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Informace ze zasedání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční 18.9.2014
Program:
1) Projednání a schválení smlouvy na prodej pozemku pod bytovkou č.p.166
2) Projednání a schválení SOD s firmou M-Silnice a.s.
3) Rozpočtové opatření č.5
4) Informace k volbám do zastupitelstva obce
5) Zhodnocení činnosti za volební období 2010 až 2014
6) Různé, diskuze
7) Závěr
Rekonstrukce krajské silnice přes obec Borotín
Po dlouhé době se podařilo přesvědčit krajský úřad JMK k investici na
rekonstrukci krajské silnice 3748/III přes naši obec.
Výběrové řízení vyhrála firma M-Silnice a.s. Pardubice. Akce bude zahájena
1.září 2014 a potrvá do 16.11.2014. V této době bude vedena také objížďka přes
Šebetov, Světlou, Cetkovice. (viz mapka úřední deska) Do obce bude povolen vjezd
pouze obyvatelům obce, autobusové dopravě a dopravní obsluze. Samozřejmě si
uvědomte, že budete projíždět staveništěm a tomu je třeba přizpůsobit i rychlost. Pokud
bude možno, jezděte osobními vozy kolem sadů zadem k Havránkovým č.p.175. Obecní
úřad nechá zpevnit vyježděné koleje na této cestě.
Žádám všechny občany o pochopení a trpělivost. Odměnou nám všem bude
pěkná zrekonstruovaná silnice.
Informace k volbám do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce Borotín se budou konat dne 10. a 11. října 2014 ve
volební místnosti na Obecním úřadě v Borotíně.
Volební lístky včetně pokynů budou doručeny včas do všech domácností.
Co se Zastupitelstvu Obce Borotín za uplynulé volební období povedlo
Rok 2011
dokončeny Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borotín. (KPÚ). Investorem byl
Pozemkový úřad Blansko (PÚ). Cena činí cca 4.mil. Kč
oprava obecního skladu „Dvořákovo“. Hodnota díla 311 223,-Kč. Dotace činila
150 000,-Kč
zhotovení projektové dokumentace „Pavilonu“ arboretu Borotín. Hodnota díla
činila 268 000,-Kč. Dotace činila 200 000,-Kč.
Rok 2012
Zahájení realizace projektu „Obec pro příští generace“ (rekonstrukce vozovky a
chodníku v části od křižovatky u prodejny „COOP Jednota“ až pod koupaliště po
Maršálkovy. Hodnota díla 2 578 022,-Kč. Dotace činila 1 868 952,-Kč.
Rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí kulturního domu. Hodnota díla činila
579 055,-Kč. Dotace činila 255 000,-Kč.
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Oprava části obecního pavilonu v arboretu Borotín (I.etapa). Hodnota díla je 1 598
393,-Kč. Dotace činila 999 935,-Kč. Spolupráce s občanským sdružením
Arboretum Borotín
Ve spolupráci s VAS Boskovice vyřešeno napojení druhotné kanalizace z č.p.44.
Cenu díla ve výši 100 000,- Kč po projednání hradila v plné výši VAS Boskovice.
Rok 2013
Dokončení projektu „Obec pro příští generace“ (zbudování parkoviště u
koupaliště, odpočinkového místa naproti prodejně „COOP Jednota“, dětský
koutek u Rychnovských, vodopropustná komunikace ke Köhlerovým, zabudování
odpadkových košů, nástěnek aj.). Hodnota díla 1 793 617,-Kč. Dotace činila
1 313 048,-Kč.
Oprava sociálního zařízení a zázemí v mateřské školce. Hodnota díla činila
416 068,- Kč. Dotace činila 155 000,-Kč.
Materiální podpora SDH Borotín při budování podlahy v garáži hasičské zbrojnice
a plochy před vjezdem do garáže aj. v celkové hodnotě cca 25 tis. Kč
Rok 2014
Realizace energetických úspor multifunkčního domu v Borotíně.(kulturní dům,
OÚ, pošta, knihovna, sklad). Hodnota díla činila 2 900 000,-Kč. Dotace činí 1400
000,-Kč.
Zajištění rekonstrukce vodovodního řadu po obou stranách návsi v Borotíně s
VAS Boskovice . Investorem je v plné výši VAS Boskovice. Levou stranu
provedla firma VAPIS Boskovice a druhou stranu až ke bráně arboreta provádí
firma Reistav Letovice.
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého u rybníka na návsi. Cena díla je
160 000,-Kč. Dotace bude činit 106 000,-Kč.
Všeobecně
Zastupitelstvo obce se snažilo po celou dobu svého působení podporovat kulturní
(setkání se seniory, dětský maškarní karneval, Myslivecký dětský den a zahájení
prázdnin, divadlo, vystoupení kouzelníka,…), společenské plesy, zábavy, vánoční
koledování, družba s Borotínem u Tábora,…), sportovní ( sportovní odpoledne pro
děti, …) i hasičské akce (O borotínský pohár, 1.kolo PS okrsku Šebetov, výroční
schůze okrsku, a další)
Obec Borotín darovala TJ SOKOL barvy na nátěr konstrukcí laveček a stolů
sportovního aj. kulturního areálu a spolupodílí se ve spolupráci s SDH, TJ SOKOL
a dalšími občany na pravidelném čištění koupaliště a sečení trávy kolem areálu
včetně hřiště na minikopanou a financuje spotřebu el. energie potřebnou pro pohon
čerpadla k následnému napouštění koupaliště.
Celková hodnota výše uvedených akcí, které financovala Obec Borotín činí cca
10,9 miliónu Kč a podíl dotací na této částce je ve výši 6.6 mil. Kč . Dalších 6,5
mil.Kč bylo investováno v obci Borotín VAS Boskovice (vodovodní řad) a SPÚ
Blansko (komplexní pozemkové úpravy).
Co se nestihlo a co čeká nové zastupitelstvo
- dokončit opravu místních komunikací od OÚ k Náhlíkovým, zpevnit zatáčku na
cestě ke Köhlerovým, dodělat zpevnění cesty k Nedomovým a na koupaliště a
zbytek cest a cestiček po Borotíně, případně dobudovat i nové vodopropustné
cesty dle nových pozemkových úprav v extravilánu
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- ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zahájit realizaci pozemkových
úprav dle schválených komplexních pozemkových úprav.
- zajištění odborného prořezu lip u kostela a kontrolu dalších stromů po obci
- provést odkoupení vybraných pozemků na nové stavební parcely
- zajistit projekt inženýrských sítí k novým stavebním místům
- dokončit schválení nového územního územního plánu obce Borotín
- ve spolupráci s TJ Sokol rekonstruovat plot kolem hřiště na minikopanou a provést
terenní úpravy spodního břehu hřiště
- zrekonstruovat přívod vody z jímky pod hřištěm do koupaliště
- zajistit dotaci na zateplení MŠ a obecního domu č.p.42
- zajistit podklady a vydat knihu o historii Borotína
- pořídit nové stoly a židle do kulturního domu v Borotíně
- oprava pomníku padlým v 1.světové válce na návsi
- zbudování parkoviště před areálem arboreta
- oprava zdí a oplocení rybníka na návsi
- ……………………
Zastupitelstvo obce Borotín děkuje všem občanům, hlavně těm, kteří pomohli
zajistit výše uvedené akce a těší se na další spolupráci a podporu.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 21.8. – 4.9. – 18.9.
– 2.10. – 16.10. – 30.10. – 13.11. – 27.11. – 11.12. – 25.12.2014 Případné změny
termínů budou včas oznámeny.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu (ledničky, televize, pneu bez
disků, zbytky barev, aj.) bude proveden ve středu 17.září 2014 od 15.30 do 16.30 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 autobusové
točně od pátku 19.září do pondělí 22.září 2014. Do kontejneru je zakázáno dávat
nebezpečný odpad.
Mezinárodní cvičení NATO AMPLE STRIKE 2014
Společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky s armádami
členských států NATO. Létání bude ve dnech 3.-15. září 2014. Letouny budou startovat a
přistávat na letecké základně u Náměště nad Oslavou. Omlouváme se za zvýšenou
hlukovou zátěž v průběhu cvičení. Velitelství vzdušných sil.
Pozvánka na vlastivědně-historickou vycházku
Obec Borotín Vás zve na vlastivědně-historickou
vycházku v neděli 28.září 2014.
V plánu máme navštívit borotínskou pískovou skálu, vrch
Čihadlo a na něm objevené základy vyhlídkového altánu,
dále pověstmi opředené skalisko Rýbrcoulovo kamenné
srdce a pozůstatky lovecké chaty, tzv. kuchyňka.
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Zajímavé vyprávění k těmto zapomenutým místům si můžete poslechnout od pana
historika Michala Schustra, který Vás bude na cestě doprovázet.
Délka trasy bude přibližně 2km.Sraz účastníků je na koupališti v 15 hod.
Přijďte, dozvíte se něco nového z historie naší obce !
Vladislav Hladil
Výstava zvířat v arboretu
Po předběžné dohodě mezi majitelem místního arboreta panem Františkem
Chlupem a ředitelkou mateřské školky Mgr. Marcelou Nečasovou se ve dnech 5. – 6.
července 2014 uskutečnila v arboretu výstava členů Základní organizace chovatelů
Boskovice čistokrevných králíků, drůbeže hrabavé velké i zdrobnělé, drůbeže vodní,
v jejichž expozici byly k vidění husy české hladkohlavé i chocholaté, kachny indický
běžec, krůty crollwitzké.
Výstava byla určena k seznámení návštěvníků arboreta s krásou čistokrevných
zvířat, která jsou pro mnohé málo k vidění a také pro ty, kteří taková zvířata chovají.
Byly vyšlechtěny předešlými generacemi do mnoha plemen, barevných a kresebných
rázů v různé užitkovosti. Je
škoda, že předešlá a dnešní
generace
tradiční
chovy
opomíjela a opomíjí, dává
přednost nákupu užitkových
zvířat z velkochovů, bohužel
ještě častěji hotových produktů
ze
supermarketů.
Mnohým
chovatelům je chov králíků,
drůbeže a holubů celoživotní
záležitostí,
jejich
život
obohacuje pohled na krásné
zvíře. Chovatelské heslo „Pro
krásu, radost a užitek“ bude vždy
aktuální. Ne beton, ale krasavci
na dvoře, na zahradě a střeše oživují dům - a na venkově to platí dvojnásob.
Pořadatelé uskutečněné výstavy věří, že tato svůj účel splnila a bylo přislíbeno
pokračovat v této činnosti i v roce příštím.
Jiří Musil, předseda ČSCH Boskovice

Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
8.ročník tradičního cyklovýletu
„Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu
30.srpna 2014. Délka trasy bude jako vždy cca 43km. Start a cíl bude letos v obci
Uhřice. Tak jako loni přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém
kostitřasu a senátor Jozef Regec, který se také aktivně zúčastňuje tohoto cyklovýletu.
Registraci lze provést na webu www.okolomalehane.cz . Tam můžete rovněž získat i
další informace o této akci.
Soutěž mladých hasičů „O Borotínský pohár“
SDH Borotín a Obec Borotín zvou všechny příznivce na tradiční soutěž mladých
hasičů „O Borotínský pohár“, která se uskuteční v sobotu 6. září 2014 na borotínské
návsi. Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní ligy mládeže
2014. Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Jste srdečně všichni zváni. Občerstvení včetně
uzenin z udírny a točeného piva je zajištěno.
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Předpouťová taneční zábava
SDH Borotín pořádá v sobotu 13.září 2014 v kulturním domě Borotín taneční
zábavu. Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Epicentrum. Bohaté
občerstvení zajištěno. V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny.
Přijďte se pobavit.
Podzim v květech – arboretum Borotín
Tradiční podzimní pouťová prodejní výstava v arboretu začíná 12.září a potrvá až
do 14.září 2014. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
Výkup jablek
Výkup padaných jablek bude prováděn, tak jako vloni na č.p. 44 u Toulů na návsi.
Přesný termín a cena budou oznámeny dodatečně v místním rozhlasu a na vývěsní tabuli
na vratech domu č.p.44.
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 15.listopadu 2014 ve 14.00 hodin tradiční
setkání se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z mateřské školky,
promítání leteckého foto Borotína z letošního roku, přednáška o historii Borotína, kterou
bude prezentovat historik pan Michal Schuster, aj. K tanci a poslechu bude hrát pan
Komínek z Uhřic. Občerstvení zajištěno.
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají v neděli 16. listopadu 2014 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
Zahájení topné sezony a protipožární opatření
Preventista SDH Borotín upozorňuje všechny občany, že před zahájením topné
sezóně je vhodné zkontrolovat kouřovody a tělesa komínů, zda nepotřebují opravu.
V případě nutných oprav tyto provést co nejdříve a nachystat je na další topnou sezónu.
Děkujeme za spolupráci. Dále je třeba nechat provést 1x ročně odbornou kontrolu
autorizovaným kominíkem. (viz odstavec kominík)
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude
provádět během měsíce listopadu 2014. Bližší termín bude včas oznámen. U loňských
zájemců, kteří mají smlouvu s uvedeným kominictvím, bude kontrola provedena
automaticky, aniž by se dotyčný musel někde hlásit. Noví zájemci nechť se hlásí na
Obecním úřadě v Borotíně tel. 516 477 622 nebo e-mailu: info@obecborotin.cz. Cena za
vyčištění a provedení kontroly jednoho komínu činí 300,-Kč a za každý další komín 150,Kč.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění a kontrolu komína
sami.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících září až prosinec 2014 oslaví:
Čápek Jiří

Kozáková Ludmila
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Čermáková Věra
Köhlerová Hana
Dokoupilová Miroslava

Solovinská Dagmar
Paroulek Milan

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
Borotín v druhé polovině 15. století jako majetek mnoha šlechtických rodů
V druhé polovině 15. století se v dějinách Borotína vystřídalo mnoho šlechtických rodů,
přičemž i nadále byla ves většinou rozdělena na dvě části.
Jedním z držitelů byl Václav z Křetína, který pocházel z rodu Vojnů z Křetína s kačerem
ve znaku. Ti se usadili v 15. století na Moravě, kde jednotliví členové drželi množství
drobného majetku jako např. Bezděčí u Trnávky, Unerázku nebo hrad Víckov na
Tišnovsku. Kvůli svému zboží, Borotínu a vsi Malý Nýrovec, byl Václav z Křetína ve
sporu s vdovou po Janu Hlaváčovi z Ronova Markétou již roku 1436. Vyplývá to z
dohody, kterou uzavřel se Zbyňkem z Osového, Janem z Pernštejna a jinými správci a v
níž se uvádí, že tito jmenovaní „chtí Václava zastúpiti protiv paní Hlaváčové a jemu jeho
osvoboditi Borotín a Nýrovec malý.“ Roku 1447 pak vsi Borotín a Malý Nýrovec
vykonavatelé závěti po zemřelém Janu Hlaváči z Ronova konečně Václavovi z Křetína
zapsali jako jeho majetek. Téhož roku již vystupuje pod jménem Václav z Křtětína a
z Borotína ve sporu s Vaňkem z Boskovic.
Václav z Křetína měl spory také s opatovickými sousedy. Roku 1447 zažaloval Pročka z
Kunštátu a na Opatovicích za to, „že mi mé lidi mocí zbil a zjímal na mém vlastním poli a
k tomu jim to zkazil, což jsú sobě na svém poli opravovali a více že mi na mém svévolně
honí a svého brání.“
Je možné, že Proček z Kunštátu také vlastnil v Borotíně nějaké zboží, neboť roku 1464
„dal útok na to, což se věnného práva toho v Borotíně dotýká“. Proček (neboli Procek) z
Kunštátu byl významný moravský šlechtic, který pocházel z líšnické větve pánů z
Kunštátu. Ve svých rukou soustředil značnou část moravských statků tohoto rodu. Roku
1434 zdědil statky po svém otci Bočkovi z Kunštátu a z Opatovic a jeho sídlem se stala
právě opatovická tvrz. Roku 1446 získal hrad Boskovice, po němž se také psal.
Pohyboval se ve vysoké politice a stal se přívržencem českých králů Jiřího z Poděbrad a
poté Ladislava Pohrobka, přičemž získal funkci královského komořího a rady a později
nejvyššího zemského komorníka zemského soudu v Olomouci. Král Ladislav Pohrobek
mu též doživotně zastavil město Jevíčko. Proček z Kunštátu zemřel bezdětný roku 1477 a
pochován byl v hrobce klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.
Roku 1460 vlastnili blíže neurčené zboží v Borotíně pravděpodobně i Jan z Olešničky a z
Vážan a Jindřich ze Svitav a z Borotína s manželkou Annou. Jan z Olešničky totiž tehdy
tuto Annu zažaloval o 60 hřiven grošů, „že mi drží v Borotíně pět hř. platu, ježto já k
tomu právo mám.“
Jan z Olešničky měl roku 1460 spor ohledně Borotína také s Annou Vševidovou z
Opatovic (Annú Ševidovú). Tato Anna byla jednou z dcer opatovického vladyky Vícka z
Opatovic, nevlastního syna Ofky z Borotína. Anna byla Víckovou dědičkou, a proto jí
kromě části Opatovic připadla asi také nějaká část borotínského statku. Po smrti svého
manžela Petra Vševida z Hořešovic roku 1464 prodala svůj zbylý majetek v Opatovicích,
Smolné a Skočové Lhotě svému šlechtickému sousedovi v Opatovicích, Pročkovi z
Kunštátu. Ten ji ještě téhož roku kvůli opatovickému zboží zažaloval. V půhonu neboli
žalobě je uvedena již jako Anna někdy Vševidová z Borotína, tudíž je pravděpodobné, že
tehdy už žila pouze v Borotíně.
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Od Václava z Křetína získal část Borotína rytíř Hynek ze Zvole. Jako Hynek ze Zvole a
Borotína se psal už roku 1457, kdy svědčil při prodeji zahrady Mlýniště jevíčskému
měšťanu Vachovi Herynkovi. Kromě Borotína vlastnil Hynek ze Zvole také panství
Kolštejn, Šumvald s tvrzí a Ptení s tvrzí.
Zatímco tedy jednu polovinu Borotína držel Hynek ze Zvole, druhá náležela jinému
šlechtici – Markvartu z Lomnice. Byl členem starobylého moravského rodu, který
pocházel z Lomnice u Tišnova a měl ve znaku orlí křídlo se stříbrnou nebo zlatou
pružinou a jetelovým lístkem. Markvart patřil k významným členům rodu a sňatkem
získal půlku letovického panství. Zemřel ve vysokém věku roku 1482, ale již roku 1466
odprodal svou polovinu Borotína s tvrzí Hynkovi ze Zvole a ves tak byla spojena na
nějakou dobu jedním vlastníkem.
Hynek ze Zvole pocházel ze starého moravsko-slezského šlechtického rodu Zvolských ze
Zvole, který se psal po vsi Zvole nedaleko Mohelnice. Hynek ze Zvole často figuruje v
půhonech té doby. Například roku 1464 zažaloval Lorence z Horky a Voděrad a Petříka
z Chrudichrom kvůli neurovnaným záležitostem po Václavu Křetínském, jež se týkaly
tvrze a vsi Borotína. Hynek ze Zvole zemřel někdy před rokem 1486, přičemž jisté
nároky na Borotín si následně činili jeho sourozenci Zbyněk ze Zvole, mladší bratr, a
sestra Kateřina ze Zvole.
Zbyněk ze Zvole si roku 1489 vzal pravděpodobně kvůli své bezdětnosti „na spolek“
Jana Heralta z Kunštátu a Líšnice. Toto ujednání v praxi znamenalo, že zemře-li někdo z
nich, veškerý majetek zdědí ten druhý. Jan Heralt z Kunštátu byl významný moravský
šlechtic, který se stal po smrti svého otce Heralta z Kunštátu roku 1444 jediným dědicem
značného majetku. V roce 1476 jej na spolek přijal jeho značně starší bratranec Proček z
Kunštátu a získal tak panství Líšnici, Kunštát, Lysice a později Opatovice. Mimo to
vlastnil také panství moravskotřebovské. Do své smrti roku 1490 zastával Jan Heralt úřad
nejvyššího komorníka cúdy olomoucké.
Později Borotín nebo jeho část vlastnil Kuneš Naksera z Chotěvic a na Jaroměřicích. O
rodu Nakserů (psáno také Naksera či Naxer) z Chotěvic toho mnoho nevíme. V erbu měli
polovinu vyskakujícího koně a psali se asi podle vsi Chotěvice (dříve též Chotějovice,
okr. Trutnov). V pramenech se uvádí, že 13. prosince 1491 obdržel Kuneš Naksera ves
Drválovice a také statek v Borotíně po zemřelém Jindřichu Svitavském. Kromě toho
držel nedalekou ves Jaroměřice s tvrzí.
Část Borotína s tvrzí se na konci 15. století stala zeměpanským zbožím, které český král
Vladislav II. Jagellonský dal roku 1498 Albrechtovi z Boskovic a na Letovicích. Jako syn
významného šlechtice a moravského politika Václava neboli Vaňka z Boskovic byl
držitelem rozsáhlého majetku. Roku 1499 zemřel bez potomků, a tak se stal dědicem jeho
mladší bratr Ladislav z Boskovic, proslulý humanistický šlechtic a politik.
Michal Schuster
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