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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2018 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
Zahájení
Projednání a schválení rozpočtu obce Borotín na rok 2019
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2024
Projednání a schválení rozpočtu MŠ Borotín na rok 2019
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2020 a 2021
Projednání a schválení rozpočtového opatření
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Velké Opatovice –
přestupková komise
8) Projednání a schválení vzorové smlouvy na pronájem hřbitovního místa
9) Různé
10) Diskuze
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Slovo starosty
V první řadě děkuji všem voličům, kteří se aktivně zúčastnili voleb a odevzdali
svůj hlas novému zastupitelstvu. Dne 1.11.2018 proběhla ustavující schůze
zastupitelstva, na které jsem byl opět zvolen do čela obce Borotín a ve funkci zůstává i
místostarosta Vladislav Hladil. Dále byli zvoleni předsedové a členové jednotlivých
výborů. Podrobnosti najdete na našem webu www.obecborotin.cz. Do těchto výborů
jsou zapojeni i občané, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Od letošního roku jsme se rozhodli umístit a ozdobit vánoční stromek naproti
autobusové zastávce do obecního parčíku. Věřím, že se tato změna bude občanům a
návštěvníkům Borotína líbit.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2019, tentokrát s novou tématikou – „Malá Haná s nadhledem“,
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 a Vladislavu Hladilovi za
příspěvky do zpravodaje a spolupořádání vlastivědně – historických procházek.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína.
Stěžejním bodem bylo zajištění organizace a logistiky cyklovýletu „Okolo Malé
Hané“. Což se podařilo na jedničku s hvězdičkou.
Jednotlivé organizace se podílely i na dalších akcích,
např. SDH za zajištění hasičského plesu, Mikulášské besídky, Sametové pařby,
úklidu a čištění koupaliště, družebního setkání s Borotínem u Tábora, maškarního
karnevalu, soutěže dětí „O Borotínský pohár“, za rekonstrukci el. rozvodů, opravy
omítek, vymalování aj. v hasičské zbrojnici.
dále Mysliveckému sdružení Vanovice – Borotín za zahájení prázdnin
„Sportovním dnem“ na koupališti, za pořádání mysliveckého plesu, aj.
TJ SOKOL za spolupráci při rekonstrukci sportovního areálu na koupališti,
zajištění předpouťové zábavy a fotbalového utkání „ženatí-svobodní“.
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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 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 2019 všechno nejlepší,
hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 6.12. – 20.12.2018
– 3.1.2019 – 17.1. – 31.1. – 14.2. – 28.2. – 14.3. – 28.3. – 11.4. – 25.4.2019 Případné
změny termínů budou včas oznámeny.
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, hlavně na návsi a umožnili tak
prohrnutí vozovky v celé šíři, popř. délce, a předešli tak případnému nebezpečí
poškození vozidel. Děkuji za spolupráci.
Dopravní automobil pro JSDH Borotín
Jak jste jistě postřehli obci Borotín se podařilo
zajistit dopravní automobil (DA) pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů v Borotíně. Na tento DA se
podařilo sehnat dotaci z GŘ HZS a Ministerstva vnitra
ve výši 450 000,00 Kč a také Jihomoravský kraj
přispěl částkou 300 000,00 Kč. Všem výše
jmenovaným děkujeme. Obec se podílela z vlastních
zdrojů částkou 180 040,-Kč. Přejeme hasičům mnoho
šťastných kilometrů bez nehod.
Ekologicko popelářská beseda
Ve středu 21.11.2018 se v našem kulturním domě uskutečnila beseda k zavádění
nového systému odvozu popelnic. Zástupce firmy ASHPA Tomáš Hlavenka vysvětlil
princip nového systému a proč se tak děje. Během 1.čtvrtletí 2019 by měly všechny
domácnosti bezplatně do nájmu obdržet tři nové popelnice, a to žlutou na plasty, modrou
na papír a hnědou na bioodpad, které se budou postupně vyvážet přímo od domu.
Odměnou pro obec od občanů by mělo být lepší třídění odpadu, aby ho co nejméně
zbývalo do komunálního odpadu, který je nejvíce zpoplatněn a do budoucna po uzavření
některých skládek se cena za uložení ještě podstatně zvýší. O této problematice a
novinkách budete průběžně informováni.
Zasílání informací pomocí SMS
Vzhledem k problematice GDPR, což je zkratka nařízení EÚ o ochraně osobních
údajů, bude obecní úřad Borotín potřebovat Váš souhlas k zasílání těchto SMS. Před pár
dny jste do Vašich poštovních schránek obdrželi tiskopis s pokyny k přihlášení. Jednou
z možností je vyplněný tiskopis odevzdat na obecním úřadě. Někteří z Vás již tak učinili.
Nový systém by měl začít fungovat do konce tohoto roku.
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HOT SPOT Borotín
Mikroregion Malá Haná ve spolupráci s členskými obcemi se rozhodl modernizovat
autobusové zastávky. Jak jste si jistě všimli na naší zastávce je umístěn nový rozvaděč a
anténa na internet. Ještě přibude koncem roku multifunkční elektronická informační tabule,
kde se budou on-line objevovat nejbližší odjezdy autobusů, popř. další text.
El. rozvaděč je přizpůsoben k napájení mobilů přes USB vstup a do budoucna i
k nabíjení elektrokol. Stačí připojit nabíjecí kabel a stisknout modrý knoflík. Po 1 hodině
se zásuvky automaticky vypnou. Dále je k dispozici HOT SPOT, tzn, že se cestující na
autobusové zastávce mohou bezplatně připojit na internet „BOROTIN FREE“, bez hesla.
Nové jízdní řády
Od 9.12.2018 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
Nádherné podzimní dny umožnily dětem nejen pravidelný dlouhý pobyt v přírodě,
uskutečnila se také Drakiáda s opékáním párků /akce společně s rodiči/.
Děti vystoupily s krátkým programem pro naše seniory v kulturním domě, navštívily
také seniory na místním zámku - zazpívaly s kytarou , recitovaly básničky a předvedly
dramatizaci pohádky „O řepě“ .
Naše školka je zapojena v projektu „Česko čte dětem“.
Pravidelným čtením se snažíme v dětech vypěstovat
pozitivní vztah ke knize. Součástí této výuky je
každoročně i návštěva místní knihovny v Borotíně. Paní
knihovnice nás seznámila s prostředím knihovny, dětem
poutavě vysvětlila možnost půjčení knížky domů, ukázala
široké možnosti a výhody knihovny v obci. Nakonec si
děti vykreslily pohádkový motiv.
Kulturním zážitkem byla „Eskymácká pohádka“ v neobvyklém podání s prvky
muzikoterapie přímo u nás ve školce.
A co nás čeká v nejbližších dnech? Tvořivé adventní dílny s vánoční tématikou,
návštěva Mikuláše ve školce, vánoční koledování ZUŠ Velké Opatovice a samozřejmě
tajuplné očekávání dárečků pod stromečkem.
Splnění všech tajných přání dětem i všem jejich nejbližším upřímně přejí zaměstnanci
Mateřské školy Borotín.
Mgr. Marcela Nečasová
Zprávy z borotínské knihovny
V měsíci říjnu, ve kterém je týden knihoven, navštívily děti MŠ Borotín obecní
knihovnu. Těmto malým, kteří navštěvují knihovnu s maminkami na mateřské dovolené
případně s babičkami jsme objednali nově časopis Sluníčko. Dospělí mají v nabídce
časopis Chatař a chalupář, který je plně využívaný a dále 100 + 1.
Koncem října nám opět Moravská zemská knihovna pobočka v Boskovicích
zapůjčila kolem 250 knih. Jde o beletrii i naučnou literaturu jak pro děti, mládež i
dospělé. Zastoupeny jsou např. nové české detektivky, romány i literatura odborná.
S konkrétními autory a názvy knih se můžeme seznámit v katalogu knihovny na
http://www.borotin.knihovna.cz
Čekají nás dlouhé zimní večery, ve kterých si můžeme i ve sváteční dny s pěknou
knihou odpočinout. Od nového roku chod knihovny přebere Ing. Lenka Machálková.
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Půjčovní doba je i v zimě stejná, to je v pátek od 16 hod do 20 hod. Na vaši návštěvu
se těšíme.
Mgr. Vlasta Korbelová – knihovnice
Turnaj ve stolním tenise
TJ SOKOL Borotín zve všechny občany na turnaj ve stolním tenise, který se
uskuteční v sobotu 8.12.2018 od 14 hodin v kulturním domě v Borotíně.
Kategorie muži, ženy, mládež. Registrovat se můžete na místě
nebo ještě lépe dopředu SMS zprávou na mobilu 776 448 180 – Jakub
Toul. Startovné činí 20 Kč. Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s dechovým orchestrem
uskuteční v neděli 16.prosince 2018 u hasičského sklípku
všichni, kdo se chcete naladit do sváteční vánoční atmosféry
vánoční písně a koledy. Teplé nápoje jsou zajištěny. Srdečně
Borotín a SDH.

„Malá Haná“ se letos
v 10.00 hodin. Přijďte
a poslechnout si pěkné
zve zastupitelstvo obce

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 22. do 26.prosince 2018 od 9 do 11 a 14 až 16 hodin.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 5.ledna 2019
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
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Vážení hasiči, milí příznivci, vážení sponzoři a přátelé hasičů, máme za sebou velmi
úspěšný rok, kdy se podařilo realizovat mnoho akcí a bylo odpracováno na tisíce
brigádnických hodin ve prospěch našeho sboru, obce a široké veřejnosti. Za tuto práci
pro sbor a obec a veškerou podporu vyjádřenou účastí na akcích, prací, finančními nebo
věcnými dary Vám ze srdce děkujeme. Přejeme Vám klidné prožití Vánoc a do nového
roku hlavně zdraví a mnoho elánu.
Štěpánské střelby ze vzduchovky
Zveme Vás na tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky, která se uskuteční ve středu
26. 12. 2018 od 13 hodin v hasičském sklípku. Kategorie: mládež do 15let, muži,
ženy. Začínají děti (cca do 15h),poté dospělí. Pro všechny máme připraveno bohaté
občerstvení. Přijďte si zpestřit vánoční čas, rádi Vás uvidíme.
Výroční valná hromada SDH
Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, v sobotu 12. ledna 2019 od 17:00 v sále
KD Borotín se uskuteční 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
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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 16. února
2019 od 20 hodin v kulturním domě v Borotíně. Bohatá tombola, pestrý program a
kvalitní občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje MERKUR. Rezervace stolů na
obecním úřadě nebo v předprodeji (bude upřesněno).
TJ SOKOL Borotín
Vážení spoluobčané, rok 2018 se posunul do své závěrečné fáze. Dovolte mi, abych
jménem výboru TJ Sokol Borotín i jménem svým poděkoval Vám, všem občanům obce
Borotín,kteří jste se fyzicky,duševně nebo jiným způsobem podíleli na pořádání akcí,
které se letos konaly. Poděkování patří rovněž obci Borotín a SDH Borotín, za celoroční
spolupráci.
Do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí.
Těšíme se na spolupráci v roce 2019.
Za výbor TJ Sokol Borotín
Jakub Toul-jednatel
Masopustní průvod masek
TJ Sokol Borotín pořádá v sobotu 2.března 2018 tradiční masopustní průvod masek.
Průvod masek začíná v 9 hodin od hospody „Stará škola“ v Borotíně. Sraz masek bude
v 8 hodin v hospodě.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících leden až březen 2019 oslaví:
Bělehradová Vlasta
Vítková Dagmar
Kolář Stanislav
Korbelová Vlasta
Jelínková Emílie
Novotná Ludmila
Boháčová Zdenka
Havránková Marie
------------------------------------------------------------------------------------Sedlák Lubomír
Bačovský Josef
Maršálková Jarmila
------------------------------------------------------------------------------------Vítek Jiří
Kozelková Lydie
Tylšarová Milena
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Z dějin hostince čp. 1 (první část)
V tomto a několika následujících číslech zpravodaje
zůstaneme u tématu borotínských hospod a podíváme se
blíže na jejich dějiny. Začneme hostincem, který se nacházel
v dnes již neexistujícím domě čp. 1.
Kdy vznikl, bohužel nevíme, ale jistě patřil k
nejstarším zařízením tohoto druhu v Borotíně. Kdysi byl
nazýván „dolní“ pro odlišení od druhého vrchnostenského
„horního šenku“ ve Frýdntálu čp. 9 (dnes čp. 147). Hostince
v majetku borotínských pánů měly dříve povinnost odebírat
a čepovat pivo pouze z panského pivovaru, který v obci
fungoval až do 70. let 19. století.
Jak již napovídá jeho číslo popisné, býval prvním stavením
v obci u silnice směrem na Jevíčko. 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 (s malými přestávkami)

rodina Maršálkova. Z borotínských matrik narozených, oddaných a zemřelých můžeme
částečně zrekonstruovat posloupnost zdejších hostinských a jejich rodinných příslušníků.
V polovině 18. století se uvádí Mates neboli Matěj Maršálek (nar. 1722, Borotín) s manželkou
Annou rozenou Dvořáčkovou. Hostinec měl nejprve v nájmu, ale roku 1755 jej od borotínské
vrchnosti odkoupil do dědičného vlastnictví, takže jej mohl odkázat svému synovi Františkovi.
Další syn hostinského Matěje Maršálka Zikmund (nar. 1752, Borotín, zem. 1810, V.
Opatovice), jenž přestoupil po vyhlášení tzv. tolerančního patentu císařem Josefem II.
z katolického na evangelické vyznání, se v květnu 1777 přiženil do rodiny Juříčkovy, která ve
V. Opatovicích vedla horní hostinec čp. 11, a téhož roku si tam koupil od majitele panství
hraběte Vincence Salm-Neuburga za 200 zlatých rýnských dolní panský hostinec čp. 66 zvaný
„Na Kocourku“ či malohanácky „Na Kocórko“. Rod Maršálků tam pak působil až do roku
1880. Pocházela z něj mj. i významná velkoopatovická rodačka Gabriela „Ela“ Maršálková
(1891–1979), která se jako amatérská historička zabývala dějinami svého rodiště a Malé Hané.
Borotínský hostinský Mates Maršálek zemřel v 70 letech v říjnu 1787. O rok později
v hostinci slavil svatbu jeho 24letý vnuk František Maršálek s 18letou Magdalénou
Pospíšilovou. Oddávajícím byl první vanovický evangelický duchovní Štefan Balla původem
z Uher a za svědky šli místní rolníci Jakub Kopeček a František Chalupa. Hostinský František
Maršálek zemřel roku 1809 v 45 letech. Jako příčina úmrtí se uvádí „Lungensucht“ neboli
plicní souchotiny, tj. tuberkulóza. Čtyřicetiletá vdova Magdaléna se roku 1811 znovu provdala,
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a to za zámeckého drába 34letého Václava Ženatého, přičemž za svědky šli borotínský rychtář
Josef Jedlička a rolník Václav Ženatý. Zajímavé je, že zatímco sňatek s hostinským F.
Maršálkem byl evangelický, tento se konal v borotínském římskokatolickém kostele a
oddávajícím byl místní kaplan Josef Srp. Václav Ženatý tedy převzal hostinskou živnost a jako
„Gastwirth“ se připomíná ještě roku 1819.
Po něm byl šenkýřem evangelík Florián Maršálek, jenž zemřel roku 1828 v třiceti letech
na „nervovou horečku“. Ani pozdější „Schankwirth“ Jan Maršálek (katolického vyznání) se
nedožil vysokého věku – zemřel na souchotiny roku 1846 v 23 letech.
Jak uvádí borotínské pozemkové knihy, uložené v Moravském zemském archivu v Brně,
hostinec přešel na manžele Josefa a Františku Maršálkovy. Ti jej pronajímali, takže roku 1850
se jako hostinský uvádí katolík Antonín Kincl, syn Michaela Kincla, sklenáře z V. Opatovic.
Jeho manželce Marianně, která pocházela z rodiny řezníka Josefa Horáka ze Svitávky, se tu
narodila dcera Antonie.
Roku 1866 byl hostinským Antonín Prokeš, jehož manželka Kateřina byla dcerou Josefa
Pospíšila, půlláníka z nedalekých Jaroměřic. Tam se později Antonín Prokeš přestěhoval a vedl
hospodu.
Dalším zjištěným hostinským byl Jan Pokorný, bývalý panský vozka z V. Opatovic čp.
14. Roku 1873 se tu v 33 letech oženil s 20letou Františkou Maršálkovou. Ta pocházela
z velkoopatovického hostinského prostředí po obou rodičích, neboť jejím otcem byl Josef
Maršálek, hostinský v čp. 66, a její matkou Františka Vondálová z hostince čp. 9. Hned
následujícího roku v květnu Františka Pokorná rozená Maršálková zemřela v hostinci čp. 1 při
předčasném porodu mrtvorozeného syna.
V matrikách můžeme sledovat značnou příbuzenskou provázanost hostinských, ale také
mlynářů z okolí. Např. František Kuba (syn Šimona Kuby, mlynáře v Jaroměřicích, a Františky
rozené Komárkové z rodu mlynářů v Úsobrně), vojín v záloze u c. k. pluku dragounů a majitel
hostince ve V. Roudce se oženil s Amálií, dcerou borotínského hostinského Josefa Maršálka.
V květnu 1876 se jim ve velkoroudském hostinci čp. 1 narodila dcera Františka. Jako kmotři
jsou uvedeni Konstantin Lacina, mlynář z V. Opatovic čp. 105, a Anna, manželka Jana Laciny,
mlynáře ve V. Opatovicích čp. 46.
Hostinský Florián Maršálek byl zase spřízněn s hostinskými ve Frýdntálu, protože měl
za manželku Františku rozenou Jedličkovou, dceru tamního šenkýře Mikuláše Jedličky. Jejich
dcera Veronika (nar. 1825) později žila jako „soukromnice“ v Jevíčku čp. 86, kde zemřela jako
svobodná roku 1888 v 63 letech na sešlost věkem.

Po Maršálkových převzali hostinec na sklonku 19. století členové evangelické rodiny
Dvořákových původem z Bolešína (okr. Žďár nad Sázavou), jejichž jméno zůstalo spojeno
s hostincem až do jeho konce. Působení této rodiny v Borotíně bude popsáno v následujícím
zpravodaji.
Michal Schuster
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