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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskutečnilo ve čtvrtek 31.5.2018 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z PRV JMK 2018 na revitalizaci víceúčelového areálu
na koupališti
2) Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů (GDPR)
3) Převedení hospodářského výsledku MŠ Borotín do rezervního fondu
4) Smlouvy na nákup části pozemků v Doubí za účelem rozšíření komunikace
5) Rozpočtové opatření č.6/2018
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 21.6.2018 v 17 hodin na OÚ Borotín.
Podrobnosti jsou uvedeny na pozvánce na úřední desce obce Borotín.
Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik informací.
Obec Borotín se stala zakládajícím členem Dobrovolného svazku obcí Technické služby
Malá Haná.
Zakládajících členů bylo 17 měst a obcí a k dnešnímu dni je nás 23.
Seznam členů Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná:
Bělá u Jevíčka, Sudice,,Bezděčí u Trnávky, Světlá, Borotín, Šebetov, Cetkovice, Uhřice,
Chrudichromy, Úsobrno, Jaroměřice, Valchov, Knínice, Vanovice, Ludíkov, Vážany, Malá
Roudka, Velké Opatovice, Městečko Trnávka, Žďárná, Míchov a Pamětice.
Dobrovolný svazek obcí si dal za cíl mít pod kontrolou a ovlivňovat nakládání s odpady ve
svých obcích a podílet se na vytváření systému.
Svazek obcí podal v polovině února tohoto roku žádost o dotaci na nákup tříděných nádob.
Jedná se o dotaci z OPŽP a náš projekt má název: Dobrovolný svazek obcí Technické
služby Malá Haná – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů.
V případě, že žádost bude úspěšná, bude naše obec realizovat svoz odpadu systémem doortodoor (DtD).
Jedná se o to, aby každý občan měl co nejblíže nádoby na tříděný odpad (bio, plast a papír),
tedy aby se více třídilo přímo u zdroje vzniku. Cílem je snížení tvorby směsného
komunálního odpadu a zvýšení množství složek tříděného odpadu. Každý rok se totiž
náklady na svoz a likvidaci odpadů zvyšují, nejvíce u směsného komunálního odpadu a
situace do budoucna bude pro města a obce čím dál nákladovější. S tím především souvisí
zákaz skládkování odpadu od roku 2024.
V současnosti je jediným řešením, jak snížit množství odpadů na skládkách, poctivé třídění
využitelných složek odpadu, které lze znovu využít jako surovinu. Recyklací se rovněž šetří
i velké množství energie, která je potřeba při výrobě nových výrobků z přírodních surovin.
Přesto ani recyklace není dokonalým řešením, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne.
Systém door-to-door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění přímo u svých
rodinných domů a u bytových domů. Třídění odpadu tak probíhá přímo v domácnostech a
donášková vzdálenost k nádobám na tříděný odpad je co nejkratší.
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Svazek obcí letos v březnu založil svoji společnost Technické služby Malá Haná s.r.o.,
která bude v budoucnu provádět svoz, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro své zakladatelské obce, tedy i pro naši obec.
Pojďme zkusit více třídit už nyní a zkusme se chovat zodpovědněji k životnímu prostředí
či sami k sobě.
Dále se Svazek obcí TS Malá Haná pokusí zažádat o dotaci na kompostéry, které by pak
mohly být pronajaty i našim občanům.
K tomuto systému budou v podzimních měsících připraveny besedy v našem kulturním
domě, kde bude celá problematika vysvětlena a odpovězeny případné dotazy.
Přeji všem pěkné prožití léta, prázdnin a dovolené.
Ing. Zdeněk Toul, starosta obce
Zprávy z borotínské knihovny
Dne 6.dubna nám zapůjčila Moravská zemská knihovna pobočka Boskovice pro dospělé
čtenáře 29 ks naučné literatury z oboru chovatelství, pěstitelství, potravinářství a beletrie
pro dospělé 123 ks.
Dále pro mládež 13 ks naučné literatury a 55 ks beletrie. Celkem 220 knih. V době letních
prázdnin bychom byli rádi, kdyby nás navštívilo více dětí, žáků, studentů, alespoň v době
mimo slunné dny k doplnění více znalostí z literatury.
Letos máme čtenářům nově v nabídce časopis Chatař a chalupář dále 100 plus 1 a dětem
ABC.
Knihy výpůjčního fondu z Boskovic i naše knihy lze najít na internetových stránkách
knihovny www.knihovna.borotin.cz. V knihovně lze zapůjčit i knihu pana Mgr.Michala
Schustera Dějiny obce Borotín od nejstarších dob do roku 1989 a pokud vás zaujme
zakoupit si ji na OÚ v Borotíně. Cena je 270 Kč.
Půjčovní doba je i v době prázdnin v pátek od 16 do 20 hod..Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Korbelová Vlasta – knihovnice
Poděkování SDH Borotín
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům za železný šrot, který věnovali hasičům.
Celkem se posbíralo cca 4620 kg železa. Finanční prostředky budou použity na další rozvoj
sboru.
Mateřská škola
První slunečné jarní dny si děti užily v rozkvetlých
zahradách kolem školky.
S teplými dny se ke školce pro radost dětí opět
přestěhovaly kozičky, tentokrát čtyři odrostlá kůzlata.
Poděkování patří všem, kdo jakkoliv pomáhají k jejich
spokojenému pobytu - údržba oplocení, nasušené seno,
tvrdé pečivo/to prosím předat ve školce, nadměrným
krmením by se jim mohlo ublížit/.V měsíci květnu se ve
školce událo několik událostí – přivítali jsme novou paní
učitelku /zástup za dlouhodobou nemoc/, na Den matek
děti popřály písničkou a básničkou své mamince. K zápisu
se dostavili rodiče s dvěma dvouletými dětmi, obě byly
přijaty. Závěr měsíce patřil výletům. Přijali jsme pozvání
ředitelky ZUŠ Velké Opatovice na Den otevřených dveří.
Pro děti mateřských škol byl připraven poutavý program
ve výtvarném, dramatickém i hudebním oboru. Výlet jsme zorganizovali společně s MŠ
Cetkovice vlastním autobusem do Blanska na Skalní mlýn, kde v Domě přírody byl dětem
vhodnou formou představen život v jeskyni. Na závěr jsme navštívili Kateřinskou jeskyni,
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pro většinu z nich to byla jejich první návštěva jeskyně v životě, nezapomenutelný zážitek!
Prázdniny se kvapem blíží, ale provoz naší školky bude vzhledem k zájmu rodičů ještě do
poloviny července, v druhé polovině měsíce je možné v případě potřeby umístit děti v MŠ
Cetkovice. Přeji pohodové krásné léto!
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 21.6. – 5.7. – 19.7.
– 2.8. - 16.8. – 30.8. – 13.9. – 27.9.2018 Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Brigáda na čištění koupaliště
Obecní úřad Borotín ve spolupráci s SDH Borotín zve všechny občany na brigádu
na čištění koupaliště. Brigáda se uskuteční tuto sobotu 9.června 2018 v 8 hodin se srazem
na koupališti. Vezměte si prosím dle možností košťata, lopatu, stěrku nebo kolečka. Drobné
občerstvení bude zajištěno.
Pozvánka na Myslivecké posezení - dětský den
MS Vanovice-Borotín Vás zve na tradiční Myslivecké
posezení -dětský den, který se koná dne 30.6.2018 od
14 hod v areálu koupaliště v Borotíně. Pestrý program
bude zajištěn. Po celý den bude zajištěno bohaté
občerstvení – opékané makrely, zvěřinové speciality,
mražené výrobky a jiné dobroty.
Přijďte si užít začátek prázdnin.
Vladislav Hladil – místostarosta obce
LÉTO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční letní prodejní výstava „Léto v zahradě“ v arboretu začíná 5. července a
potrvá do 8. července 2018. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Vedle arboreta v domě
č.168 je umístěna stálá výstava pohyblivých betlémů. Jste všichni srdečně zváni. Více se
dozvíte na www.zahrada-borotin.cz
Družební setkání Borotínů
Tradiční družební setkání Borotínů se letos uskuteční u nás v našem moravském
Borotíně 14. a 15. července 2018.
Zveme všechny příznivce na sportovní odpoledne na koupališti, které začíná
v sobotu od 14 hodin. Dobrá zábava a bohaté občerstvení je zajištěno.
Od 20 hodin začíná družební večer s taneční zábavou, rovněž na koupališti. Hraje skupina
„Druhý dech“. Vstupné se nevybírá.
V neděli bude probíhat od 8 hodin „Den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici.
Prodávat se bude točené pivo aj.
Kolem 10 hodiny je plánována prohlídka domu s pečovatelskou službou Borotín
(Zámek) a revitalizovaného parku u zámku. Po prohlídce se přesuneme do kulturního domu
v Borotíně, kde bude všem hostům a ubytovatelům nabídnut společný oběd.
Od 14 hodin začíná přátelské posezení na „Hospodském dvorku“. Na závěr bude
předán putovní pohár přátelství našim hostů z Borotína u Tábora a na památku nové knihy
o dějinách našeho Borotína.
Občané, kteří mohou poskytnout nocleh a ubytování našim hostům z Borotína u Tábora se
mohou hlásit na obecním úřadu. Všem předem děkuji. Ing.Zdeněk Toul - starosta obce
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Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“ letos v Borotíně
12.ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu 25.srpna
2018. Délka trasy bude jako vždy cca 35 až 43km. Start a cíl bude letos v naší obci Borotín
v areálu na koupališti. Je připraven pestrý program – vystoupení siláka Jana Ilefského,
Revival Smokie, imitátor Elvise Presleyho, ukázka kuriozních kol s možností vyzkoušení
jízdy, skákací hrad, ochutnávka borotínské slivovice, tombola – hlavní výhra elektrokolo a
večer taneční zábava s kapelou Krounex.
Tak jako loni přislíbil svoji účast i Josef Zimovčák – cyklista na vysokém kole a patron
nadace „Na kole dětem“. Pozván je hejtman JMK Bohuslav Šimek, senátorka Jaromíra
Vítková a další.
Registraci bude možno provést na webu www.okolomalehane.cz . Tam můžete
průběžně získat i další informace o této akci. Prodej losů do tomboly bude zajišťovat obec
Borotín. Termín prodeje včas oznámíme rozhlasem. Účastníkům, kteří se nebudou moci
zúčastnit losování tomboly, budou případné ceny doručeny prostřednictvím obecního úřadu.
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 1. září 2018 na borotínské návsi.
Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní ligy mládeže 2018.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Jste srdečně všichni zváni.
Předpouťová taneční zábava
TJ Sokol Borotín pořádá v sobotu 15.září 2018 v kulturním domě Borotín taneční
zábavu. Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté občerstvení
zajištěno. V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny. Přijďte se pobavit.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2018 oslaví:
Pavla Maršálková

Parolková Ivana

Jiřina Jakubcová

Olga Valentová

Bohumil Tihon

Dana Staňková
Všem jubilantům gratulujeme.
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O starých borotínských hospodách a obchodech
Místní hostince a obchody hrály v minulosti vždy významnou roli nejen v oblasti
ekonomické, ale i společenské. Především pohostinství byla odedávna středisky setkávání
borotínských i přespolních obyvatel a sloužila také jako místa zábavy, osvěty nebo
politických aktivit. Obchody, kupectví, krámky či trafiky byly zase důležité k zajištění
základního sortimentu nejrůznějšího zboží v dobách, kdy lidé nevlastnili automobily a
hromadná doprava fungovala jen v omezené míře. Zajímavé dějiny borotínských obchodů
a hospod si připomenuli účastníci další historicko-vlastivědné procházky, která se konala
v neděli 20. května. O velké přitažlivosti tohoto tématu svědčila i nebývalá účast zhruba
osmdesáti zájemců. Shrňme si nyní základní informace, které na procházce zazněly.
Na příhodném místě u silnice vedoucí z Vanovic do V. Opatovic vznikly v těsné
blízkosti hned dva hostince, přičemž oba byly původně majetkem borotínské vrchnosti, a
proto měly povinnost odebírat a čepovat pivo pouze z panského pivovaru. Ten v čp. 1 byl
nejstarším hostincem v Borotíně a kdysi byl nazýván dolní pro odlišení od druhého
vrchnostenského horního šenku ve Frýdntálu. Zde také zahájili krajští hejtmani spolu
s vojenskými oficíry číslování domů, nařízené roku 1770 patentem císařovny Marie
Terezie o „veškerém popisování duší a numerýrování domů.“ Již od 18. století a po celé
století následující vedla hostinec rodina Maršálkova. Syn hostinského Zikmund Maršálek
se v květnu 1777 přiženil do rodiny Juříčkovy, která ve V. Opatovicích vedla horní hostinec
čp. 11, téhož roku si tam koupil dolní panský hostinec čp. 66 (zvaný Na Kocourku neboli
Na Kocórko) od hraběte Vincence Salm-Neuburga za 200 zlatých rýnských a jeho rod tam
pak působil až do roku 1880. Po rodině Maršálků převzali borotínskou hospodu Dvořákovi
(Josef a po něm Bohuslav). Za odnímatelnou přepážkou byla improvizovaná tělocvična a
jeviště, takže po malých úpravách vznikl sál, kde bylo možno hrát divadelní představení
nebo pořádat koncerty a přednášky. Z místních spolků jej využíval především TJ Sokol. Po
roce 1948 byl hostinec uzavřen a již jen chátral, takže byl v 90. letech zbourán a dnes jej
připomíná pouze stará zděná stodola a původní tesané kamenné sloupky plotu.
Další borotínský hostinec v čp. 57 býval kdysi panskou palírnou. Roku 1788 budovu
odkoupil od vrchnosti židovský obchodník Mojžíš Ehrlich a kromě palírny tam provozoval
ještě koželužnu a masnu. Během 19. století tu podnikaly tři generace židovské rodiny
Ascherů. Hostinec zvaný dle původního účelu také „V palírně“ či podle aktuálního šenkýře
měl většinou cizí nájemce a původně platil za katolický a za sídlo Orla. Na počátku 20.
století jej provozoval František Kunštátský. Z dalších nájemců se uvádějí: Josef Špička, p.
Stara, Jaroslav Šponer z Jevíčka, Antonín Sedláček, p. Blaha ml. z Knínic a od roku 1936
František Kouřil, rodák z V. Opatovic, pozdější významný regionální historik. Po druhé
světové válce jej vedli Klimešovi pod Jednotou Boskovice. Na konci 80. let byl značně
zchátralý hostinec zbourán a na jeho místě vznikl na přelomu 80. a 90. let dům čp. 206,
sloužící krátce jako pekárna.
Již se založením osady Frýdntál neboli Flintór vznikl v domě čp. 9 (dnes čp. 147)
hostinec, který vrchnost pronajímala jednotlivým šenkýřům, jichž se tu během 19. století
vystřídala řada. Hostinská živnost byla často spojena s řeznickou. Nejprve tu působila
rodina Jedličkova, po ní Kinclova (její členové vedli hostince také v okolních obcích, např.
v Uhřicích, Cetkovicích, V. Opatovicích a na počátku 20. století v lázních ve V. Roudce) a
Štefkova. Ve 40. letech se uvádí Josef Rozbořil, v následující dekádě František Mazáč a
Tomáš Němec. Od 60. let byl šenkýřem a řezníkem Herman Emanuel Winternitz, původem
z židovské rodiny. Až do konce 19. století tu pak působili Jan Procházka, Jan Kvítek,
František Jež, Antonín Portl. Na počátku 20. století převzali hostinec od rodiny Paráčků
6

manželé Jindřich a Hermína Buryškovi, kteří jej roku 1927 uzavřeli a provozovali pouze
trafiku.
Vedle hostinců existovalo v Borotíně také několik malých obchodů s rozličným
zbožím. Roku 1910 byly v obci tři obchody, v nichž se prodávala drůbež, máslo, vejce a
ovoce, a které provozovaly Františka Huzlíková, Marie Laníková a Josefa Růžičková v čp.
5 (roku 1924 také Anna Rychnovská). Obchody smíšeným zbožím vedli Anna Bělehradová
(Frýdntál čp. 14), Jan Jurka a Josef Partyš (čp. 46).
V dolní části vesnice naproti hospodě „V palírně“ fungoval v domě čp. 3 „Křivinkův
obchod“. Šlo o
největší borotínský
„obchod smíšeným
zbožím“, který býval
vždy
v nájmu
někoho přespolního.
Po
obchodníkovi
Josefu Křivinkovi
z V. Opatovic, jenž
se
roku
1935
odstěhoval, převzal
obchod
Josef
Jachan. Později tu
působil
Ludvík
Hromek a po něm
manželé Zacharovi. Povolení k živnosti „nákup a prodej vajec a másla“ získala roku 1933
Marie Kaderková (čp. 72), jejíž manžel Josef Kaderka byl zároveň řezníkem.
Nejvíce obchodů bylo na návsi. V selském statku čp. 9, který patřil rodině Hofmannů,
byl po jistou dobu obchod nazývaný podle nájemníků „u Jurků“ a poté „u Klimešů“. Roku
1935 si tam nový obchod smíšeným zbožím zřídil Hofmannův zeť Antonín Korbel ze
Světlé a obchodník František Klimeš (čp. 97) se přesunul do Elblova domu (čp. 14). Hned
v sousedním domě čp. 10 provozovala malý koloniál pod názvem „Kupectví“ Božena
Dyrová, matka šesti dětí, mezi nimiž nejvíce vynikl profesor chemie Prof. Ing. Dr. Josef
Dyr, DrSc., zeť borotínského velkostatkáře G. Riedela. Téměř naproti v čp. 46 se nacházel
již zmíněný obchod smíšeným zbožím „u Partyšů“. Podnikavý obuvník Emil Kvítek z čp.
100 provozoval trafiku postupně na několika místech: u Boháčků v čp. 48 a v domku čp.
111.
Největší rozvoj podnikání v Borotíně znamenalo meziválečné období. Na jeho
sklonku tu roku 1938 fungovali čtyři obchodníci smíšeným zbožím, tři hokynářky (tj.
maloobchodnice s potravinami a jiným drobnějším zbožím) a současně obchodnice
s ovocem, dvě trafiky a dva hostince. Pozdější období po roce 1948 přineslo kromě zániku
všech živností výstavbu budovy prodejny Lidového spotřebního družstva Jednota (čp.
163). Ke krátkému rozmachu pak došlo až se změnou politického režimu po Listopadu
1989, kdy tu po jistou dobu existovaly zároveň tři hostince a tři obchody. Omezené trvání
měly hospody v budově tzv. Hrádečku v areálu arboreta (2000-2001) a v budově bývalého
panského dvora na návsi (2000-2001). Po zbourání hostince v čp. 57 byl jeho provoz
přesunut do budovy bývalé školy čp. 18. Hostinec „Stará škola“ vyměnil řadu nájemců (mj.
Ivoš Poulíček, Jan Polešák, Radek Sedláček) a funguje zde do současnosti.
Michal Schuster
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