Dobrovolný svazek obcí Čertovo břemeno již řadu let zajišťuje provoz běžkařských tras na rozhraní
Středočeského a Jihočeského kraje. Běžkařské trasy jsou společně s turistickými a cyklistickými
trasami součástí projektu zelených stezek - Greenways Čertovo břemeno.
Do roku 2017 byla údržba běžkařských tras zajišťována rolbou v soukromém vlastnictví a pomocí
traktoru či skútru. Vzhledem ke stáří rolby se obce Čertova břemene rozhodly realizovat společný
projekt na nákup rolby novější, což se ke konci loňského roku podařilo díky dotaci z Jihočeského kraje
v rámci Programu obnovy venkova (POV) ve výši 500 000 Kč a příspěvkům obcí Čertova břemene
a samotného sdružení.
Nákup rolby se uskutečnil na základě výběrového řízení na dodavatele, z kterého vzešla cena
dosahující vč. DPH částky 1 815 000 Kč. Obce tak musely dofinancovat 1,315 mil. Kč. Město Jistebnice
přispěla na nákup částkou 500 000 Kč, obce Borotín, Nadějkov a Sedlec-Prčice každá 100 000 Kč,
Balkova Lhota a Radkov po 50 000 Kč, Střezimíř 30 000 Kč, Mezno 20 000 Kč a ze společných
prostředků Čertova břemene bylo dofinancováno celkem 315 000 Kč. Firma GS technik spol. s r.o.
poskytla 50 000 Kč.
Na samotný provoz lyžařských běžkařských tras pak pro rok 2018 přispěl opět Jihočeský kraj částkou
50 000 Kč, obec Heřmaničky 5 000 Kč, firmy Compag Votice 20 000 Kč, Farmtec 10 000 Kč. V jednání
jsou příspěvky od obcí Chyšky, Sedlčany, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Tábor a další.
V souvislosti s běžkařskými trasami je nutné vyslovit velké poděkování vlastníkům a nájemcům
pozemků, po kterých jsou trasy vedeny. Bez jejich kladného přístupu by nebylo možné zajistit trasy
pro milovníky bílé stopy.
Je třeba také poděkovat nejen samotným obcím a firmám, které přispěly na nákup a na provoz rolby,
ale i těm, kteří s rolbou a dalšími zařízeními (traktor, skútr) údržbu zajišťují.
Bližší informace o trasách a jejich údržbě naleznete na www.certovobremeno.cz

