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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Projednání plánu akcí na rok 2018
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018
Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu
Projednání a schválení rozpočtového opatření
Projednání a schválení smlouvy na prodej pozemku parc.č. 3180
Příprava inventury k 31.12.2017
Různé, diskuze
Závěr
Slovo starosty
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2018, tentokrát s novou tématikou – „Panoramatické pohlednice
z obcí mikroregionu Malá Haná“, který dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček.
Věřím, že Vás tento dárek potěší a že nám zachováte přízeň i v nadcházejícím období.
Touto cestou děkuji Mgr. Michalovi Schustrovi za poctivý přístup při shánění
historických podkladů a sepsání knihy „Rodnému kraji“ o paní Soně Paroulkové a
dokončování knihy „O historii Borotína“. Místostarostovi Vláďovi Hladilovi za koordinaci
téchto akcí. S knihou o historii budete blíže seznámeni příští rok na křtu této knihy.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína,
např. SDH za zajištění hasičského plesu, Mikulášské besídky, Sametové pařby,
úklidu a čištění koupaliště, maškarního karnevalu, soutěže dětí „O Borotínský pohár“,
spolupráci při opravě střechy a komínu hasičské zbrojnice, aj.,
dále Mysliveckému sdružení Vanovice – Borotín, za zahájení prázdnin „Sportovním
dnem na koupališti, za pořádání mysliveckého plesu, aj.
TJ SOKOL za údržbu sportovního areálu na koupališti, za přípravu a zajištění
občerstvení při závodech v orientačním běhu aj.,
Mateřské školce v Borotíně za zajištění vystoupení dětí na setkání se seniory,
vzorné vedení školky, spolupráci s knihovnou a arboretem,
ženám za organizaci pravidelného cvičení v KD,
Věře Neubauerové a spol. za přípravu a organizaci „Strašidelného arboreta“,
Katce Sehnalové a spol., za přípravu a organizaci 5. Borotínské Hubertské jízdy,
a občanům, kteří pomohli při akcích i přesto, že nejsou organizováni v žádné organizaci.
Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín
popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 všechno nejlepší,
hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka.

Oznámení
o době a místě konání voleb prezidenta

1. Hlasování ve volbách prezidenta republiky se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
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a případné II. kolo
dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 27. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb prezidenta republiky 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 nebo cestovním pasem).
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.
Údržba místních komunikací
Stejně jako v loňském roce je údržba místních komunikací přes zimu zajišťována
smluvně s panem Martinem Přichystalem z Borotína. Žádáme občany, aby v případě
sněžení neparkovali svá auta na místních komunikacích a umožnili tak prohrnutí vozovky
v celé šíři, popř. délce, a předešli tak případnému nebezpečí poškození vozidel. Děkuji za
spolupráci.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 7.12. – 21.12. 2017 –
4.1.2018 – 18.1. – 1.2. – 15.2. – 1.3. – 15.3. – 29.3.
Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Svozová firma SUEZ CZ (dříve SITA) dále upozorňuje občany, aby do popelnic
neukládali žhavý popel, neboť v tomto případě by z bezpečnostních důvodů nebyla
popelnice vysypána. Do popelnic je také zakázáno dávat stavební suť. Děkujeme.
Od prosince 2017 do konce března 2018 nebude možno biologický odpad
odevzdávat do biokontejneru. Kontejner na bioodpad bude opět přistaven od 1.dubna
2018, kdy jej začne svozová firma opět vyprazdňovat a odpad odvážet.
Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43
Senátorka Ing. Vítková připravila novou petici na podporu dálnice D43 (dříve R43).
Pokud se podaří získat alespoň 10 000 podpisů, bude o této problematice jednat senát,
který může ukládat konkrétní úkoly ministerstvu a prosadit jednání i v poslanecké
sněmovně. Pokud máte zájem tuto petici podepsat, máte možnost v kanceláři OÚ Borotín
v úřední hodiny.
Nové jízdní řády
Od 10.12.2017 budou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Jízdní řády autobusů na linky 251 a 253 jsou
k dostání v tištěné podobě zdarma na OÚ Borotín. Vytištění ostatních linek autobusů a
jízdních řádů na vlak je zpoplatněno.
Mateřská škola

V mateřské škole nastává Čas zimní a vánoční –„Vůně Vánoc“
Tématická výuka přibližuje dětem kouzelnou atmosféru období adventu a tradic
spojených s tímto časem. Je obdobím plného očekávání, příprav a těšení se na Vánoce.
Vede děti k emocionálnímu prožívání adventního období, návštěvy Mikuláše, posilování
lásky k rodině, kamarádům i blízkým lidem, radosti z obdarovávání dárečkem nebo
přáníčkem a radostného prožívání vánočního nadělování pod stromečkem.
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A že si děti ve školce jen celé dny nehrají, nahlédněme do vzdělávacích oblastí:
1. Dítě a jeho tělo
• Rozvoj pohybových dovedností v souladu s rytmem
• Vedení stopy tužky při kresbě (obtahování)
• Osvojení si praktických dovedností při výrobě
vánočních ozdob, přání a dárků
(lepení, stříhání, modelování, zpracovávání těsta)
2.
Dítě a jeho psychika
• Rozvoj spontánního vyprávění zážitků
• Vyjádření myšlenky, nápadu, pocitu, přání
• Popisování situací, událostí s použitím jednoduchých souvětí
• Rozlišování vůně koření, chuti různých pochutin
• Procvičování paměti, zapamatování vánočních koled, básní
• Využívání tvůrčích a výtvarných technik k adventní výzdobě MŠ
• Orientace v číselné řadě 1 - 6
• Třídění předmětů podle společných znaků (velikosti, barvy, tvaru)
• Projevování citů, spoluprožívání radosti s nadělování
3.
Dítě a ten druhý
• Rozvoj přátelských vztahů mezi dětmi
• Rozvoj vzájemné komunikace
• Pochopení významu obdarovávání svých blízkých, kamarádů a být také
obdarován
4.
Dítě a společnost
• Rozlišování společensky nevhodného chování (lež, ubližování,
nespravedlnost)
• Projevování ohleduplnosti a zdvořilosti
• Seznamování s kulturou a tradicemi vlastního národa
• Vnímání uměleckých i kulturních hodnot
5.
Dítě a svět
• Poznávání jiných kultur
• Vytváření pocitu sounáležitosti se světem
Očekávané výstupy:
• Vnímat a emocionálně prožívat adventní období a tradice spojené s tímto
časem
• Těšit se z příjemných zážitků (koledování, vánoční posezení, zpívání koled)
• Sdílet společnou radost (mikulášské nadělování, nadílka dárků pod
stromečkem)
• Zapojit se do předvánočních příprav (pečení cukroví, zdobení stromečku)
• Spolupracovat a podílet se na vánoční výzdobě MŠ
• Zapojit se do programu na vánoční besídku
• Vyrobit vánoční přání nebo dáreček

Klidné, pohodové předvánoční dny, spokojené prožití Vánoc a mnoho zdraví
do přicházejícího roku 2018 Vám přeje Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
V době adventní si v knihovně od 1. 12. do 22.12.můžete v době od 16h do 19h
prohlédnout vyřezávaný betlém z lipového a tisového dřeva. Jste všichni vítáni, hlavně
děti. V říjnu v týdnu knihoven navštívili knihovnu děti MŠ. Na novém počítači, který je
návštěvníkům k dispozici lze vyhledávat informace na internetu, psát si dokumentaci ve
WORDU, tvořit tabulky v Excelu a upravovat fotky v programu Zoner.
4

V knihovně je také k dispozici nový přehrávač na gramodesky, kazety a CD (DVD). Z těchto
médií lze převádět i do formátu MP3 na Flash disk.
Po novém roce budou zveřejněny naše nové knihy připsané za rok 2017 na
www.borotin.knihovna.cz.
Mgr. Vlasta Korbelová
Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s dechovým orchestrem „Malá Haná“ se letos
uskuteční v neděli 17.prosince 2017 u hasičského sklípku v 10 hodin. Přijďte všichni, kdo
se chcete naladit do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné vánoční písně a
koledy. Teplé nápoje a občerstvení je zajištěno. Srdečně zve zastupitelstvo obce Borotín a
SDH.
Vánoční výstava v Arboretu Borotín
Zahradnictví František Chlup Vás zve na tradiční vánoční floristickou výstavu
suchých vazeb, vánočních dekorací včetně pohyblivého betlému s ručním pohonem.
Výstava se uskuteční ve výstavním pavilonu Arboreta a v domě u vchodu do Arboreta.
Výstava se koná od 23. do 26.prosince 2017 od 9 do 11 a 14 až 16 hodin.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 6.ledna 2018 od 20
hodin v kulturním domě ve Vanovicích. Bohatá myslivecká kuchyně a tombola bude
zajištěna. Svoz a rozvoz autobusem bude zajištěn.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOROTÍN
•
Štěpánské střelby ze vzduchovky
Zveme Vás na tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky, která se uskuteční v úterý 26. 12.
2017 od 13 hodin v hasičském sklípku. Pro děti i dospělé máme připraveno bohaté
občerstvení. Přijďte si zpestřit vánoční čas, rádi Vás uvidíme.
•
PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Vážení příznivci a přátelé hasičů,
děkujeme Vám za veškerou podporu našeho sboru, kterou nám vyjadřujete, ať již
finančně, prací nebo jen účastí na akcích, které pro širokou veřejnost pořádáme. Bez Vás
by to nemělo smysl.
Letos bychom chtěli zejména poděkovat obecnímu úřadu za rekonstrukci včetně zateplení
nové střechy na hasičské zbrojnici.
•
Výroční valná hromada SDH
Vážené hasičky, vážení hasiči,
v sobotu 13. ledna 2018 od 16:00 v sále KD Borotín se uskuteční výroční valná hromada
sboru. Program: zprávy jednotlivých funkcionářů výboru, informace z ústředí, plán práce
na příští období, předání ocenění a další. Samostatné pozvánky s podrobným rozpisem
najdete ve svých poštovních schránkách. Jako poděkování za odvedenou práci bude
připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme za Vaši účast. Výbor sboru.
•
Tradiční hasičský společenský ples
Srdečne Vás zveme na tradiční hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 24. února 2018
od 20 hodin v kulturním domě v Borotíně. Těšit se můžete na pestrý program a půlnoční
překvapení. V lidovém i moderním tónu pro mladé i dříve narozené hraje „Klasik“. Bohaté
občerstvení a hra o ceny bude zajištěna.
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Věcné a jiné dary do tomboly jsou vítány, můžete je předat na OÚ Borotín. Předprodej
slosovatelných vstupenek se uskuteční na přelomu ledna/února po jednotlivých domech.
Libor Toul – starosta SDH

Masopustní průvod masek
SDH Borotín a TJ Sokol Borotín pořádají v sobotu 10.února 2018 tradiční
masopustní průvod masek. Průvod masek začíná v 10 hodin od hospody „Stará škola“
v Borotíně. Sraz masek bude v 9 hodin v hospodě.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2017 oslaví:
Dagmar Vítková
Vlasta Bělehradová
Libuše Cápalová
František Chlup st.
Jiří Vítek

Miroslav Dufka
Jan Sedláček ml.
Lubomír Sedlák
Milena Tylšarová

V tomto seznamu jsou uvedeni také noví občané Borotína ze zámku.

Borotínské kalendárium
Rok 2017 se chýlí ke konci, a tak si připomeňme, jaké zajímavé události přinesly
občanům Borotína od začátku 20. století roky končící sedmičkou.

1907
V červnu došlo v době stávky dělníků šamotové továrny ve V. Opatovicích
k incidentu mezi majitelem továrny Eduardem Gessnerem a borotínským občanem.
O případu referovaly noviny Nová Malá Haná 22. června: „Dne 12. t. m. jel Prušák a
továrník Gessner se svým ředitelem do Velkých Opatovic. Na cestě dohnali p. Ševčíka
z Borotína a zastavili ho. Když seskočili z vozu, chopil se ho ředitel. Pak Gessner namířil
na něho revolver a křičel, aby mu řekl, jak se jmenuje. Když ulekaný občan, jenž se
domníval, že ho přepadli lupiči, řekl své jméno, pustili ho roztomilí pánové, jen Gessner
ještě připomenul: Kdyby to byl opatovický, zastřelil bych ho!“

1917
Třetím rokem pokračovala první světová válka, která tehdy přinesla smrt dvěma
borotínským občanům. Dne 20. ledna zemřel v nemocnici v ruském Lomově na následky
zranění František Šafář (nar. 1875) z čp. 60, vojín pěšího pluku č. 13. Pohřben byl na
městském hřbitově v Lomově. Dne 5. srpna padl na území dnešní Ukrajiny Jaroslav Jurka
(nar. 1898) z čp. 9, vojín pěšího pluku č. 93. Pohřben na hřbitově v obci Molodia.

1927
V Borotíně tehdy žilo celkem 793 obyvatel.
K 1. lednu byl uzavřen frýdntálský hostinec čp. 9, který vedli manželé Buryškovi.
Hostinec, původně v majetku vrchnosti, byl v provozu od založení osady Frýdntál na konci
18. století.
Na borotínském katastru bylo zahájeno scelování pozemků, ukončené roku 1929.
Do kostela bylo zavedeno elektrické osvětlení, jež poprvé zazářilo při slavnosti
Vzkříšení. Na Vánoce byl díky milodarům od většiny farníků zakoupen nový betlém za
2200 Kč od brněnské firmy Werner.
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1937
Po mnohaletém úsilí místních usedlíků byl do Frýdntálu zaveden elektrický proud
(zatímco Borotín byl elektrifikován již roku 1914).
V neděli 9. května uspořádal jevíčský okrsek TJ Sokol závody v trojboji, kterých se
zúčastnil i borotínský oddíl. Ačkoliv neobsadil první příčky vítězných družstev, mezi
nejlepší sportovce ve vrhu koulí o váze 7,25 kg patřil J. Paroulek z Borotína, který se hodem
9,77 m umístil spolu s A. Kouřilem z Bělé na třetím místě.
V červenci se při oslavách dvacátého výročí bitvy u Zborova konaly v Jevíčku mimo
jiné motocyklové závody brannosti, jejichž trať vedla i přes Borotín „po cestě p. Riedela
při zavřených šraňcích k V. Roudce.“
Když 14. září zemřel první československý prezident T. G. Masaryk, konaly
obecní zastupitelstvo a místní spolky mimořádné schůze a zasedání a byl vyvěšen smuteční
prapor. Borotínský a vanovický kostel vyzváněly, což se opakovalo i v den prezidentova
pohřbu. Dne 17. září byl uspořádán společný poslech smutečního vysílání z Prahy a 21.
září se na státní pohřeb do hlavního města vypravil celý učitelský sbor a z občanů Josef
Fiala.
Ve dnech 26. – 28. září se v budově cementárny konala výstava
ovoce a zemědělských plodin, kterou uspořádala místní Jednota
republikánského dorostu ve spolupráci s velkostatkářem Gustavem
Riedelem. Jak následně uvedly noviny Jevíčsko, „tato expozice
vymykala se z rámce běžných výstav ovoce, neboť ovocné sady
velkostatku borotínského jsou známy daleko široko svým kvalitním
výběrem výpěstků stromových.“
Probíhal společný poslech rozhlasových pořadů ve škole na
téma vzorná obec a protiletecká obrana. Tyto akce však postupně
ztrácely na oblíbenosti i významu, protože čím dál více lidí si
pořizovalo vlastní rádia.
21. května místní učitelský sbor podnikl studijní zájezd do škol boskovického
okresu. Toho roku byla borotínská škola okresní učitelskou jednotou v Jevíčku prohlášena
za reformní, což znamenalo, že se na ní měly zkoušet nové směry ve vyučování a výchově.
Na konci listopadu byla navíc zrušena jedna třída a škola prohlášena dvoutřídní.

1947
Od začátku roku byla budována silnice k cetkovické zastávce vlaku, kam dosud
vedla pouze blátivá polní cesta. Slavnostní otevření tzv. spojky se konalo 19. září 1948.
V listopadu vyhotovil Ing. arch. Zdeněk Sedláček z Technické kanceláře moravských
obcí, měst a okresů v Brně plán na rozšíření hřbitova. Počítalo se mj. s výstavbou nové
márnice a rozdělením hrobových míst na část pro hroby rodinné, čestné, dětské a pro
jinověrce. Celkovou parkovou úpravou měl hřbitov získat lesní charakter (počítalo se s 35
různými stromy a živým plotem). Součástí plánů byla také úprava příjezdové a příchodové
cesty a celkového okolí hřbitova (např. veřejné záchodky za kostelem a pěšiny s lavičkami,
které by nabízely rozhled do krajiny). Vzhledem k nedostatku financí však bylo roku 1948
od provedení projektu upuštěno.
V tomto roku navštěvovalo místní národní školu celkem 45 žáků (17 dívek, 28
chlapců), z toho 38 římskokatolického, 6 českobratrského a 1 československého vyznání.
Učitelský sbor tvořili řídící učitel Vladislav Šťastný, Růžena Špičková a Amálie Prchalová
z Cetkovic. Tři děti se s rodinami odstěhovaly v rámci osidlování pohraničí.

1957
Od začátku roku se začalo pochovávat na nově rozšířeném hřbitově, který byl
postupně přebudováván od poloviny padesátých let.
7

Borotínští ochotníci sehráli divadelní hru „Pan radní si neví rady“ od polského
autora Michala Baluckého.
Místní spolky uspořádaly dva plesy (Lidová myslivecká společnost v lednu, Svaz
československé mládeže maškarní ples v únoru) a jednu taneční zábavu (Svaz požární
ochrany v únoru).

1967
Od 1. dubna se prostory MNV spolu s poštovním úřadem přestěhovaly do vilky čp.
120, v patře také fungovala poradna pro matky a kojence. Vilka byla znárodněna
soukromým majitelům Dufkovým poté, co paní Dufková roku 1964 se svým synem
emigrovala na Západ.

1977
Členové místního Svazarmu začali u koupaliště budovat fotbalové hřiště. První zápas
tady sehráli svobodní proti ženatým během pouti 17. září 1978 (výsledek 6:3 pro
svobodné).
27. března byla slavnostně otevřena nová budova Ústavu sociální péče s dílnami a
společenským sálem za zámkem, v níž je v současnosti umístěn
Obecní úřad.
Odbor školství ONV v Blansku zrušil borotínskou základní
devítiletou školu s pěti ročníky a děti začaly od nadcházejícího
školního roku dojíždět do V. Opatovic. Posledním vyučovacím
dnem byl 30. červen a 3. července Sbor rodičů a přátel školy na
rozloučenou uspořádal na letním cvičišti dětské odpoledne s hudbou a tancem.

1987
Byl zbourán zchátralý hostinec čp. 57 „u Klimešů“, který až do 19. století fungoval
jako vrchnostenská palírna. Dle původního účelu byl dříve nazýván „V palírně“ či podle
aktuálního hostinského. Měl většinou nájemce z jiných obcí a původně platil za sídlo
katolického spolku TJ Orel.
Provozovna hostince se přesunula do prostor bývalé školy.
Ve dnech 10. – 13. září se v bývalé škole uskutečnila výstava rukodělných prací ve
spolupráci Svazu invalidů ve V. Opatovicích s Internátní školou pro slabozraké děti
v Moravské Třebové. Výstavu navštívilo celkem 412 návštěvníků.
Celkově žilo v obci 605 lidí včetně obyvatel Ústavu sociální péče. Během roku se
narodilo osm dětí, zemřelo sedm občanů, přistěhovalo se devět a odstěhovala se jedna
občanka.

1997
Obecní úřad dal zbourat zchátralou budovu bývalého
hostince čp. 1, který od 18. století vedla rodina Maršálkova a od
počátku 20. století rodina Dvořákova.
V patře bývalé školy začala provozovat výrobu čistících
mopů firma Falko Boskovice, která zaměstnávala sedm žen
z Borotína a okolí.

2007
Dne 22. září uspořádal spolek obcí Mikroregion Malá Haná první ročník
cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ s trasou o délce 43 km, kterého se zúčastnilo téměř 200
nadšenců.
V říjnu sehráli v kulturním sále ochotníci z Velkých Opatovic hru „Dámský krejčí“.
Při té příležitosti byly zahájeny výstavy „Rodáci Malé Hané“ a „Proměny Malé Hané“.
Ke konci roku měla obec celkem 416 obyvatel. Osm občanů se přistěhovalo, dvanáct
odstěhovalo a pět zemřelo.
Mgr. Michal Schuster
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