Již dříve byl schválen návrh vylepšení okolí Mostkovy kapličky. I. Dandová slíbila namalovat obrázek sv. Václava. 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 byly přemístěny ke kapličce a J. Janotová je upevnila
s P. Janotou do země. Čeká se na výrobu prken na lavičky,
na stůl a výrobu koše. Dále zámečnictví Z. Dandy nainstaluje schránku, tak aby jí bylo možno bez problémů zavírat
a ochránit před nepřízní počasí návštěvní knihu. Stávající lavička a koš byly přemístěny p. Setničkou ke koupališti. Všem
děkuji za spolupráci.

Úklid veřejných prostranství, komunikací a obecních prostor

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

Čekáme na opravu pružného patníku na začátku chodníku
pod lípou u hostince, provede firma HPN projekt, p.Neckář.

Havárie sypač

Mezi Mnichem a Bořetín vjel do škarpy sypač a zdevastoval
okraj komunikace plus se z něj vysypala část štěrku. Na SUS
Pacov a Kamenice nad Lipou byl reklamován obcí úklid po
této nehodě. Snad to bude správou silnic uklizeno.
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Obecní pracovnice J. Janotová opakovaně před příchodem
sněhu zametala ( listí, kameny, větve, apod. ) komunikaci
k vodárně, cestu ke koupališti, úvoz za Štroufovými, komunikace byly opakovaně znečišťovány vozidly.
Jsou pravidelně prohrnovány chodníky od hráze až k Lukšům
a prostranstvím před místním hostincem, hasičárnou, úřadem,
dále kontejneřiště, a schody.
Jsou sbírány a odváženy spadané větve – většinou po silných větrech, zejména pod lípou u hospody, kolem ostrůvku
apod...
Jsou posypávány schody do obchodu. Je ohazován kompost vzadu za parkem. 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 pokojových květin v úřadu. J. Janotovou byly vyrovnány koleje
od traktoru na hřišti. Obec znovu děkuje P. Janotovi za
pomoc prokazovanou při různých pracech prováděných J.
Janotovou.
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Hrabání listí

Celý podzim a ve vhodných období v zimě pokračovalo hrabání listí a jeho úklid a svážení na všech veřejných obecních
plochách. Nakonec se to podařilo až během zimy dokončit.

Údržba ovocných stromků u Liškovy cesty

Provedli obecní pracovníci, natřeli vápnem a dali nové oplocení kmenů proti okusu, odstranili shnilé kůly, apod.

Prohrnování

V této zimě se dá říci, že bylo sněhových srážek celkem dost.
Není to sice běžná ladovská zima, na kterou jsme byli v mládí
zvyklí, ale je to zima. Bylo třeba prohrnovat. Prohrnovala manuálně Jarka a strojově M.Krejča. Moc jim děkuji. Chodníky
není třeba sypat, protože to za nás obstarává správa silnic
při svém rozevlátém průjezdu obcí.

Odvoz trávy

Za dobu cca dvou let se nahromadila vzadu za parkem obrovská hromada trávy. Marně jsem se na nesprávných adresách delší dobu snažil zajistit odvoz a likvidaci této zelené hory, nakonec se tohoto nelehkého úkolu ujal P.Dvořák
a díky němu máme zase kam dočasně dávat posečenou trávu. Moc mu děkuji.

Spojovací lávka

Byla zadána do výroby. Bude spojovat plošinu nad hlavním
schodištěm s terasou u místního hostince a na druhé straně
bude plošina pro nástup do skluzavky pro děti. Kolem bude
zábradlí, podlaha bude z borových impregnovaných prken.
Prkna a zábradlí jsou objednány.

Úpravy budoucí cesty směr Vlkosovice

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. Na jaře bude následovat výsadba ovocného
sadu ve vybočené části pozemku nalevo od cesty.
Nějaký blbec rozjezdil v zimě zřejmě traktorem prostřední
část pozemku s novou trávou, když použil pozemek jako cestu pro svoji těžkou techniku do přilehlého lesa a teprve před
lesem vyjel doleva na pole a na jaře budeme muset zajistit
opravu povrchu. Budeme muset zahradit položenými stromy
vjezd na pozemek.

Větev na vedení

Po vichřici na NN vedení elektřiny proti č.p. 11 u náveského rybníka přistála koncem října 2021 křížem Větev vodivá
a zkratující. K ohlášení na poruchovou linku EONu 800 22 55
77 byla jmenovanou firmou odstraněna.

Strojová stopa běžky

Po vichřici na NN vedení elektřiny proti č.p. 11 u náveského rybníka přistála koncem října 2021 křížem Větev vodivá
a zkratující. K ohlášení na poruchovou linku EONu 800 22 55
77 byla jmenovanou firmou odstraněna.

Provedené a plánované změny v prostorech
obecního úřadu
Byly instalovány staré mapy z historie Bořetína, které jsou
nově naskenovány a vytištěny na velkých deskách. Mapy
jsou psané německy, protože v r. 1829 za Rakouska a Franze
I. české mapy, stejně jako novodobý český jazyk na úřadech
a v knihách, nebyly. Jde o nejstarší mapy Bořetína, což bylo
účelem jejich obstarání. Byla provedena výměna garnýží,
závěsů a záclon, náklady činily cca 8t. Kč. Bylo provedeno
vymalování stěn a stropu, náklady činily cca 12t. Kč. Provedl
M.Moravec a pomáhala mu Jarka. Dále byla vyměněna podlahová krytina za nové zátěžové lino. Provedla firma Housar
z J.Hradce nákladem 24t. Kč. Úřad bylo nutno předtím vyklidit a poté nazpět nastěhovat, což prováděl M.Moravec
s J.Janotovou, největší radost byla při skotačení se starobylým trezorem o váze cca 300 kg, nakonec šel naštěstí někdo
kolem. Zapojení PC po těchto přesunech bylo také zajímavé. Cílem je postupně a levně zvýšit estetickou a praktickou
úroveň zařízení obecního úřadu, která mimo jiné reprezentuje i obec. Perspektivně bude zakoupen jednací stůl a nové
židle a tím bude akce Nejkrásnější obecní úřad v republice
ukončena.
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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 J. Pešta provedl 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 mu
velice děkuje. Dále bylo zakoupeno dalších 15 kýblů a 2 barely emulze a budeme pokračovat. Lze také uvažovat o obnově
z dotací, jak bylo výše uvedeno.

Znečišťování schodů do obchodu ptáky

Ještě je nutno dát ostny proti kálivým ptákům na okraj stříšky
nad podestou. Přislíbil zajistit St.Zíka ml..

Výměna světel veřejného osvětlení

Je nevyhnutelné, že postupně dojde k výměně všech žárovek na všech stožárech veřejného osvětlení v obci za modernější Led světla. V případě, že světlo zhasne, začne blikat,
popř. svítí fialově, hlašte poruchu prosím J.Vrzalovi, tel. na
něj je uveden níže. Pokud někdo vidí, že ho světlo oslňuje
a je to nepříjemné, zřejmě leží na zádech cestou z hospody,
potom prosím ať nic nehlásí a po krátkém odpočinku jde do
nějakého domu, nemusí být jeho.

Podezdění obecních kanálů

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

Oprava komína na obecní budově č.p. 35

Komín v dílně je opravil ( vyvložkoval a přezdil vršek ), kominík J.Švácha nákladem cca 37t. Kč. Opravu bylo nutno
provést z důvodu nebezpečí požáru, komín byl částečně rozpadlý.

Seřizování plynových topidel na obci

K plynovým topidlům provedl M.Chaloupek revize jejich
elektrického zařízení. Pokud není revize, pojišťovna neplní.
Dále byly opakovaně seřizovány, problém byl v tom, že jedno
z nich vypadávalo z provozu a druhé nebylo schopno utáhnout celou místnost. Jde o stará topidla. Nakonec jsou seřízeny na denní teplotu 18 st., protože úřad většinu doby není
nijak využíván. Pokud někdo přijde neplánovaně na úřad, topidlo se kvůli němu neseřídí na vyšší teplotu, to programátor
neumí. A během provozu knihovny a úřadu je seřízena teplota na 21 st., a obě topidla jsou už stále v provozu.

Oprava výmolů na cestě ke Chválkovu a průtokové žlaby

OPRAVY A ÚDRŽBA
OBECNÍHO MAJETKU
Terénní nerovnosti na hřišti a ve školní zahradě

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.
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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.

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.
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Kuberova a Černých sádka

Je nutno je ručně vyčistit od žabince, což by mělo být předmětem nějaké budoucí hasičské brigády. Časem by mohly
být zarybněny.

Výlov náveského rybníka

Měl by být po dvou letech proveden nyní na jaře, termín hasiči, kteří rybník obhospodařují, stanovili na 9. 4. 2022. Následně by bylo vypouštěno i koupaliště.

Pokácení vrby u náveského rybníka

Hasiči zlikvidovali na brigádě její ulomenou půlku. Nicméně vrba, resp. její zachovaná část, se naklání do náveského
rybníka a hrozí vyvrácením do vody. Proto bude na brigádě
hasiči v nejbližší době bohužel zcela zlikvidována a na místě
bude vysazena vrba nová.

Těžba v Mostkách
Brigáda M. Moravec

Po odchodu J.Petrů jsme se obrátili na vyzkoušeného brigádníka M.Moravce. Dostal seznam již dříve uvedených prací a postupně většinu zrealizoval, náklad činil cca 5t. Kč.

Čištění kanálů

Postupně prováděla J.Janotová. Jarka nyní vyčistila kanál
naproti Bidmonům, odkryla kanál za Jedličkovými a čistila
kanál na rohu školní zahrady. Dalších kandidátů na čistku je
dost.

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.

Bude fakturován zbytek těžby 743 m3 provedené v minulém
roce J.Čamrou.
Dále byla provedena těžba tyčoviny harvestorem v mladém
lese za nově vysazenou školkou v Mostkách, čekáme na odvoz a fakturaci. Následně je nutno provést úklid klestu.

SITUACE V OBECNÍCH LESÍCH
Byla provedena těžba napadených porostů směrem od již
vytěžené paseky za potokem dolů k Hojovskému potoku,
kulatina je již odvezena, čekáme na úklid paliva, roztroušeného až k cestě k mostku na louce v Mostkách a klestu a na
fakturaci.
Dále je nutno těžit napadené stromy ve svahu pod lesem p.
Kabeše, les v prudkém svahu je velice obtížně přístupný.
Dále je nutno zlikvidovat velké polomy v Mostkách, také obtížně přístupné zřejmě pouze koněm ( v rokli u potoka a dole
u potoka přibývají stále nové ), opakovaně přislíbil J. Čamra,
stejně jako úklid klestu po těžbě, zatím se nic nestalo.
Dále jsou po tomto lese menší vyvrácené stromy, tři z nich
zablokovaly cestu od louky v Mostkách dolů k silnici a k potoku. Zlikviduje a uklidí dle dohody p. Slavík.
Dále je nutno uklidit klest v části směrem od nové školky až
k potoku pod silnicí s krajskou cedulí, je zde spousta hromad
po těžbě, která zde byla provedená v minulém roce.

KOUPALIŠTĚ A NÁVESKÝ RYBNÍK
Kbel

Je už starý, částečně prorezlý a zdeformovaný a bude ho třeba perspektivně vyměnit. Klíč od kbelu má S.Štrouf.

Fotopasti koupaliště

Někdo pokácel cedule u koupaliště se zákazem koupání psů.
Byly obnoveny zatlučeny, bude na nich instalován nový nápis. Zajistil M. Moravec a J. Janotová. Na koupaliště budou
na základě této zkušenosti instalovány dvě fotopasti.
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Úklid klestí po těžbě v Mostkách a v Losech

Po další těžbě v Mostkách a Losech harvestorem v minulém
roce zůstalo i přes úklid tohoto klestí harvestorem ( v Losech
bylo nakupeno vedle paseky a v Mostkách u Hojovského potoka a u posedu u mostku ) obrovské množství větví z vytěžených stromů. Tento hrubý úklid klestí z těchto dvou velkých
hromad nakonec J. Čamra zajistil na své náklady.
Dále jsme čekali na ze strany J. Čamry přislíbenou likvidaci
zbylého klestu, který zkopili v Mostkách za roklí cizí pracovníci. Kdyby to měli obecní pracovníci pálit, nemohli by vykonávat
práce v obci, zcela by je to paralyzovalo na cca dva měsíce. Ta
samá situace probíhala v Losech, opět zkopeno, ale klest musel odvézt nebo spálit. Nakonec jsme si museli pomoci sami.
Všechny tyto plochy uklízí p. Slavík, uklidil celou oplocenku
v Losech, kterou i postavil, dále uklidil oplocenku v Mostkách,
kterou také postavil, tyto oplocenky jsou zatím bez výsadby. Nyní likviduje klestí v okolí nové oplocenky v Mostkách
a směrem diolů k Hojovskému potoku, dále klestí po těžbě
před potokem v Mostkách v blízkosti nové již provedené výsadby. Klestí kopí a spaluje. Dále likviduje drobné polomy. Jde
o obrovské množství práce odpovídající obrovskému bordelu
po provedené těžbě. V minulém čtvrtletí vyúčtoval 37t. Kč,
z toho zčásti za výstavbu výše uvedených oplocenek.

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 )
Dále bylo prováděno oplocení p.Slavíkem na budoucích vysázených plochách v Losech a Mostkách dle vyznačení OLH.
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 výše uvedených plochách na jaře
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.
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Polomy v Hájku a další věci

Je nutno provést prořezávku mladého lesa za roklí v Mostkách. Další polomy byly zlikvidovány v Hájku, zajistil 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 z od koupaliště odvezeno, pouze zčásti.

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
Oslava výročí založení 100 let SDH Bořetín
v roce 2021

Minulý rok 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 realizaci akce v letošním roce 2022. S vedením okrsku je
dohodnut termín 14. 5. 2022. Akci je nutno připravovat dlouho dopředu a pořádat ji není rozhodně jednoduché. Bude
kvůli tomu svolána organizační schůze. Očekává se účast
cca 200 lidí včetně diváků a hasičů. Bude probíhat okrsková
soutěž v požárním sportu, soutěž veteránů, doplňkové soutěže, ukázka historické techniky, večer bude probíhat taneční zábava, kde bude pravděpodobně hrát kapela Tři veteráni,
je nutné obstarat ceny, připravit závodiště, připravit organizaci příjezdu vozidel, připravit se na soutěž – 2 družstva, zajistit občerstvení a obsluhu tolika lidí, následně úklid atd...

Výroční schůze hasičů za roky 2020 a 2021

Tato schůze se konala 15. 1. 2022. Byla pořádána po dvou
letech a zúčastnilo se jí cca 22 hasičů plus 2 delegáti. Opakovaně tímto žádám hasiče, kteří mají uniformu, aby si jí na
tuto výroční schůzi brali, je to slavnostní akce. Schůze proběhla v pivní atmosféře standardním způsobem ve stylu Hoří
má panenko, podrobnější informace podá hospodský Martin
Šimeček.
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Pouze 5 z nich dodalo potvrzení o prohlídce, nikdo další
za celý rok, co je formulář žádán, k opakovaným upomínkám. Zřejmě jde o nepřekonatelný problém. Obec jako zřizovatel jednotky předala 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.

Další dřevo do místního hostince

Dále hasiči svolali brigádu a do místního hostince nařezali
a naštípali další dřevo na zbytek zimního období. Těm, kteří
se zúčastnili, touto cestou velice děkuji. Bez jejich pomoci
by místní hostinec zůstal uzavřen.
Vážím si celkově zájmu této menší akční skupiny hasičů
o tyto víceméně pravidelné sobotní brigády, spojené s občerstvením.

Ořezání porostů proti domu p.Vosola

Na žádost p. Vosola byly zlikvidovány porosty dřevin ( v podstatě vzrostlé stromy ) proti domu p. Vosola. Děkuji velice
hasičům, kteří se této brigády zúčastnili, nebylo jednoduché
dopravit vše na hřiště, kde má následovat jejich roztřídění
a odvoz a spálení, což přislíbili zajistit m. Janotovi, za což
jim také děkuji.

Další plánované brigády a činnost místních
hasičů

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.
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Koronavirus je snad na ústupu, takže v letošním roce 2022
nás čeká hodně hasičské činnosti.
19. 2. je povinné školení zásahové jednotky JPO V ve
Chválkově.
26. 2. se koná schůze okrsku Kamenice nad Lipou
v Rodinově.
Bude se konat výlov náveského rybníka 9.4., dále je nutno
vypustit koupaliště.
Bude nutno zpracovat zbytek staré vrby, jak je výše uvedeno.
Dále je v plánu při výlovu náveského rybníka vyčistit průtok
kolem ostrůvku v náveském rybníce.

4/2021
Je nutno připravit dřevo na čarodějnice 30.4..
Bude se konat tzv. malý okrsek – soutěž v požárním sportu,
pořádaný SDH Chválkov.
Dále je nutno něco natrénovat na výše uvedené soutěže.
A samozřejmě je nutno udělat organizační schůzi ke květnové oslavě a týden před soutěží cca 7.5. uspořádat za tím
účelem brigádu.

Úklidy

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 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
Ukončení pracovní poměr J. Janotová

Obec čerpala dotaci z evropského programu na vytvoření
pracovního místa pro jmenovanou. Nebylo jednoduché ji
vyřídit a šlo o částečný příspěvek na mzdu a sociální a zdravotní pojištění, nepokrývá zdaleka vše. Jmenovaná ukončila
na vlastní žádost pracovní poměr dne 31. 1. 2022, resp. ho
nechtěla již prodloužit.

Nový obecní pracovník

Vzhledem k výše uvedenému je obec bez jakéhokoliv obecního pracovníka. V naléhavých případech dochází na brigády P. Mihalík z Mnichu, který však uvažoval o přestěhování
z rodinných a jiných důvodů do Karviné, podal výpověď ve
stávající práci a dokonce si tam našel i práci, ale nakonec
zřejmě zůstane v Mnichu a alespoň občas přijde na brigádu,
uvidíme.
Podali jsme inzeráty na přijetí univerzálního pracovníka
a za plat 22t. čistého, a různí ( a někdy slušně řečeno i dost
zvláštní ) lidé se občas hlásí, ale domluvíte si s nimi schůzku
a oni nepřijdou a ani se neomluví, což svědčí už o tom, co by
následovalo, nebo ( a to většinou ) chtějí i bydlení, jinak do
toho nejdou.
Z. Danda během února prohrnul a posypal v naléhavém případě schody do místního obchodu a rychlovarnou konvicí
zalil květiny na našem obecním úřadu, za což mu děkuji.

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. Jinak jsme po rozvolnění najeli na vcelku pravidelný
režim tradičních obecních akcí v průměru cca 2x za kvartál,
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 díky výše uvedené brigádě v dostatečném množství. Hospodský Vašek z důvodu zdravotních
problémů zatím absentuje a provoz zajišťuje přímo Martin
Šimeček.
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KULTURNÍ AKCE
Návstěvy jubilantů

I v roce 2021 pokračovaly návštěvy občanů Bořetína, kteří
slavili významné životní jubileum ( 60 let a po 5 letech více,
od 80ti let každý rok ), a které byly prováděné členkami sociálního výboru R. Kuberovou a J. Janotovou, kterým za tuto
činnost velice děkuji. Každý tento jubilant obdržel dárkový
koš, květiny, popř. vzhledem ke koronavirovým opatřením
poukázku na zdravotnické potřeby apod. v odpovídající hodnotě. Především však jde o to, že obec tímto vyjadřuje úctu
ke svým starším občanům a jejím prostřednictvím my všichni. Každého v tomto věku potěší návštěva, milé slovo a účast
s jeho problémy.

Setkání seniorů 23. 10. 2021 a dar seniorům

Setkání se uskutečnilo po delší covidové přestávce tradičně pod patronací sociálního výboru ve složení R. Kuberová
a J. Janotová, které akci velice pěkně zorganizovali a moc
jim děkuji. K tanci a poslechu hrál pěkně p.Sviták z Vlkosovic a obsluhu a občerstvení na náklady obce zajišťoval tým
pana hospodského. Je dobře, že se starší lidé takto mohou
sejít a zvednout si náladu a to včetně jakéhokoliv doprovodu.
Největším tanečníkem nebyl tradičně Zdeněk, ale zcela ho
zastínil Mirek.
Zastupitelstvo přiznalo dar v obci trvale hlášeným osobám
ve věku 60 let a více v souvislosti s pořádáním setkání seniorů dne 23. 10. 2021. Na jaře 2021 setkání nebylo pořádáno
kvůli Covidu. Proto bylo vhodné tento výpadek kompenzovat a obec poskytla těmto seniorům v roce 2021 1.000,-Kč
a to na setkání seniorů dne 23. 10. 2021 oproti písemnému
potvrzení. Jde o cca 30.000,-Kč z rozpočtu obce.
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Zdobení vánočního stromu a vánoční výzdoba

Zúčastnila se část zastupitelstva a podařilo se přivézt z lesa
alespoň trochu ucházející stromek. Následně byl všemi zúčastněnými společně nazdoben a nasvícen. Dále bylo aktivováno osvětlení nové hospody a přidán časovač, aby osvětlení svítilo jen za tmy. Dále byl členkami kulturního výboru
instalován do čekárny betlém s výzdobou. Vzhledem k tomu,
že sníh napadl až po vánocích, byla výzdoba delší dobu ponechána z důvodu vánoční atmosféry déle.
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Barbory a Mikuláš s čerty 5. 12. 2021

Dle místních zvyků chodily po chalupách Barborky, které
místní obyvatelé obdarovávali balíčky s dobrotami. Děkujeme zúčastněným za dodržování tradice v obci.
V neděli 5. 12. 2022 obcházel děti ve vsi Mikuláš s andělem a čerty. Děti byly pokárány a lehce postrašeny čerty,
popř. odneseny do pekla, kam některé patří. Za básničku,
písničku dostaly děti sladkou odměnu od anděla a Mikuláše. Balíčky pro děti uhradila obec Bořetín.
Děkuji velice I.Dandové a M.Hálové a dalším zúčastněným
za přípravu a účast na této tradiční akci.
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Vánoční večírek 17. 12. 2021

V pátek 17.12. se místní obyvatelé sešli v předvánoční čas
v místním novém hostinci, kde proběhlo zpívání koled ze
strany účastníků a dále vystoupení některých dětí. Vánoční atmosféru dále navodil výborný punč, připravený Jitkou
a vánoční hudba DJ Z.I.D.. Akce se vydařila a spláchla obavy z Vánoc na bahně.
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Koupě stanu

Zastupitelstvo o tom uvažuje, ale je to hrozně peněz, když
chceme koupit stan cca 12x6m a pokud možno nafukovací,
stojí to cca 60t. Kč. Nicméně staré stany jsou roztrhané a kaput. Řešením by byl stan nůžkový, který je levnější. Zajišťuje
P. Koukal.

Obecní knihovna v roce 2021

Provoz knihovny započal v letošním roce 2. 1. Ani letos se mu
nevyhnulo uzavření z důvodu epidemie covidu 19. Nebyl to
však jediný důvod uzavření knihovny od 24. 1. do 6. 5. Dalším důvodem byl odchod dlouholeté knihovnice paní Libuše
Dvořáčkové, která tuto činnost vykonávala od počátku otevření knihovny v roce 2011 až do 28. 2. 2021, kdy hlavně ze
zdravotních důvodů musela odejít.
Za její dlouholetou činnost jí patří velké poděkování nejen
představitelů obce, ale hlavně věrných čtenářů. Že to nebyla
lehká práce ví každý, kdo knihovnu navštěvuje.
Na začátku činnosti knihovny musela přebrat veškeré darované knihy, roztřídit je na krásnou, naučnou a dětskou literaturu, obalit je a zpracovat jejich evidenci. Každý podle počtu
knih pochopí, že to byla práce hodně časově náročná. K její
práci patřilo i udržování a aktualizování webových stránek
knihovny, kam vkládala fotografie a informace o každém proběhlém roku. Také udržovala a doplňovala náš knihovní fond
na internetu.
Ještě jednou Vám, paní Dvořáčková, moc děkujeme.
A teď zpátky k letošnímu provozu knihovny. Od května jsem
převzala knihovnu já a můj první výpůjční den byl 6. 5. Byl to
čtvrtek a tak to zůstalo i nadále. Výpůjčním dnem je tedy čtvrtek od 18 – 20 hodin. Návštěvnost knihovny není příliš velká.
Z 39 registrovaných návštěvníků ji letos navštívilo pouze 16,
z toho žádné děti do 15 let. Je to škoda, protože k výměnným
souborům z regionu jsem začala spolupracovat i s Městskou
knihovnou v Kamenici nad Lipou a brát si i od nich soubory.
Má to výhodu, že v případě žádosti čtenářů o některou určitou knihu, mohu jejich žádosti vyhovět během týdne. V letošním roce jsme z obou těchto knihoven přivezli 476 knih.
Odkaz na webové stránky knihovny je na webových stránkách obce.
Letos si čtenáři, včetně jedné nové čtenářky z Chválkova, vypůjčili celkem 874 knih. Bylo to 822 krásné literatury a 52
naučných.
Obdrželi jsme také darem další knihy od Městské knihovny
v Kamenici nad Lipou a od Ivety Kubů. Z toho 11 knih bylo
zatím přidáno do našeho fondu a některé byly zařazeny do
starších knih v kuchyňce. Z větší části se jedná o knihy, o které mají naši čtenáři zájem, a proto jim patří naše poděkování.
Pomalu se přesouváme do roku 2022 a proto bych si moc
přála, aby do knihovny přišlo více čtenářů a vrátili se k nám
ti odhlášení. Nejenom, že tam na Vás čekají krásné knížky,
ale také příjemně strávené chvíle s dalšími čtenáři. Vždyť
v době epidemie je takovýchto setkání jako šafránu.
Těším se na Vás, Vaše nová knihovnice Alena Kůrková.

Pomoc obci

Závěrem bych chtěl znovu 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. 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. 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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