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Situaci dále ztěžovala skutečnost, že na dvou místech byl
terén tak silně podmáčený, že štěrkové lože bylo nutné
prohloubit oproti projektu o 50 centimetrů. Teprve poté
zhutněná pláň vyhověla tlakovým zkouškám. Jednalo se
o úseky v celkové délce 100 metrů.
Celá stavba byla logisticky náročná, a to především
z důvodu nedostatku místa. V některých místech šířka
vozovky nedovolovala použít k návozu materiálu velké
nákladní vozy. Musely se užívat malé. Všechny problémy
se však podařilo uspokojivě vyřešit a nová vozovka slouží
svému účelu. Postupně budeme muset v celé místní části
dobudovat parkovací stání, neboť zúžený profil vozovky
neumožňuje parkování přímo na komunikaci. Termín
provedení těchto prací bude záviset na postupu
administrativních příprav a zejména na finančních
možnostech obce.

Slovo starosty
Minulý rok byl ve znamení mnoha změn. Podařilo se nám
realizovat, nebo alespoň započít mnoho různých akcí.
Ty investiční jsou každému dobře patrné, ostatní již tak
nápadné nejsou, což ale neznamená, že by byly méně
důležité či náročné. Zpětně si uvědomuji, že v určitých
momentech realizovala obec současně až pět různých
stavebních akcí, na něž bylo nutné dohlížet, koordinovat
práce a především operativně řešit některé detaily, jež
sebepečlivější projekt nemůže předjímat, protože se na ně
narazí až v průběhu prací. Z tohoto pohledu byla jistě
nejsložitější rekonstrukce vozovky v místní části

„Zahumna“. Prováděcí firma se musela vypořádat
s neexistující projektovou dokumentací kanalizace. Ta byla
v některých místech nepochopitelně uložena pouhých
dvacet centimetrů pod povrchem, čímž bylo znemožněno
nad ní komunikaci vést. Tak mělce uložená kanalizace
také znemožňuje dodatečné osazení jakýmikoliv
protipachovými
kanalizačními
šachtami
(sifony).
Povrchová voda z tělesa vozovky tak musela být
odváděna náhradním způsobem, pomocí příčných
dešťových žlabů.

V úvodu článku jsem se zmínil až o pěti současně běžících
stavbách. První takovou stavební akcí byla výstavba
parkovacích stání a oprava chodníku na Bařině před
č. p. 150 a 2. Po dokončení stavby byly provedeny
i nezbytné terénní úpravy. Celý prostor je nyní podstatně
hezčí, ale hlavně beze zbytku plní svoji funkci.
Následovala další významná stavební akce, „Zateplení
budovy OÚ a instalace tepelného čerpadla“, o níž jsem
v předstihu informoval v minulém občasníku. Současně
byla provedena generální rekonstrukce kanalizace
a oprava vozovky před č. p. 229 v celkové délce 98 metrů.
Dokončen byl projekt zabezpečení fary a kostela, o němž
jsem psal minule.
Ještě v průběhu prázdnin byla roztříděna, podrcena
a částečně odvezena mezideponie inertního materiálu
na tzv. hnojáku. Návoz dalšího materiálu byl ukončen
a plocha je zabezpečena nově instalovanou kovovou
bránou. Proběhla druhá etapa výstavby víceúčelového
sportovního areálu „Na Prostředňáku“. Svému účelu již
slouží nízkoprahové hřiště – skatepark. Dokončeny jsou
chodníky. Ty byly od počátku projektovány i pro využití jako
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dráha pro in-line bruslaře. Instalována je většina laviček.
V dalším roce zbývá celý areál definitivně dokončit.
Budou provedeny parkové úpravy, doplněn chybějící
mobiliář, vybudováno zázemí pro správce a skladování
sportovních potřeb.
Také se podařilo zrekonstruovat cestu za školou. Ta má
nyní nový asfaltový povrch. Dokončením demolice
obecního domu č. p. 134 jsme připravili místo pro celkovou
obnovu a nové využití uvolněného prostoru. Záměrem je
vybudovat zde technické zázemí obce. Stavbu budeme
koncipovat tak, aby došlo ke zlepšení přehlednosti
a dopravní bezpečnosti, se zvláštním zřetelem na
ochranu chodců.

Zdaleka největší investiční akcí, kterou jsme započali
v loňském roce, je rekultivace staré skládky v lokalitě
„Gagrazy“. Svým rozsahem a finanční náročností je jen
těžko srovnatelná s jakoukoliv jinou stavbou realizovanou
kdykoliv v historii naší obce. Celý prostor se doslova mění
před očima a už nyní dává tušit svou budoucí podobu.
Mimo výše popsané akce jsem samozřejmě intenzivně
připravoval projekty na další roky. Nacházejí se v různých
stadiích rozpracovanosti a jejich uskutečnění je jako vždy
závislé na získání dotací. Je tedy předčasné o nich blíže
psát už nyní. Věřím však, že stejně jako ty minulé, přispějí
i budoucí projekty k lepšímu a spokojenějšímu životu
v naší obci.
Radek Valenta

sklepních prostor. V suterénu byly osazeny předstěny
s nuceným větracím systémem, tímto byly sklepy zcela
vysušeny, a konečně se tak dají smysluplně používat
například jako archiv. Jednotlivé místnosti dostaly novou
podlahu z keramické dlažby. Kompletně byly opraveny
i přízemní prostory včetně garáže (hasičárny). Upravenou
střechu, nová okna, dveře i vrata každý vidí, stejně jako
kompletní úpravy okolí s nově vzniklými parkovacími místy.
Objekt má novou kanalizační přípojku. Veškerá venkovní
dešťová kanalizace je taktéž nová.
Z výše uvedeného plyne, že budova byla skutečně důkladně
revitalizována, všechny rozvody naddimenzovány tak, aby
byla připravena bez jakýchkoliv stavebních zásahů komfortně
sloužit další desítky let svému účelu.
Závěrem vás jistě zajímá, zdali rekonstrukce splnila svůj
hlavní účel – úspory energie. I přes fakt, že technologie
tepelných čerpadel rozhodně není nová, mnoho lidí má
o funkčnosti tohoto systému stále pochybnosti. I já jsem mezi
ně patřil. Už nepatřím. Systém funguje naprosto úžasně.
Pomineme-li jednoduché a komfortní ovládání systému,
umožňující dálkově přes internet měnit požadované hodnoty,
pak je pozoruhodné, že za celou dosavadní topnou sezónu
ani jednou nezapnul pomocný elektrokotel. Celou budovu bez
problémů stačí vytopit samotné tepelné čerpadlo. Při
letošních nejsilnějších mrazech topilo čerpadlo maximálně na
42 % výkonu. V kancelářích je stálá teplota 23 °C, v ostatních
prostorách 21 °C, garáž je temperována na 15 °C. Pro
představu uvádím, že v okamžiku, kdy píši tento článek, je
venkovní teplota -2 °C, čerpadlo běží na 19 % výkonu, teplota
topné vody dosahuje 33,2 °C, teplota v kanceláři je 23 °C.
Úspory převedené do čísel budeme mít k dispozici
pravděpodobně až někdy v říjnu letošního roku, dá se ale
předpokládat, že realita vysoce předčí původní očekávání
nastíněná v projektu.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
V minulém čísle občasníku jsem vás informoval
o připravované akci „Zateplení objektu OÚ Borkovany
a instalace tepelného čerpadla“. Jak celá akce dopadla,
může každý zhodnotit sám. Názory budou jistě různé. Mně
osobně se nový vzhled fasády líbí. To je ovšem jen ona
pověstná „třešnička na dortu“. Mnohem zásadnější změny
nastaly uvnitř budovy. Především byly kompletně vyměněny
veškeré rozvody elektřiny, vody a odpady. V celém horním
patře byly provedeny stropní podhledy, pod nimiž se ukrývá
nová elektroinstalace, a sdělovací rozvody včetně nového,
modernějšího elektronického zabezpečení. Budova je
osazena centrálním rozvaděčem s telefonní a rozhlasovou
ústřednou. Internet je nově zaveden pomocí optického
kabelu, čímž se násobně navýšila rychlost připojení.

Veškeré interiéry včetně sociálních zařízení byly
přeštukovány, případně nově obloženy. Interiérové dveře jsou
nové. Kompletně bylo upraveno vnitřní schodiště. Proběhla
výměna zábradlí a venkovního schodiště. Byly zrušeny staré
sklepní shozy na uhlí, které byly příčinou značného zamokání

Radek Valenta
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Mám radost, ale zároveň ve mně převládá pocit
nesplněného úkolu. Chtěla jsem původní skupinu dovést
do desítky. Nevyšlo to, ale takový už je život. (Někdy si
člověk povzdechnout musí). Není možné nevzpomenout
Vašíka Měřínského, který bohužel už mezi námi není.
Zdravím do muzikantského nebe! Svým talentem spustil
hudební řetězovou reakci v dědině. Omlouvám se, že jsem
odkaz, dovést jeho skupinu na vrchol, nedokázala splnit.
Ale stvořil se woodstock!
Nesmíme také zapomenout pozdravit klobouckou skupinu
a jejich „Básníka“, jehož tvrdý humor s hlubokou pravdou,
zde chybí. Brzo se uzdrav, kamaráde! Díky všem kapelám,
které neváhají přijet do maličkých Borkovan. Odvážejí si
od nás dotek lidskosti. Ahoj příští léto!
Tak, oslava skončila. Byla hezká? Musím kriticky přiznat,
že nevím. Když má kulatiny herec, zpěvák, kdokoli nebo
cokoli, připomíná se trochu historie. Tady byla DESÍTKA!
Je škoda, že nemohly přijít nostalgické momenty
připomínající průřez deseti let. Vážně škoda! Proč jsme se
nesetkali se skupinami, které by, třeba jenom
v desetiminutových (symbolických) vstupech ukázaly
postupný vznik následujících koncertů až do dnešní
podoby „tvrdého“, byť miniaturního „festivalu“. Po té mohla
následovat velká narozeninová show. Vím, že rodinné,
zdravotní nebo pracovní důvody to třeba nedovolují, ale
mohlo jít o setkání kamarádů oslavujících desáté
narozeniny „miminka“, které stvořili a sledovali každý jeho
krok. Bylo to hezké. No, nedá se nic dělat. Snad až se
bude slavit dvacítka. A bude?
Pomalu se začíná předávat další štafetový kolík. Jenom
pozor, aby nevyběhnul z dráhy a nestal se z něho V. I. P.
Woodstock. Na plakátech by to vypadalo zajímavě.
Ale, prosím, to je pouze můj názor. Je možné, že vznikne
další akce, třeba tzv. „JAM“.
Přesto všechno, Jirko Krausi, dík, že jsi donesl štafetový
kolík do desítky za nás. Ať se daří!
Oslava byla výborná. Trochu prý hlučná. No, byly to desáté
narozeniny, a proto díky všem sousedům, kteří jednou za
rok tolerují „rambajs“. Ten způsobí jenom bouřka nebo
kapely.
Víte, je dobře, že do Borkovan jezdí lidé za kraslicemi,
na hody a na woodstock. Každý z nich si odváží mnoho
dojmů. Rádi na naši obec vzpomínají a vracejí se! Nastane
začátek něčeho nového? Bylo by dobře! Doufám, že se
dá dohromady skupina dalších nadšených lidí a založí
nějakou novou tradici. Třeba – ale to už záleží jenom na
vás.
A ještě. Pořadatelé! NEZAPOMEŇTE dát plakát z Desítky
p. Matulové, ať ho může, jako každý rok, založit do kroniky.
No, a to je všechno…
PS: Pokud jsem někomu zapomněla poděkovat, promiňte,
nebyl to záměr

WOODSTOCK – OHLÉDNUTÍ
28. července 2012 se uskutečnil 10. ročník
„BORKOVANSKÉHO WOODSTOCKU“. Já osobně nesu
těžce oslavy narozenin, a to mě na poslední chvíli odradilo
od posezení v sokolovně.
Chci poděkovat všem, kteří přišli oslavit narozeniny
nejmenšího woodstocku v republice. Vážně díky !
Před deseti lety parta vynikajících borkovanských
muzikantů skupiny Metal Floor (MDF) začala na Orlovně
přemýšlet, co udělat pro mladé v obci. Kdo z vás by neznal
Radima, Tomáše, Jirku, Míšu, nezapomenutelného Honzu
(Draka) a kamaráda „Ozyho“. Byli nepřehlédnutelní
a vždycky měli dobré nápady.
Jak obnovit hudební tradici? Kdysi dávno zde prý
probíhalo Folkové léto (promiňte, pokud neuvádím správný
název). Co tak zkusit něco s kamarády z různých skupin?
Jaký vymyslet název?
Slovo dalo slovo a vznikl Woodstock. Dnes už známý jako
„Borkovanský woodstock“. Proč ne? Místo konání –
sokolovna! Čas konání – červenec! Zkusilo se to. Tréma
a odpovědnost byla veliká. Otázek bylo mnoho. Přijde
vůbec někdo? Bude se tenhle nápad líbit? Bude hezky?
Ale koneckonců pořadatelé znají tyto problémy velmi
dobře. Každý přiložil ruku k dílu.
OÚ v čele s p. Urbanem nám dal důvěru a věřil nám. Pan
Novotný ml. byl a dodnes je festivalovou dušičkou, pomohl
s organizací. To víte, byl to skok do neznáma. Finanční
pomoc od OÚ také hodně pomohla. „Človíček“ Mrázek ml.
svojí vysokou, mohutnou postavou s nesmírným výrazem
klidu ve tváři, sjednal pořádek. Také vydržel dodnes. „Ozy“
půjčil bicí, p. Strouhal z Těšan pomohl se zvukem. A vůbec
nemohu opomenout Pavla Musila, který se už celých
10 let s obdivuhodným klidem a noblesou snaží uhasit
neutuchající žízeň návštěvníků a účinkujících. O jídlo se
vždy postarala masna (Staňka, Lenka) a nezapomeneme
ani na p. Žákovou, Sokol zapůjčil sokolovnu. No prostě
mnoho práce + hodně nervů = „super výsledek!“
Povedlo se!
První rok s obavami, podruhé jistěji. Blížil se třetí ročník.
Vše bylo s nabytými zkušenostmi zajištěno. Obě místní
hudební skupiny měly nachystaný perfektně nacvičený
repertoár. Všichni se těšili, že večer proběhne hudební
souboj. Těsně večer, den před koncertem, došlo k havárii.
Radim – nepostradatelný bubeník a pořadatel skončil
v nemocnici. Co teď? Už se nedalo nic odvolat. „Metal
Flor“ nehrál, ale všichni jsme zajistili, aby se Woodstock
uskutečnil. Tehdy i s pomocí ostřílených rockerů – díky
Jirko. Vše proběhlo dobře. Těžce se hrálo „Ozyho“
skupině, když se nemohli utkat s „MDF“, ale také proto,
že se Radim nějak nechtěl „vrátit“ zpět. Chvíli to trvalo,
ale ano. Je zpět.
V době rekonvalescence nastaly ve skupině menší
problémy a pomalu se začal předávat štafetový kolík.
A najednou – je tu DESÍTKA.

Meda

COUNTRY bál
V měsíci lednu 2013 se konal v Sokolovně v obci Borkovany již tradiční Country bál, zajišťovaný manžely Krausovými.
S country klobouky, stylovou country výzdobou sálu, živou hudbou, tombolou, chutným občerstvením, vystoupením
tanečníků i vystoupením dívky s lasem byla jednou z nejzdařilejších akcí.
Dagmar STREJČKOVÁ
místostarostka obce
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Rozsvícení vánočního stromu
Dne 30.11.2012 v 18.00 hod. se konalo ve spolupráci Obecního úřadu Borkovany a Základní a mateřské školy
Borkovany tradiční Rozsvícení vánočního stromu spojené s krátkým kulturním programem a vystoupením dětí Základní
a mateřské školy Borkovany. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Pavlu Václavíkovi za každoroční zajišťování
rozsvícení a výzdobu vánočního stromku v obci. Pro zúčastněné bylo připraveno i malé občerstvení v podobě perníčků,
bonbonů a svařeného vína. Večerní vystoupení dětí zakončilo vypouštění Lampionů štěstí (Happy Lampions). Pro děti
a veřejnost byla dále připravena na náměstí obce Borkovany prohlídka techniky Hasičského sboru Klobouky u Brna
– prohlédnutí vybavení hasičského vozu. Tato akce Rozsvícení vánočního stromu s programem vystoupení dětí se
stává každoročně vítanou a příjemnou tradicí na začátku adventního období.
Dagmar STREJČKOVÁ
místostarostka obce

Pojďte s námi do divadla!
Obecní úřad Borkovany zorganizoval pro občany obce několik zájezdů do Městského divadla Brno.
V měsíci září 2012 se uskutečnil zájezd na muzikál FUNNY GIRL. Jednalo se o klasickou muzikálovou komedii, která
měla premiéru na Brodwayi již v roce 1960. Strhující vyprávění o životě a velké lásce umělkyně a jejího manžela,
hazardního hráče, bylo plné nezapomenutelných tanečních čísel a zlidovělých melodií. Díky hereckým výkonům
a vtipným scénkám, ukazujících na moderní současnost, byl muzikál aktuální i pro dnešního diváka.
V měsíci listopadu 2012 navštívili občané obce představení historického muzikálu PAPEŽKA. Jedná se o příběh
ženy, která v polovině 9. století usedla na post papežského stolce. Hlavní hrdinkou je dívka Jana, výjimečně chytrá
a talentovaná (oproti všem tehdejším zvyklostem), která v převleku za svého nešťastně zabitého bratra pokračuje na
cestě do Říma. Stává se léčitelkou nemocných i samotného papeže, kterému je rovněž nejbližším rádcem i lékařem.
Když papež umírá, stává se Jana (jakožto Jan) jeho nástupcem. Má ji rád prostý lid, chudí i nemocní, kterým Jana
obětuje své štěstí. I ona prožívá lásku a je prozrazena v okamžiku, kdy porodí dítě. Muzikál je plný tajemství, vášně,
touhy a nádherných melodií.
Vzhledem k požadavku občanů, aby byl uskutečněn zájezd do divadla také pro rodiče s dětmi, zorganizoval Obecní
úřad v měsíci prosinci 2012 pro širokou veřejnost i děti předvánoční návštěvu divadelního představení MARY
POPPINS. Jedná se o rodinný muzikál plný krásných melodií, kouzel, magie, baletních scének a náročných tanečních
a stepařských čísel, který je i výchovnou motivací pro děti. Příběh se odehrává v Londýně konce 19. století. Hlavní
hrdinkou je postava Mary Poppins, originální vychovatelka nezbedných dětí jedné rodiny, která disponuje kouzelnými
dovednostmi a provází dětský svět hravostí a příkladným poučováním. Prostřednictvím fantazie a výchovných motivů
dokáže nakonec proměnit povahy dětí ke spokojenosti jejich rodičů.
Všechna tato občany navštívená představení se veřejnosti natolik líbila, že celé hlediště aplaudovalo hercům za jejich
výkony uznale ve stoje, což nebývá u každého představení zvykem!
Doprava z Borkovan do Městského divadla v Brně byla ze strany Obecního úřadu poskytována pro občany zdarma.
Dopravu autobusem zajistil pro obec JUDr. Ladislav Nádeníček, který obci fakturoval dopravné za cenu nafty (téměř
za náklady) a přispěl tímto obci Borkovany sponzorským darem. Tímto mu jménem Obecního úřadu Borkovany touto
cestou za sponzorský dar, ochotu i vstřícnost děkujeme. Rovněž patří poděkování paní Lence Geršlové a paní Lence
Staré za pomoc při distribuci vstupenek občanům. Obecní úřad Borkovany ceny vstupenek zajišťuje s 35% až 40%
slevou, proto jsou i jinak velmi drahé vstupenky finančně dostupné široké veřejnosti. I náklady spojené s objednávkami
a hrazením vstupenek v Městském divadle Brno jsou nulové, nepředstavují žádné náklady z obecního rozpočtu,
ale jsou zajišťované na své náklady ve volném čase.
V neděli dne 10.3.2013 v 18.00 hod. se bude konat divadelní představení Městského divadla Brno MY FAIR LADY
(ze Zelňáku), slavný americký muzikál, který vznikl na motivy známé divadelní hry Pygmalion. Jak všichni víme, vypráví
příběh květinářky Lízy, která projde postupnou proměnou v sebevědomou mladou dámu. Líza i její otec mluvili
v originále anglickým dialektem, což inspirovalo autora a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského
prostředí a k použití brněnské hantýrky („hantecu“). Muzikál provází nádherné, všem známé, melodie.
Na den 28. 4. 2013 (neděle v 18.00 hod.) máme možnost navštívit divadelní představení (pro 55 lidí, tj. kapacita celého
autobusu) komedii BROUK V HLAVĚ. Pokud si dovolím vyjádřit svůj názor, jedná se o komedii, v níž se hodně
nasmějete a která podle mne nemá konkurenci. I když se hraje pouze několikrát do roka, jedná se o komedii plnou
neuvěřitelných humorných a temperamentních situací, kdy s ironií, vtipem a šarmem je rozehrán jednoduchý příběh
o domnělé nevěře. U diváků je představení natolik populární, že se na repertoáru Městského divadla Brno drží více
jak patnáct let, za což se vděčí zejména hereckým schopnostem všech účinkujících.
Na představení této komedie si můžete objednat a zakoupit lístky v prodejně JABOR, spol. s r.o., v Borkovanech
u paní Lenky Geršlové nebo u paní Lenky Staré. Cena vstupenky činí po slevě 242,-Kč. Místa jsou v divadle
rezervována pro první pořadí, tj. do 2.,3.,4. a 7. řady.
Dále máme možnost využít nabídek a zúčastnit se divadelních představení také v jiných brněnských divadlech,
případně v Boleradicích. Na jaře hodláme dle zájmu občanů zorganizovat celodenní výlet do Prahy na divadelní muzikál
dle vašich přání a požadavků, přičemž bychom cestu mohli spojit např. s návštěvou některé pražské památky.
Zájem ze strany občanů se projevil i návrhem možné návštěvy brněnské ZOO. Pokud nám bude nabídnuta přijatelná
cena (tedy sjednaná množstevní sleva), bude zájem občanů, rodičů i dětí, tak proč ne?
Dagmar STREJČKOVÁ
místostarostka obce
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Za obec Borkovany bych chtěl i já touto cestou paní
Nádeníčkové poděkovat za její příkladnou práci pro
čtenářskou veřejnost a dobrou propagaci naší obce. Avšak
nejlepším oceněním pro ni bude, když zavítáte do knihovny.

Knihovna
Borkovanská knihovna pod vedením paní Nádeníčkové
získala v loňském roce významné ocenění: byla
vyhodnocena jako jedna z nejlépe pracujících knihoven
v okrese. K ocenění byla navržena pověřenou knihovnou
pro okres Břeclav – Městskou knihovnou Břeclav.
Tento úspěch je výsledkem svědomité a obětavé práce
naší knihovnice paní Nádeníčkové, která se nebojí novinek
a knihovní činnost neustále rozvíjí novými impulsy. To se
pozitivně odráží ve zvýšení návštěvnosti a vzrůstajícím
zájmu o výpůjčky především mezi dětmi a mládeží, což je
velmi příznivý trend. Ocenění nejlepším neprofesionálním
knihovnám Jihomoravského kraje za rok 2011, mezi nimiž
byla i naše, předal paní Nádeníčkové hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek. Předání proběhlo na
slavnostním Setkání knihoven obcí JMK ve středu dne
11. dubna 2012 v prostorách nové Moravské zemské
knihovny v Brně.

Radek Valenta

Problematika energií
V loňském roce obec změnila dodavatele elektřiny. Cílem tohoto kroku byla pochopitelná snaha maximálně ušetřit.
Již během roku 2011 jsme se na zasedáních mikroregionu snažili nalézt společnou cestu k úsporám. Inspirovali jsme
se příklady odjinud, které se občas objevily v médiích. Strategie byla jednoduchá: vytvořit sdružení, které bude
zastupovat co možná nejvíce obcí. To nám zajistí lepší výchozí pozici a pomůže dosáhnout na zajímavější slevy.
V listopadu 2011 se vybraní zástupci z řad starostů účastnili přímo nákupu energie na burze. Nejlepší cenu pro rok
2012 nabídla společnost Vemex. Čistá úspora oproti předchozímu roku měla činit 7,5 %, což by v penězích mělo
představovat roční úsporu cca 30 000 Kč. Celý proces byl administrativně náročný a v případě změny dodavatele pro
školu se značně protáhl. Uspořená částka ale stála za to.
V letošním roce počítáme s ještě větší úsporou. Jako většina obcí mikroregionu jsme opět změnili dodavatele, který
nabídl ještě vyšší úsporu a navíc garantuje další úspory i v následujících letech. Proces přechodu k novému
poskytovateli proběhl tentokrát bez problémů. Uvidíme, jak se mu podaří plnit dohodnuté závazky.
Radek Valenta

Vracíme vám vaše ledničky!
Dopis s tímto nadpisem dorazil od společnosti Elektrowin na úřad koncem srpna. Při pomyšlení, že naše obec za
uplynulé dva roky, kdy u nás provozujeme zpětný odběr elektrozařízení, odvezla k ekologické likvidaci již něco přes
100 ks ledniček a mrazniček, mi přeběhl mráz po zádech. Naše ledničky nám samozřejmě nikdo nevrací. Jedná se
jen o zajímavou společnou akci společností Elektrowin a Praktik s tímto provokativním názvem. V rámci akce s názvem
„Vracíme vám vaše ledničky“ obec bezplatně obdržela sadu na likvidaci rozlitých olejů, nafty a dalších ropných
produktů. Sada obsahuje kýbly vyrobené z 30 % z plastů obsažených v ledničkách a sorbent vyrobený ze 100 %
z izolace chladniček. Je to praktický příklad zpracování a zpětného využití chladicích zařízení, která se k nám vracejí
v podobě užitečného pomocníka při eliminaci negativních dopadů průmyslové výroby či drobných havárií. Sadu jsme
zatím naštěstí na nic nepotřebovali, ale je dobré ji mít.
Radek Valenta

Popisovaná situace s tím, že jed stále mizí a přitom se
populace nijak nesnižuje, není neobvyklá. Může mít dva
důvody. Jednak může být hlodavců v místě opravdu hodně
a uhynulá zvířata nahradí jiná, anebo – a pravděpodobněji
– se jedná o výskyt hlodavců z rodu myšice (lesní,
křovinná, temnopásá), které si na zimu vytvářejí zásoby
a jsou schopny si nástrahu odnosit v množstvích desítek
kilogramů. Přitom ale nástrahu také konzumují a po
čtyřech až deseti dnech hynou.
Doporučujeme nástrahu nedoplňovat denně, ale až po
pěti dnech, aby si myšice v klidu uhynuly, a neměly
příležitost po zbytek života jed odnášet. Nástrahu pak
doplňovat do doby, než zůstane nedotčená. Takový
způsob hubení škodlivých hlodavců je vhodný vždy, tedy
i při jejich přemnožení v prvním případě.
Látka bromadiolon, kterou Lanirat obsahuje, je účinná.
Případná rezistence k ní není u hlodavců známa.

Deratizace
Již řadu let je v naší obci ustálená praxe s bezplatnou
distribucí prostředků na hubení hlodavců. Obec jed
zakoupí, občané si jej zdarma vyzvednou a poté nastraží
ve svých nemovitostech. Obec tímto způsobem nahrazuje
plošnou deratizaci.
V letošním roce se na mě opakovaně obracejí občané,
kteří prostředek líčí s pocitem, že neúčinkuje. Stále jed
sypou, ten neustále mizí, a přitom nelze pozorovat, že by
se populace škůdců redukovala. Dříve byl jed konzumován
maximálně po dobu jednoho týdne a poté již zůstával
v misce. Občané se proto začínají obávat, že si potkani
a myši během let vůči užívanému prostředku Lanirat
vybudovali rezistenci.
Obrátil jsem se tedy s dotazem přímo na výrobce
prostředku Lanirat. Zde je jeho odpověď.
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Snížení imisní zátěže z dopravy v obci
Jako každá obec, i ta naše se potýká s problémem úklidu
a čištění komunikací. Situace bývá nejhorší zpravidla
na jaře, kdy na silnicích leží zbytky posypového materiálu
ze zimní údržby, které významně zvyšují prašnost. Obec
dosud zajišťovala úklid především ručně, s využitím
pracovníků veřejně prospěšných prací a nově také veřejné
služby. Tento způsob byl časově i fyzicky náročný a také
zcela závislý na přidělení pracovníků ze strany úřadu
práce. Dobrým pomocníkem se stal zametací kartáč
nesený obecním traktorem. Práci urychlil, ale jeho použití
má své meze. Uspokojivě funguje na vozovkách
s kvalitním hladkým povrchem, bez výtluků a jiných
podobných poškození. Na „děravých“ či nerovných
silnicích se kvalita úklidu snižuje. Komunikaci nestačí
zamést jednorázově, práce se po určitém čase
musí opakovat.
Na popsanou situaci jsem již v roce 2011 reagoval
podáním žádosti na Státní fond životního prostředí. Projekt
„Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Borkovany“ byl
uplatněn v rámci 26. výzvy Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 Zlepšování
kvality ovzduší a omezování emisí, opatření 2.1.3. Snížení
imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
V dubnu 2012 náš projekt obdržel ze SFŽP akceptaci.
O prázdninách proběhla veřejná soutěž na dodávku
vlečeného zametacího stroje. Nejlepší nabídku podala
pražská firma MTM Tech, s.r.o. se strojem ZT 20. Nyní již
čekáme pouze na podpis smlouvy o podpoře, abychom
dodanou techniku mohli v souladu s kupní smlouvou
uhradit. 90% ceny hradí SFŽP, zbývajícíh 10% obec. Mnozí
z vás si již jistě všimli, že na hlavních průjezdech jsme
zkušebně začali jarní úklid vykonávat pomocí nového
vysavačového zametače vlečeného obecním traktorem.

Šikovná obsluha s ním dokáže za hodinu zamést něco
kolem tří kilometrů vozovky. Doba úklidu je samzřejmě
závislá na množství smetků, chareakteru terénu a také na
množství aut zaparkovaných na vozovce. Práce, která
dříve zaměstnávala několik pracovníků mnoho dní, bude
nyní hotova za pár hodin. Stroj má záběr 2 m, výklopný
zásobník na 2 m3 smetků a vodní nádrž na 400 l vody pro
skrápění. Velmi dobrým pomocníkem je i přídavná ruční
hadice pro odsávání volně ležícího odpadu. Tato funkce se
hojně využívá zejména na podzim při úklidu hromad
shrabaného listí.
Pokud o tuto službu projeví zájem i okolní obce, můžeme
jim nabídnout volnou kapacitu stroje. Použití nového
zametače výrazně zefektivní práci, ušetří pracovní síly
a mzdové náklady. Umožní mnohem kvalitnější a četnější
úklid všech místních komunikací. To by se mělo odrazit
nejen ve zlepšení upravenosti obce, ale především ve
snížení prašnosti, zkvalitnění ovzduší, a tím i života v obci.

Informace o výstavbě moderní komunikační sítě
V poslední době se na mne stále více lidí obrací s dotazy
"jak to bude s tou optikou". Využívám tedy této příležitosti,
abych Vám poskytl ucelené informace o stavu věci přímo
od zdroje.
I když bych velmi rád, tak v tuto chvíli bohužel nemohu
ještě říci, že je vše hotovo a nic nebrání přivedení
optických vláken do jednotlivých domácností. Je nicméně
neoddiskutovatelné, že se k tomuto cíli blížíme, i když ne
tak rychle jak bych si přál. V roce 2011 jsme vybudovali
páteřní optickou trasu od optického kabelu vedoucího
podél ropovodu Družba (směrem k Šitbořicím) na novou
vodárnu v Borkovanech. V uplynulém týdnu letošního roku
jsme dokončili propojení do obce. Naše vlákna v současné
chvíli končí na Štočku. Z druhé strany je v provozu spojení
na Obecní úřad. V tuto chvíli nás tedy dělí necelých 500 m
od spojení obou částí. Původně uvažovaný způsob
zavěšení vláken na sloupy, který schválila i obec se
zkomplikoval nejasným a ne zcela vstřícným postojem
vlastníka sloupů, společnosti EON. O dalším postupu
probíhají intenzivní jednání. V lepším případě se
v dohledné době dohodneme a pak již nic nebrání
rychlému rozvedení vláken po celé obci. Druhá možnost
je, že začneme s ukládáním vláken do země, což je stejně

místo kam natrvalo patří. Tato varianta ovšem bude
výrazně náročnější jak po stránce časové, tak i finanční.
Postup přepojování zájemců na optickou síť bude
navazovat na výstavbu, v první fázi se bude jednat
o domácnosti v trase Štoček - Obecní úřad. Navazovat
budou dvě trasy - Obecní úřad - Bařina a Obecní úřad Tomášov - Dřevona. Na trasu na Bařinu může navázat
připojení Zahumen, které bylo připraveno při rekonstrukci
silnice. V tuto chvíli bych rád vyzval především ty případné
zájemce, kteří dosud využívají jiný způsob připojení, aby
nás kontaktovali na e-mailu optika@cemotel.cz. Podle
Vašeho zájmu potom stanovíme priority pro projektování
dalších tras a uzlů.
Závěrem ještě zmíním, co můžete od "optiky" čekat.
Optická síť umožní distribuci televizního signálu - technicky
máme nachystány dvě varianty - ekonomickou, která
nabídne kompletní sortiment programů dostupných
v DVB-T včetně slovenských a prémiovou s nabídkou
nejsledovanějších programů kabelové televize UPC.
Samozřejmostí je telefonní linka bez paušálu s velmi
zajímavými sazbami hovorného. V neposlední řadě
plánujeme, že základní rychlost internetového připojení
bude 100 mbit pro každou domácnost (dnes je to
typicky 10 mbit).

Radek Valenta

Tomáš Vrána
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