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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 29.9. 2016 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
1) Úvod
2) Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt v MŠ
3) Projednání změny nájemní smlouvy Zahradnictví Chlup
4) Informace k probíhajícím akcím z dotací JMK
5) Informace k volbám do krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/2016
7) Různé, diskuze
8) Závěr
Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Jak jste jistě postřehli, probíhá poslední dokončovací fáze
opravy borotínského zámku, který bude sloužit jako „Dům s pečovatelskou službou“.
Předpokládaný termín kolaudace je konec října. Stále slýchám dotazy, zda bude den
otevřených dveří. Dle pana majitele se s tím počítá, ale samozřejmě až po kolaudaci. Přesný
termín bude ještě upřesněn. Provozovatelem bude společnost „Za sluncem z.s.“. Více se o
společnosti a plánech se zámkem dozvíte na www.zasluncemzs.cz.
V současné době se také dokončují projekty financované částečně i z dotací z JMK.
Jedná se o opravy křížů, výměna podlahy a doplnění vybavení knihovny a v neposlední
řadě výměna stolů a stoliček v kulturním domě včetně zabudování kuchyňské linky
v malém sále KD a zasedačce.
Z vlastních zdrojů jsme financovali dlouho plánovanou opravu místní komunikace
k domu paní Nedomové, schody a zábradlí k budově staré školy a opravu střechy na
vodárně pod koupalištěm, která byla v havarijním stavu. Podařilo se také ve spolupráci
s hasiči a dalšími dát do pořádku přívod vody do koupaliště. Opravuje se fasáda hasičské
zbojnice.
Za necelý měsíc čekají nás občany Borotína volby do krajského zastupitelstva
Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR.
Letos kromě jiných postavili kandidátku do krajských voleb JMK i „Starostové pro
jižní Moravu“, která má číslo 23. Za toto hnutí kandiduji i já. Pokud se chcete o tomto
hnutí dozvědět více, máte možnost se podívat na www.staramese.cz. Děkuji za případnou
podporu. Do konce roku nás čekají ještě některé akce, o kterých se rozepisuji dále.
E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude v celé obci Borotín přerušena dodávka elektrické
energie dne 15.září 2016 v době od 7:00 do 13:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce nebo na nástěnce u obchodu Jednoty.
Informace o místě a době konání voleb
Starosta obce Borotín podle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a dle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR v platném znění
oznamuje
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
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v pátek
v sobotu

7. října 2016
8. října 2016

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu ČR nezíská počet hlasů
potřebný ke zvolení, proběhne 2.kolo voleb
v pátek
v sobotu

14.října 2016
15.října 2016

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů v okrsku Borotín je místnost pro
hlasování tj. zasedací místnost na Obecním úřadě v Borotíně č.p.200, v přízemí .
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost ( platným občanským průkazem, cestovním nebo diplomatickým pasem
České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství nebude mu
hlasování umožněno.
4. Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní
úřad a ve dnech konání voleb, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku Borotín.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 15.9. – 29.9. – 13.10. –
27.10. – 10.11. – 24.11. – 8.12. – 22.12. 2016 – 5.1.2017
Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Výkup padaných jablek
Výkup padaných jablek probíhá, tak jako vloni na č.p. 44 u Toulů na návsi v Borotíně,
a to vždy ve dnech v sobotu a středu od 15 do 16 hodin.
Cena za 1kg činí 1,40 Kč. Bližší informace zjistíte na vývěsní tabuli na vratech.
Mateřská škola ožívá
Mateřská škola obnovila po prázdninách pravidelný provoz v době od 7.00 – 15.30
hodin ve čtvrtek 1. září. Nový školní rok zahájilo celkem 18 dětí, z toho 4 chlapci a 14
děvčat. Ti „starší“ s velkým nadšením, ti nejmladší s váháním, co je čeká…- nedivme se,
čtyři nejmladší nedávno dovršili teprve dva roky. Kromě pravidelných akcí jako je
Drakiáda, vystoupení pro naše seniory, návštěva různých
kulturních programů dle aktuální nabídky, je čeká spoustu
her a nových dobrodružství mezi kamarády. V nejbližších
dnech pořádáme Den otevřených dveří u příležitosti 40.
výročí otevření naší mateřské školky, na který zveme
všechny občany. Přijďte si nejen prohlédnout současné
prostory, ale můžete i zavzpomínat u fotografií z mládí,
zalistovat školní kronikou…Mgr. Marcela Nečasová,
ředitelka MŠ
Malé ohlédnutí za rozloučením s předškoláky

Den otevřených dveří MŠ
Mateřská škola Borotín zve všechny občany Borotína v neděli 11.září 2016 v době
od 10 do 16 hodin na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který pořádá u příležitosti 40. výročí
otevření stávající budovy mateřské školy.
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Přijďte si prohlédnout nejen současný interiér školky, ale také fotografie ze
slavnostního otevření v listopadu 1976, společné fotografie z následujících ročníků,
zalistovat v kronice…. Srdečně zvou zaměstnanci školky.
Pár úryvků ze školní kroniky:
Ohlédneme-li se několik let zpět, zjistíme, že místní občané se již v dřívější době
dožadovali obnovení MŠ, která byla uzavřena v roce 1961. Hlavní zásluhu na výstavbě
nové MŠ má Český svaz žen, který se po léta dožadoval zřízení mateřské školy v obci. Tak
nově zvolený národní výbor v roce 1971 byl postaven před nesnadný úkol, vybudovat MŠ
za víc jak jeden a půl miliónu korun. Stavba MŠ byla zahájena na jaře 1975. Hrubá stavba
byla provedena novým systémem „Velox“ stavební správou školských staveb v Brně. Přes
tuto vydatnou pomoc ministerstva školství zůstalo ještě mnoho nedokončené práce. Za půl
druhého roku se na stavbě vystřídalo 136 brigádníků z řad občanů, kteří odpracovali
zdarma přes 6800 hodin. Oporou stavby byla parta brigádníků – důchodců. Vzájemnou
spoluprací orgánů, závodů a občanů se podařilo za rok a půl dokončit dílo, které je prvním
tohoto druhu na blanenském okrese…
Dne 14. listopadu 1976 byla slavnostně
otevřena MŠ. Přes nepřízeň počasí zúčastnili se
téměř všichni občané. Shromáždili se na
nádvoří MŠ, kde vyhrávala kapela. Po doznění
státní hymny, přednesení žáků ZDŠ, následoval
projev předsedy MNV s. Maršálka o vzniku a
růstu MŠ. Za hosty krátce promluvil
místopředseda ONV s. Miloš Bacík. A poté
následoval slavnostní okamžik přestřižení
pásky s. A. Novotným, který předal ředitelce
školy klíče a popřál mnoho zdaru v práci. Dovnitř vstupovali hosté a všichni přítomní, aby
se obdivovali zařízení a vybavení školy…
Již 1. srpna nastoupili do nového prostředí s. ředitelka Eva Kozelková, s. uč. Dagmar
Nechutová, s. kuchař Lubomír Šíbl a s. školnice Danuše Šíblová. Do nové MŠ bylo zapsáno
celkem 31 dětí – z toho 14 dívek a 17 chlapců…
28.7. 1977 naši obec navštívila sovětská delegace. Byly vykonány velké přípravy a
naše děti vzácné hosty vítaly s kytičkou v ruce. Sovětští hosté byli nadšeni nejen dětmi,
kterým rozdávali odznaky, pohlednice, žvýkačky apod., ale i prohlídkou naší mateřské
školy. Se zájmem se dotazovali na různé věci, rozvinula se vzájemná debata, v nichž jsme
si ujasňovali rozdíly našich zařízení. Na závěr své návštěvy se zástupci sovětské delegace
zapsali do naší kroniky…
zapsala Eva Kozelková, ředitelka mateřské školy
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Začíná podzim, dětem skončily prázdniny a tak je zveme do knihovny, která má po
létě novou podlahu a tím získala pěkné prostředí. Pro ty nejmenší máme nové leporelo
Josefa Lady Říkadla, pro starší knihu Koně, podle níž lze koníčky malovat a Deník malého
poseroutky i časopis ABC. Školáci i středoškoláci si můžou vybrat knihy z povinné četby
i knihy Odmaturuj z různých předmětů.
V měsíci říjnu opět proběhne výměna knih s Moravskou zemskou knihovnou. Bude
to kolem 230 knih, jedná se o beletrii i naučnou literaturu pro děti i dospělé.
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Děkujeme rodině Švandové za literaturu současnou i starší věnovanou knihovně. Přijďte
nás navštívit vždy v pátek od 16h-20h.
PODZIM V KVĚTECH – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční podzimní prodejní výstava v arboretu začíná 10.září a potrvá do 11. září
2015. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. V pavilonu je umístěna výstava dyní.Vedle
arboreta v domě č.168 je umístěna stálá výstava pohyblivých betlémů. Jste všichni srdečně
zváni. Více se dozvíte na www.zahrada-borotin.cz.
Předpouťová taneční zábava
SDH Borotín pořádá v sobotu 10.září 2016 v kulturním domě Borotín taneční zábavu.
Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje ABC Boskovice. Bohaté občerstvení
zajištěno. V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny. Přijďte se pobavit.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu (ledničky, televize, pneu bez
disků, zbytky barev, aj.) bude proveden v pondělí 17.října 2016 od 14.30 do 15.00 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. Eternit
pouze zabalený do pytle a to v omezeném množství.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusové točně
od pátku 21.října do pondělí 24.října 2016. Do kontejneru je zakázáno dávat nebezpečný
odpad a stavební suť.
Sbírka Diakonie Broumov
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení, která se uskuteční ve středu
19.října 2016 od 14 do 17 hodin na obecním úřadě v Borotíně.
Sbírat se bude:
- Letní a zimní oblečení
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (min. 1m2)
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené kompletní
- Peří, péřové přikrývky, polštáře a deky
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- Knihy
Věci, které vzít nemůžeme:
- Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – ekologických důvodů
- Nábytek
- Znečištěný a vlhký textil
Sběr železného šrotu – informace
Sběr železného šrotu se z důvodu nízkých výkupních cen přesouvá na jaro 2017.
Děkujeme za pochopení. V nutných případech lze šrot dovést po domluvě se starostou obce
nebo panem Kalouskem ke stodole naproti autobusové zastávce.
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Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 15.října 2016 od 14.00 hodin tradiční setkání
se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z MŠ, výstava obrazů slečny
Kateřiny Procházkové s průvodním slovem, ukázky metamorfní techniky, mandaly jako
terapeutického nástroje, aj. Občerstvení a hudba zajištěno.
Výstava kreslířky Kateřiny Procházkové
V neděli 16.října 2016 od 15 hodin se uskuteční pro širokou veřejnost výstava obrazů
kreslířky Kateřiny Procházkové se slavnostním křestem „Andělského kalendáře“, který
provede MUDr. Lukeš v kulturním domě Borotín. Jste srdečně všichni zváni.
Pozvánka na vlastivědně- historickou procházku
Obecní úřad Borotín Vás zve 16.října 2016 na již IV. historickovlastivěnou procházku. Tentokrát vyrazíme směrem na Vanovice,
kde bude pro Vás připraveno 8 zastavení. Odborného výkladu se
jako vždy ujme pan Mgr. Michal Schuster. Začátek bude v 15:00
u autobusové zastávky v Borotíně. Předpokládaná délka trasy cca
2,8km.
Těšíme se na Vás! místostarosta Vladislav Hladil
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 2016. 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.
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají ve středu 16. listopadu 2016 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2016 oslaví:
Partyšová Marie
Sedláková Milada
Cápalová Zdenka
Valenta Josef
Paroulek Jan
Chlupová Vlasta
Khýrová Marie
Kvapil Jan
Beneš Bohumil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vodní družstvo v Borotíně
V minulém zpravodaji jsme ukončili vyprávění o majitelích borotínského panství a
velkostatku a dále se budeme věnovat jiným zajímavým tématům z dějin Borotína. V tomto
čísle se vrátíme o téměř sto let do minulosti, kdy se ustavilo místní vodní družstvo, které
nechalo provést rozsáhlý meliorační projekt.
Borotínské louky v trati Pod hrázou bývaly tradičně
podmáčené, a tak se jejich majitelé rozhodli založit Vodní
družstvo v Borotíně na Moravě a společnými silami
provést meliorace, tj. odvodnění a zároveň zavodnění
neboli zavlažování. Předsedou družstva a jeho výkonného
výboru byl zvolen velkostatkář Gustav Riedel (zůstal jím
po celou dobu fungování družstva).
Hlavní odvodňovací kanál měl vést uprostřed luk, a tak musel být dosavadní klikatý
Borotínský potok narovnán. Zatímco velkostatkář G. Riedel v této lokalitě vlastnil více než
3 hektary půdy, ostatní jednotliví majitelé (v počtu zhruba třiceti) tu drželi malé díly
(hlavně louky) o velikosti 1-7 arů. Jelikož se vykupování jednotlivých pozemků ukazovalo
jako příliš obtížné, byl vybrán jednodušší způsob – scelení.
Vypracováním plánů byl pověřen zemský geometr Julius Mátl z Brna z Moravského
zemského zemědělsko-technického úřadu, přičemž projekt odvodnění schválilo okresní
hejtmanství v M. Třebové roku 1907, o rok později také projekt zavodnění neboli závlahy.
Projekt byl podpořen dvacetiprocentní zemskou dotací, ale většinově jej financovali
členové družstva.
Na začátku února 1908 vyhlásilo vodní družstvo výběrové
řízení, na jehož základě bylo provedení prací zadáno podnikateli
Václavu Císařovi z Moravských Knínic (obdržel celkem
4.108,86 K). Stavbyvedoucím se stal zemský vrchní inženýr K.
Růžička. Práce byly zahájeny v březnu 1908 a skončeny roku
1912, přičemž je vykonávalo průměrně 20-30 najmutých
dělníků (z Borotína a okolí) denně. K úřední kolaudaci projektů
odvodnění a zavlažování došlo v listopadu 1913.
Drenáží byla nakonec odvodněna plocha cca 241 ha (2,41 km2),
rozvržená do 17 výtoků, a celkový stavební náklad činil cca
4.100 K. Závlaha pak byla provedena na ploše cca 7 ha. Vodu pro závlahu dodával
Borotínský potok, upravený na délku 1,7 km. Voda se vzdouvala šesti stavidly, od stavidel
byly vedeny závlahové příkopky a dřevěnou záhražkou si každý jednotlivý majitel
pozemků vzdouval vodu pro závlahu. Celkový stavební náklad zavlažovacího systému činil
cca 94.000 K.
Během prací byly některé pozemky, jež měly být původně odvodněny, z meliorace
vyjmuty, protože se zjistilo, že jejich odvodnění není zapotřebí. Naproti tomu zase jiné
pozemky, které se nacházely v sousedství pozemků do projektu od začátku zahrnutých,
byly přibrány z důvodu jejich značné vlhkosti (např. v trati Záhumenice). Kromě hlavního
odtokového kanálu namísto původního koryta potoka byly zabudovány drenážní výtoky,
propustky, odpadní a zavodňovací příkopy, stupně, výustě, stavidla k zavlažování a
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akvadukt. Dále byl postaven před železničním mostem při hranici s cetkovickým katastrem
nový dřevěný cestní most se zděnými pilíři.
I po skončení odvodňovacích, zavodňovacích a scelovacích prací vodní družstvo nadále
pokračovalo ve své činnosti, protože muselo jednak řešit postupné splácení nákladů, jednak
také zajišťovat udržovací a opravné práce melioračního sytému. Například roku 1920
nechalo družstvo provést úpravu vodního výtoku u bývalého mlýna tak, že se přeložil na
druhou stranu potoka přes louku Josefa Křivinky, který za to obdržel finanční náhradu 400
K.
Zástupci družstva se scházeli zhruba dvakrát do roka na výborové schůzi (ve škole,
poté na radnici či v kanceláři v panském dvoře) a jednou ročně pak na valné hromadě
(konané na radnici). Např. v lednu 1915 byli na výborové schůzi přítomni: předseda G.
Riedel, místopředseda Augustin Boháček (čp. 48), Jan Kvítek (čp. 6), Antonín Skřepský
(čp. 30), Ludvík Širůček z čp. 73 (zvolen dodatečným revizorem za narukovavšího
Františka Červinku z čp. 14, druhým revizorem byl obuvník Jan Toul z čp. 98), František
Ryňák, František Kalabus (čp. 13), Jan Čermák (čp. 39) a František Klimeš (pokladník, od
roku 1919 funkci vykonával Tomáš Kouřil z čp. 45). Celkem měl výbor 12 členů a 4
náhradníky.
Již po provedení melioračních prací v letech 1908-1912 se ukázalo, že v některých
tratích provedené odvodnění nestačí, protože půda tam byla příliš těžká, rozchody sacích
pásem značné a jejich hloubka velká. Stav se ještě zhoršil provedeným scelením pozemků
roku 1929, kdy se změnil způsob orby a tím i odtok povrchových vod. Také nastaly
podstatné změny v celkovém rozvržení cest a vedení přiváděcích náhonů. Z těchto důvodů
si nechalo vodní družstvo roku 1930 na základě anonymního výběrového řízení zpracovat
u Ing. Jana Dezorta z Brna nový projekt na odvodnění, rekonstrukci a regulaci potoka se
závlahou luk. Pro závlahu se počítalo mj. s využitím dnes neexistujícího spodního rybníka
na návsi. K realizaci připraveného projektu však nakonec nedošlo.
Rekonstrukce závlahového systému byla vodním družstvem provedena až během
roku 1949 za finanční podpory státu ve výši 105.236,30 Kčs. Od října do konce roku 1949
byly provedeny veškeré práce, placené i svépomocí ze strany členů družstva. Došlo k
vyčištění a odrnování hlavního odpadu, vykopání původních zanesených náhonů a utěsnění
a zajištění základů akvaduktu. Touto akcí činnost vodního družstva de facto skončila.
S pozůstatky dnes již téměř zapomenutého odvodňovacího a
závlahového systému se můžeme v Borotíně setkat i v
současnosti. K nejzajímavějším objektům patří dochovaná část
akvaduktu, který vedl vodu nad korytem Borotínského potoka.
O tom se na vlastní oči přesvědčili také účastníci historickovlastivědné procházky, která se v Borotíně uskutečnila v neděli
8. května 2016.
Michal Schuster
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