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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 27.3.2014 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod
Projednání darovací smlouvy - Oblastní Charita Blansko
Projednání dodatku ke smlouvě – úprava ceny nájmu hospoda
Projednání smlouvy se SVAK Boskovice
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1
Informace o realizaci projektů a podaných žádostech o dotaci na rok 2014
Různé, diskuze
Závěr

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Vzhledem k tomu, že se blíží konec
zimního období, bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost při nepříznivých situacích,
kterou s sebou zimní období provází, i když letošní zima byla mnohem mírnější než
obvykle. Zároveň bych Vás chtěl požádat o spolupráci při jarním úklidu před svými
domky v naší obci.
V současné době, jak jste jistě postřehli, probíhá rekonstrukce vodovodního řadu
po levé straně návsi. V letošním roce bude realizována i druhá strana návsi a plánuje se
výhledově i rekonstrukce řadu pod zahrádkami, tj. od Renčiukových až k Přichystalům.
Je třeba zdůraznit, že tuto rekonstrukci financuje v plné výši VAS a.s. Boskovice. Věřím,
že tato akce přispěje ke zkvalitnění dodávky vody a úbytku poruch a oprav v obci
Borotín, a tím i k lepší ekonomice provozu.
V letošním roce nás čeká ještě velká akce, a to výměna oken, zateplení a
zhotovení fasády celého obecního úřadu, pošty a knihovny, včetně horního patra, kde je
společenský sál a bufet. Loni byla vybrána ve výběrovém řízení firma SULKOM
Boskovice, která bude realizovat tuto akci. Celková cena činí 2,7 mil. Kč. Obci Borotín se
podařilo sehnat na tuto akci dotaci z Operačního fondu životní prostředí ve výši 1,6 mil.
Kč. Výsledkem bude jednak lepší vzhled budovy a v neposlední řadě úspora energie
(plynu) na vytápění. Z tohoto důvodu bude provoz kulturního domu (horního patra)
přerušen od 10.března 2014 do července tohoto roku.
Další akcí je rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého u rybníka na návsi.
V současné době byla tato socha odvezena do restaurátorské dílny ak. Sochaře pana
Roztočila. Cena této akce činí 163 tis. Kč. Na tuto akci byla zajištěna dotace ve výši 106
tis. Kč ze Státního zemědělského investičního fondu ČR prostřednictvím Místní akční
skupiny Partnerství venkova Vísky. Socha by měla být vrácena na své místo během
měsíce května.
V letošním roce nás ještě čeká veřejné projednávání a schvalování nového
územního plánu Obce Borotín. Zpracovatelem je Ing. arch. Ladislav Brožek, který
zpracovával i minulý plán a zná dobře potřeby obce Borotín. Cena činí 118 tis. Kč.
Dotaci na tuto akci se podařilo zajistit z Programu rozvoje venkova JMK ve výši 58 tis.
Kč.
Konečně se snad letos dočkáme rekonstrukce krajské silnice přes obec Borotín.
Dle posledních informací z SÚS Blansko bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
Díky letošní mírnější zimě vznikly určité úspory Správě a údržbě silnic JMK, z kterých
by měla být akce financována. Předběžná rozpočtová cena je spočítána na 6 mil. Kč.
Investorem bude Jihomoravský kraj.
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Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 6.3. – 20.3. – 3.4.
– 17.4. – 1.5. - 15.5. – 29.5. – 12.6. – 26.6. – 10.7. Případné změny termínů budou včas
oznámeny.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2012 O místních poplatcích jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2014. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do poznámky
uveďte prosím Vaše jméno a číslo popisné domu. Na platby uskutečněné po tomto datu
bude nabíhat penále a při nezaplacení do 90 dnů bude provedeno správní řízení s
dlužníkem, které může skončit i exekucí. Výše poplatků za odvoz odpadu činí 450,Kč/občana s trvalým bydlištěm v obci Borotín a 450,-Kč/ za trvale neobydlený
objekt. Poplatek za psa činí 50,-Kč (25,-Kč pro důchodce, kteří nemají žádný jiný
příjem). Podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené OZV č.1/2012
(www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním
úřadu)
Autobusová čekárna, sportovní areál na koupališti, sklípek – vandalismus, aj.
V průběhu měsíce února neznámý vandal opět postříkal zeď autobusové čekárny
v Borotíně oranžovým sprejem. Prosím občany o zvýšenou všímavost a pokud někoho
přistihnou, nechť toto nahlásí starostovi obce, aby mohl být dotyčný předán k projednání
přestupkové komisi.
Během začátku roku došlo bohužel k rozježdění povrchu hřiště na malou kopanou a
na volejbal. Žádám občany pokud budou v budoucnu svědky vandalismu, aby se nebáli
projevit svou odvahu a svědčili u přestupkové komise, popřípadě pořídili foto, třeba na
mobil, z kterého by bylo jasné o koho se jedná, popř. vyřídili celou věc na místě.
Dále byly vypáčeny dveře u prodejní boudy a uřezány kousky kabelů od rozvaděče.
Nevím komu taková krádež pomohla.
Dále bych chtěl upozornit rodiče dětí a nezletilé mládeže, aby lépe kontrolovali svoje
potomky, neboť se někteří scházejí nad hasičským sklípkem, přestože je tam vstup
zakázán, a tam dělají ve večerních hodinách hluk, kouří a pijí alkoholické nápoje. Děkuji
za pochopení a spolupráci.
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Knihovnice paní Vlasta Korbelová oznamuje, že půjčovní doba v obecní knihovně bude
v letním období (od 4.4.2014) v pátek od 17 do 20 hodin. Pro návštěvníky je připravena
k zapůjčení nová kolekce knih z výměnného fondu, který zajišťuje knihovna Boskovice.
Dále je k dispozici pro všechny v uvedené době veřejný internet a katalog knih, který je
přístupný i po internetu na adrese www.borotin.knihovna.cz . Těšíme se i na nové
čtenáře, kteří nás přijdou navštívit.

A co se děje v naší mateřské škole
Ohlédnutí za vánoční tvořivou dílnou Mateřská škola
Je to pár chvil a vánoční atmosféra zmizela jako mávnutím kouzelným proutkem..tentokrát snad ještě dříve než jindy, zimní počasí se přes stálé vyhlížení nedostavilo. Jako
legitimní mluvčí dětí si odvažuji tvrdit, že dětem opravdu chybí sníh. Občas je velmi
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náročné objevit náhradní činnosti, které vyplní prostor v zimních měsících. Odložili jsme
zimní teplé oblečení a užíváme si na
procházkách skoro jarní počasí. Leden
proběhl ve školce se znamením planých
neštovic. O jarních prázdninách byl
provoz MŠ tři dny beze změn, dva dny
byl přerušen z důvodu malého počtu
přihlášených dětí. Konec února je již ve
znamení příprav na dětský karneval. V
měsíci březnu si aktivněji připomeneme
projekt Celé Česko čte dětem, do kterého
jsme se zapojili již loni. 10. dubna
proběhne zápis nových dětí do naší
mateřské školy, bližší informace ještě
budou
zavčas
zveřejněny.
Na
předvelikonoční období připravujeme opět tvořivou dílnu, bude se konat v pavilonu
arboreta.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka
Dětský maškarní karneval
se uskuteční v sobotu 8.března 2014 od 14 hodin v kulturním domě v Borotíně. Masky a
dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, bohatou tombolu a
příjemné občerstvení. K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Vstupné je
dobrovolné. Těší se na Vás pořádající maminky a SDH Borotín.
Tato akce je poslední před rekonstrukcí kulturního domu.

Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden ve středu
9.4.2014 od 16.30 do 17.00 hodin na autobusové točně. Do nebezpečného odpadu patří
televizory, ledničky, barvy, oleje, nádoby od olejů a barev, autobaterie, pneumatiky bez
disků, obrazovky počítačů aj. nebezpečný odpad.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na Dvořákové
zahradě od pátku 11.dubna do pondělí 14.dubna 2014. Do kontejneru je zakázáno
dávat nebezpečný odpad.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů v Borotíně provede DOPOLEDNE od 8 do 11 hodin
v sobotu 12.dubna 2014 sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby v uvedený termín
umístili žel. šrot před svoje obydlí. Těžší kusy pomůžeme vynést. (lze nahlásit dopředu na
OÚ Borotín, tel.516 477 622, e-mail: info@obecborotin.cz )
Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 7. května 2014 od 14 do 17 hodin na
obecním úřadě.
Sbírat se bude:
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- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční
- peří, péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hračky nepoškozené kompletní
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne ve středu 30.dubna 2014 v 19.00 hodin na koupališti. Přijďte
všichni přivítat jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín oznamuje, že tradiční setkání se z důvodu opravy budovy
obecního úřadu a kulturního domu, přesouvá na podzim 2014. Děkujeme za pochopení.
JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 1.května a potrvá až do
11.května 2014. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
Přijďte si prohlédnout i nově zrekonstruovanou část výstavního pavilonu. Více se dozvíte
na www.zahrada-borotin.cz.
Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště včetně sečení trávy se uskuteční v sobotu 17.května
2014 od 9 hodin. Tato výzva platí pro všechny občany, nejen pro členy TJ Sokol a SDH
Borotín. Dle možností si s sebou vezměte lopaty, košťata, hrabě, kolečka, kosy na trávu
popř. křovinořezy. Děkujeme. Případná změna termínu bude včas oznámena.
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov v Knínicích
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov se uskuteční v sobotu 3.května 2014
od 13 hodin v hasičském areálu u fotbalového hřiště v Knínicích u Boskovic.
Očekává se účast přes dvacet soutěžních družstev. Těšíme se na fanoušky, kteří přijedou
podpořit naše družstva.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
které pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční
v sobotu 28.června 2014 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně.
Dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, divadlo Koráb z Brna a
kvalitní bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.
Družební setkání
Tradiční družební setkání Borotínů se letos uskuteční u nás v našem moravském
Borotíně ve dnech 12. a 13. července 2014. S podrobnějším programem budete
seznámeni v příštím zpravodaji.
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Jubilanti
Životní jubilea v měsících březen až červen 2014 oslaví:
Antónia Miníková
Milena Tylšarová
Jarmila Ambrozová
Marie Kvítková
Marie Vyšinková
Jiří Toul

Lydie Kozelková
Miroslav Toman
Marie Siegelová
Jiřina Chlupová
Květoslava Paroulková

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
Dějiny Borotína pohledem historika
Milé čtenářky, milí čtenáři,
na úvod mi dovolte několik osobních slov, kterými bych chtěl vysvětlit pohnutky, které
mě vedly k tomu, že Vás na stránkách Borotínského zpravodaje budu seznamovat
s dějinami Vaší obce.
Historie byla od dětství mým koníčkem, později také studijním oborem a provází mě
životem i dnes. Jako rodák z nedaleké osady Nový Dvůr u Jaroměřic jsem se vždy
zajímal nejen o dějiny svého rodiště a blízkého okolí, ale celého kraje – Malé Hané. Osud
mě z tohoto malebného údolí před lety zavál jinam, ale ono zůstává stále v mém srdci.
Malá Haná už pro mě navždy zůstane místem, kde mám své kořeny, místem, kam se rád
vracím. O to víc mě pak těší, když mohu svou lásku k tomuto kraji sdílet i s jinými, ať už
v osobní rovině nebo formou přednášek a článků. Právě na jedné z přednášek mě v sále
velkoopatovického zámku oslovil borotínský patriot a místostarosta Vladislav Hladil a
tím položil základy naší nynější spolupráce. Na jeho popud jsem krátce nato navštívil
Borotín a pustil se do zpracovávání dějin obce, kterou jsem znal od dětství hlavně díky
návštěvám zdejšího arboreta. Jsem rád, že při skládání jednotlivých kousků mozaiky
pestré a zajímavé historie Borotína mohu navázat na práci zdejšího rodáka historika
Vlastimila Sedláka (1927-2003), kterého jsem poznal bohužel již jen z jeho historických
textů. Taktéž jsem vděčný za pomoc a podporu výše zmíněného V. Hladila, který mě
zásobuje nejrůznějšími písemnostmi, informacemi a fotografiemi. Poděkování mu však
patří i za to, že mě vůbec k této tak zajímavé práci vyzval a dovolil mi podělit se tu
s Vámi alespoň ve stručnosti s tím nejzajímavějším z dějin Vaší obce.
S úctou Malohanák Michal Schuster
Pravěké dějiny Borotína
Vzhledem k tomu, jak jsou dějiny Borotína dlouhé a zajímavé, je až s podivem, že dosud
nebyly nikým obšírněji zpracovány. Je proto třeba skládat střípky a zmínky v různých
textech, článcích a knihách. Přitom je nutné tyto údaje kriticky ověřovat a posuzovat,
neboť řada z nich je nesprávných nebo se navzájem odlišují či si odporují. Velká
opatrnost při práci s nejstaršími prameny a literaturou vyplývá také z faktu, že existují
dvě obce stejného jména, které byly občas zaměňovány – Borotín na Táborsku a Borotín
na Malé Hané.
Borotín se nachází v krajině později nazvané Malá Haná, která se do dnešní podoby
utvářela v třetihorách a je částí dlouhého geologického prolomu, který začíná na
Žambersku a pokračuje přes Lanškroun, Moravskou Třebovou, Boskovice, Černou Horu
až po Moravský Krumlov. První lidé do našeho kraje přišli někdy v 6. tisíciletí před
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naším letopočtem. Byli to zemědělci, kteří osídlili celé úrodné Podunají. Nejvíce zbytků
po prvních zemědělcích lze nalézt z mladší doby kamenné (zhruba 8000-4000 př. n. l.).
Nejdříve se v kraji usadil lid s lineární keramikou, později vypíchanou keramikou a
nakonec s moravskou malovanou keramikou.
Ve 4. tisíciletí př. n. l. dochází k neklidu a dosavadní obyvatelstvo buduje na svoji
ochranu první opevněná hradiska. Nejstarším na Malé Hané byly Vejštice u Vážan ve
výšce 400 m. n. m. o rozloze 0,25 ha, opevněné příkopem. Ve 3. tisíciletí př. n. l. na
Malou Hanou přicházejí první Indoevropané – lid se šňůrovou keramikou. Následně sem
proniká lid zvoncových pohárů. V době bronzové přes Malou Hanou prošli lidé dalších
kultur – lid unětický, věteřovský, mohylový a popelnicových polí neboli lužický. Lužický
lid, zvaný podle slovanské Lužice v dnešním Německu, měl své sídliště na území
dnešních Velkých Opatovic. Živili se zemědělstvím a své zemřelé spalovali, přičemž
jejich popel ukládali do nádob umístěných v mělkých hrobech na zvláštních hřbitovech –
na popelnicových polích.
V době bronzové bylo také nad Opatovicemi vybudováno hradisko na nejvyšším vrchu
v okolí (513 m. n. m.) o rozloze 1,8 ha. Archeologické nálezy dokazují, že okolí hradiska
obývali v několika nížinných sídlištích různí řemeslníci a zemědělci, kteří na něm v
případě nutnosti hledali ochranu.
V 5.-1. století př. n. l. sídlili na Malé Hané Keltové, kteří vyráběli železné nástroje a
zbraně, používali zlaté a stříbrné peníze a nádoby vytvářeli na hrnčířském kruhu. Usadili
se ve starých lužických sídlištích, jak o tom svědčí nálezy jejich nádob u Sudic, Boskovic
či Jevíčka. U Velkých Opatovic byla nalezena dokonce jejich hrnčířská pec. Keltové
začali budovat svá hradiska – tzv. oppida, střediska správy, řemesel a obchodu. Nejbližší
Malé Hané vybudovali ve Starém Hradisku u Protivanova na Drahanské vrchovině.
Germánské národy, z nichž Kvádové pobyli na Moravě asi nejdéle, obývaly Malou
Hanou v 1. - 4. století našeho letopočtu. Tato doba znamenala pro zdejší kraj úpadek,
ačkoliv sem pronikají od Dunaje vysoké kulturní prvky pevně organizované Římské říše,
jejíž hranice tehdy sahaly až k Dunaji. Na Malé Hané, která byla v této době dobře
osídlena, se těžila železná ruda, s níž zdejší obyvatelé jednak obchodovali, jednak ji
zpracovávali, jak dokládají naleziště železářských pracovišť u Šebetova, Knínic a Sudic.
Přímo v Borotíně byly archeologické nálezy učiněny na počátku 20. století, kdy tu majitel
borotínského panství Gustav Riedl otevřel pískovcový lom na kopci Čihadlo. Právě zde
byly roku 1911 po odkrytí lesní půdy objeveny celkem tři bronzové soubory s počtem 41
různých předmětů, přičemž nejkrásnější broušený artefakt představovala sekerka. Datace
nalezených předmětů není zcela jednoznačná, ale může se jednat o mladší nebo pozdní
dobu kamennou, tj. období zhruba mezi 6. až 2. tisíciletím před naším letopočtem. Roku
1925 nalezli v tomtéž lomu dělníci v hlíně soubor bronzových nástrojů v celkovém počtu
33 kusů. Šlo především o zlomky seker, srpů, hrotů oštěpů, nožů, hrotů mečů atd. Třetí
hromadný nález v pískovcovém lomu na Čihadle byl učiněn roku 1935. Podle
dochovaných zpráv se jednalo asi o 8-12 bronzových předmětů, z nichž několik si nálezce
ponechal, většinu však předal majiteli lomu velkostatkáři Riedlovi. Všechny tři nálezy
jsou typickým souborem bronzového materiálu, přineseného sem nějakým obchodníkem
na výrobu nových odlitků v době, kdy barevné kovy jako nová surovina nahrazovaly
tradiční kámen. Ačkoliv na Malé Hané nelze soudit na bohatý rozvoj místního slévačství,
je u Boskovic doložena jedna dílna. Na další dílnu by mohly nepřímo ukazovat právě
nálezy z prostoru Borotína, Velké Roudky a Velkých Opatovic. Tyto nálezy mají jistě
vztah k pravěkému sídlišti na blízkém Hradisku, kam vedla sídelní i obchodní stezka od
Borotína a od Velkých Opatovic. Po těchto stezkách procházeli obchodníci přinášející
zlomky starých nástrojů, nástroje rozpracované, případně i výrobky hotové.
7

Ve 4. století vpadli do Evropy nomádští Hunové, pocházející z centrální Asie, a uvedli do
pohybu další kmeny. Tzv. stěhování národů znamenalo mimo jiné i rozpad římského
impéria, na jehož troskách se formují dnešní evropské národy a první státní útvary. Na
konci stěhování národů asi v polovině 6. století n. l. přicházejí do našich zemí kmeny
Slovanů a mimo jiné osidlují na Malé Hané starou sídelní oblast (Vanovice, Knínice,
Staré Jevíčko). V 7. století, kdy byla Morava ohrožena nájezdy Avarů, spojil z důvodu
společné obrany franský kupec Sámo slovanské kmeny a založil tak první slovanský stát,
jehož jádro tvořily moravské kmeny. Když se Sámova říše později rozpadla, vznikla na
jejích základech další slovanská říše Velkomoravská pod vládou knížete Mojmíra.
Později vznikla v oblasti kolem Malé Hané tzv. úsobrnská provincie se správním hradem
Uzobrnengrad, jehož přesná poloha je dodnes neznámá. Až do 13. století pak ještě trvalo,
než byla na okraji jižní části údolí, později nazvaného Malá Haná, založena vesnice
Borotín. Ale o tom bude pojednáno až příště…
Michal Schuster

Foto Vl. Hladil
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