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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskutečnilo ve čtvrtek 15.2.2017 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Usnesení:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.

Smlouvu na dodávku služeb v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)
Smlouvu o výkonu funkce pověřence (GDPR)
Dodatek ke smlouvě s firmou SUEZ – ceník na zvýšení cen odvozu
komunálního odpadu v roce 2018
Výpověď ze smlouvy o odvozu komunálních a ostatních odpadů k 31.12.2018
s firmou SUEZ Boskovice
Rozpočtové opatření č.2/2018

Bere na vědomí:
6.
Informace k žádostem o dotaci z PRV JMK 2018

7.

Informace k zajištění programu na cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Chtěl bych Vám poděkovat za trpělivost při
nepříznivých situacích, které sebou zimní období provází. Zároveň bych Vás chtěl požádat
o spolupráci při jarním úklidu (tzn. konec března a měsíc duben) před svými domky v naší
obci.
V letošním roce jsem po projednání se zastupitelstvem obce opět podal na krajský
úřad Jihomoravského kraje žádost o dotaci z PRV 2018. Letos kraj nejvíce podporuje
údržbu a rekonstrukci víceúčelových zařízení, čehož bychom chtěli využít k údržbě areálu
na našem borotínském koupališti. Mám na mysli nové oplocení kolem malého hřiště, nový
nátěr boudy a údržbu muzikantské boudy, nákup malého sanitárního kontejneru s WC aj.
Letos jsme hlavními pořadateli tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“, který
bude mít start a cíl právě na koupališti, a navíc nás čeká tradiční návštěva hostů z Borotína
u Tábora a další akce, takže celá údržba dává smysl.
Obec v loňském roce využila možnost a podala žádost o dotaci na Ministerstvo
vnitra na nový dopravní automobil pro JSDH Borotín, neboť stará AVIE již dosluhuje. Tato
žádost byla schválena a letos byl vydán registrační list, takže můžeme začít jednat
s dodavatelem. Předpokládaná cena je cca 1 mil. Kč, z čehož dotace činí celkem 750 tis.
Kč, obec doplatí 250 tis. Kč.
Obec Borotín se v loňském roce stala členem nově založeného dobrovolného svazku
obcí „Technické služby Malá Haná“ za účelem řešení nového systému likvidace odpadu,
který by měl začít fungovat od 1.1.2019. S tímto novým systémem budete včas seznámeni.
Dále chystáme ve spolupráci s místostarostou panem Hladilem a Mgr. Michalem
Schusterem křest knihy „Dějiny obce Borotín od nejstarších dob do roku 1989“. Tento
křest se uskuteční během měsíce dubna. O přesném datu budete informováni. Věřím, že
každá rodina v naší obci bude mít zájem koupit si tuto knihu, která mapuje souhrnně dějiny
naší obce, abychom věděli, kde žijeme a odkud my a naši předci pocházíme. V neposlední
řadě to bude pěkná historická památka pro generace budoucí.
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Nejbližší termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 1.3. – 15.3. – 29.3.
– 12.4. – 26.4. – 10.5. – 24.5. – 7.6. – 21.6.2018. Případné změny termínů budou včas
oznámeny.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.2/2015 „O místním poplatku“ jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2018. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do variabilního
symbolu uveďte prosím číslo popisné Vašeho 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.2/2015 (www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí
v úřední hodiny na obecním úřadu). Změny hlaste prosím průběžně po celý rok na
OÚ!!!!
Knihovna Borotín (www.borotin.knihovna.cz)
V loňském roce jsme zapsali přes 100 nových knih, které jsou zveřejněny na webu
knihovny jako Přírůstkový seznam nových knih za rok 2017. K těmto knihám si čtenáři
půjčovali z 500 knih, které nám zapůjčili v průběhu roku z Boskovic. Měli jsme 60 čtenářů,
kteří si vypůjčili asi 1500 knih, z toho bylo dětem pouze 150 a více než 100 výpůjček
periodik. K časopisům 100 plus 1 a ABC máme nové periodikum Chatař a chalupář.
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. Na novém přehrávači si můžete přehrát staré gramodesky, kazety a CD.
Gramodesky lze převádět i do formátů MP3 na Flash disk. Na vaši návštěvu se těšíme.
Mgr. Vlasta Korbelová - knihovnice
Informace z SDH Borotín
Poděkování
Děkujeme všem za účast
a podporu tradičního hasičského
plesu, věříme, že jste si letošní
ročník náležitě užili a už teď se
těšíme
na
další.
Video
půlnočního překvapení budete
moci v nejbližší době shlédnout
na www.obecborotin.cz v sekci
Kultura a spolky – Sbor
dobrovolných hasičů.
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Beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou
V pátek 16.března 2018 v 18.30 hodin se uskuteční v kulturním domě Borotín diashow
„To je Hawai“ se známým cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vstupné je 150,00 Kč. Předprodej
byl zahájen již v lednu tohoto roku. Zbývá posledních pár vstupenek. V případě zájmu
kontaktujte Obecní úřad v Borotíně co nejdříve.
Dětský maškarní karneval
Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a přátele masek na dětský maškarní karneval,
který se uskuteční v sobotu 24. března 2018 od 14:00 v KD v Borotíně.
Pestrý program zajistí zábavné soutěže pro děti i dospělé, reprodukovaná hudba a velmi
bohatá „tombola“ o spoustu hraček. Dobrou náladu s sebou. Srdečně zvou hasiči.
Mateřská škola
Školkou prošla chřipková epidemie, o jarních prázdninách musel být dokonce na
dva dny přerušen provoz z důvodu vysoké nemocnosti.
Nyní ale naše řady opět naplňují sice pobledlé tvářičky, ale radostně zářící oči čekají nové
společně prožité chvilky mezi kamarády.
S přicházejícím jarem – 22. března budeme opět pořádat Tvořivé dílny s velikonoční
tématikou, na které srdečně zveme všechny občany Borotína. Tentokrát jarní vyrábění bude
v naší školce, přijďte se za námi podívat, můžete si zakoupit či sami vyrobit velikonoční
dekoraci. Občerstvení bude zajištěno.
V druhé polovině měsíce března se také uskuteční již tradiční sběr papíru, přesný
termín bude ještě zveřejněn. Výtěžek bude použit jako každoročně na nákup her a
výtvarného materiálu pro naše děti.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic,
které začne v sobotu 30.dubna 2018 v 17.00 hodin na koupališti. Přijďte všichni přivítat
jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 28.dubna a potrvá až do 8.května
2018. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Více se dozvíte na
www.zahrada-borotin.cz.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících březen až červen 2018 oslaví:
Vítek Jiří
Vyšinka Alois
Siegelová Marie
Khýr Jaroslav

Tylšarová Milena
Dokoupilová Jenovéfa
Tomanová Marie
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Výročí narození MUDr. Jana Klimeše (1843‒1899)
……. a něco z historie
Na začátku letošního února uplynulo
175 let od narození MUDr. Jana
Klimeše,jednoho z nejvýznamnějších
rodáků obce Borotín. V Jevíčku, kde po
většinu života vykonával lékařskou
praxi, se stal přední osobností českého
národního života.
Jan

Klimeš

pocházel

ze

starobylé borotínské rodiny žijící po
staletí v podsedku čp. 15. Již v 17.
století se tu připomíná jistý Jakub
Klimeš. Další z rodu Tomáš a později
jeho syn František jsou v matrikách
často

uváděni

jako

svědkové

na

svatbách a kmotři při křtech. Je
pravděpodobné, že zastávali v Borotíně
úřad rychtáře. U Mikuláše (nar. 1781),
Františkova syna, je to pak přímo zápisem v matrice potvrzeno. Mikulášův syn František
Klimeš (1810‒1880) se oženil s Kateřinou, dcerou krejčovského mistra Jiřího Ženatého
z Borotína čp. 88, a měli spolu tři děti. Nejstarší František (1837‒1922), bydlící později
v čp. 33, se stal předsedou kostelního výboru, radním a poté starostou. Nejmladší Terezie
(nar. 1845) si vzala Jana Valentu (1838‒1916), původem ze Světlé. Jejich synem byl Jan
Valenta (1879‒1916), oběť první světové války, a vnukem Josef Valenta (1913‒1983), mj.
horník na Chomutovsku a Ostravsku. Ten napsal několik vlastivědných pojednání,
povídek, lyrických básní, cestopis a převyprávěl místní pověsti. O dr. Janu Klimešovi,
svém příbuzném z otcovy strany, napsal životopisné vyprávění Raději pastuchou.
Prostřední dítě manželů Klimešových se narodilo 2. února 1843 a místní kaplan Libor
Novotný jej do borotínské matriky narozených zapsal pod jménem Johann Klimesch. Jeho
kmotry se stali Karel Maršálek, podsedník, a Terezie, manželka Františka Jurků, oba
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z Borotína. Po vychození obecné školy v Borotíně byl Jan Klimeš dán na studia, přičemž
se měl na naléhání rodičů stát knězem. Nakonec však vystudoval lékařskou fakultu KarloFerdinandovy (dnešní Karlovy) univerzity v Praze. Stalo se tak prý s podporou jeho
budoucího tchána Josefa Mašlaně. Jiří Josef
Mašlan (Maschlan, Mašláň) působil jako
správce borotínského velkostatku někdy od
konce 50. do 70. let 19. století, kdy jej
vlastnila bankéřská rodina Sinů.
V dubnu 1871 se Jan Klimeš v
Borotíně oženil s Annou Mašlanovou. Její
otec musel písemně sňatek povolit, neboť
nevěsta byla tehdy ve svých 23 letech ještě
neplnoletá (až do roku 1919 byla stanovena
zletilost na 24 let). Za svědky jim šel
František Hanák, bývalý borotínský farář, t.
č. opatovický děkan, a borotínský nadlesní
Antonín Lenz. Mašlan pak údajně díky
svému vlivu Klimešovi zařídil lékařskou praxi s ordinací v Jevíčku a na podzim roku 1871
se tam novomanželé usadili. Roku 1872 se jim narodila dcera Anastázie (zemřela
v následujícím roce) a roku 1874 syn Ludvík, který šel v otcových šlépějích a vystudoval
farmacii a lékařství.
Jak napsal Titus Krška ve své Hasičské kronice roku 1898: „Jako lékař byl
vyhledáván široko daleko a tisíce jest těch, které vyléčil za dobu osmadvaceti let své
lékařské praxe v Jevíčku.“ Během sezóny působil dr. Klimeš také v lázních ve Velké
Roudce jako lázeňský lékař. Lázně již tehdy fungovaly jako důležité společenské místo
Malé Hané. Na konci 80. let 19. století tam Klimeš uspořádal zájezd brněnského Sokola.
Bylo to poprvé, co do tohoto kraje zavítala sokolská jednota, a tak se prý ona neděle stala
národním svátkem celého okolí. Početné obecenstvo z Jevíčka a všech blízkých obcí s
velkým zájmem shlédlo cvičení na nářadí, které bylo tehdy pro většinu diváků novinkou.
Tato akce následně vedla až k založení jevíčského Sokola v lednu 1893.
Jan Klimeš se v Jevíčku stal jednou z předních osobností českého národního života
a strůjcem volebního vítězství české strany. Roku 1892 byl ve volbách do obecního
zastupitelstva Jevíčka zvolen prvním starostou české národnosti po řadě německých.
Během svého sedmiletého působení v čele města vyvinul značné úsilí nejen o jeho
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všestranný rozvoj, ale i o rozvoj celé Malé Hané. Pokusil se neúspěšně o založení cukrovaru
a tabákové továrny. Díky němu však byl založen pivovar (1896), který pak fungoval téměř
sto let. Roku 1895 se stal členem zařizujícího a později užšího výboru pro vybudování
akciového pivovaru, zatímco v tzv. širším výboru byl tehdejší borotínský starosta Josef
Ženatý.
Mimo jiné i díky jeho úsilí byl roku 1896 v Jevíčku postaven na svou dobu moderní
vodovod, roku 1897 založena česká zemská vyšší reálka (dnešní gymnázium) a následně
postavena její budova. Tak mohli již tehdy i někteří Borotínští získat vyšší vzdělání. Mezi
prvními 26 abiturienty jevíčské reálky najdeme roku 1904 Rudolfa Koutníka, pozdějšího
učitele na Moravském zemském ústavu pro hluchoněmé v Ivančicích, a Antonína Nedomu
(1883–1969), pozdějšího vysokoškolského profesora dynamiky a hydromechaniky.
Klimeš podporoval kulturu a sport a aktivně se podílel na veřejném společenském
životě města. V Jevíčku byl zakladatelem a aktivním členem různých spolků (pěvecký sbor
Ctibor, Tělovýchovná jednota Sokol, předseda místní školní rady, předseda jevíčské
hasičské župy atd.). Patřil také k hlavním organizátorům založení jevíčského muzejního
spolku, který byl ustaven roku 1898 a který zahájil budování dodnes fungujícího muzea.
Spolu se svým bratrem Františkem se zasloužil o vznik Sboru dobrovolných hasičů
v Borotíně roku 1889. Sboru daroval 20 zlatých, za což byl jmenován jeho čestným
předsedou. Roku 1889 byl též zvolen prvním starostou nově založené XII. jevíčské
hasičské župy.
Klimeš rovněž inicioval a uspořádal vypravení prvního tzv. divadelního vlaku Malá
Haná do Národního divadla v Brně roku 1885. Mezi asi 250 účastníky z Jevíčska a okolí,
kteří tehdy shlédli divadelní hru Světa pán v županu o císaři Napoleonovi od českého
dramatika Emanuela Bozděcha, byli i někteří borotínští občané. Tímto zájezdem byla
zahájena tradice divadelních vlaků z Malé Hané do moravské metropole.
Lékařské i politické zásluhy dr. Klimeše byly náležitě ceněny v širokém okolí. Při
příležitosti padesátého jubilea vlády císaře Františka Josefa I. roku 1898 dokonce obdržel
vyznamenání záslužného zlatého kříže s korunou. Na jeho počest nese jedna z jevíčských
ulic dodnes název Dr. Klimeše. Veřejným zájmům však prý obětoval své zdraví a klid
rodinného života. Jak napsal Josef Valenta, dr. Klimeš neznal oddechu. „Dopoledne
v ordinaci, odpoledne navštěvoval pacienty, kam ho vozil ve starodávném landauru kočí
Johann, večer ho čekala práce osvětová, kulturní a politická. Z přednášek a schůzí byl
pravidelně odvoláván k případům…“
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Jan Klimeš zemřel 23. ledna 1899 v pouhých 56 letech vyčerpán prací a otřesen
rodinnou tragédií (syn Ludvík se pomátl, zemřel několik měsíců po svém otci v květnu
1899). Olomoucký deník Našinec přinesl 27. ledna nekrolog, podle něhož byl Klimeš
„mužem pravdy a daleko široko oblíbeným pro milou svoji povahu.“ O jeho oblibě a
společenském postavení svědčil také pohřeb, jehož se v Jevíčku zúčastnily stovky lidí, mezi
nimi nejvýznamnější osobnosti kraje, představitelé města, zástupci mnoha místních i
okolních institucí a spolků, ale i široká veřejnost. Novinová zpráva o úmrtí a pohřbu je
zakončena provoláním: „Jak důstojně pohřben byl muž o Jevíčko velezasloužilý, památka
jeho pak bude vůdčí hvězdou době budoucí!“
Mgr. Michal Schuster

8

