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Info kanál Borotín
Obec Borotín začala provozovat nový systém doručování SMS zpráv tzv. INFO
KANÁL BOROTÍN (zkráceně IK BOROTIN).
Do systému je zatím přihlášeno cca 150 zájemců. Tímto způsobem se snažíme
doručovat hlavně zprávy typu; přerušení dodávky el. energie, vody, různá upozornění,
varování aj. Tato služba je pro občany bezplatná.
Kdo má ještě zájem může se přihlásit přímo na obecním úřadě v Borotíně nebo
formou sms ve tvaru: REGISTRUJ JMENO PRIJMENI BOROTIN CISLOPOPISNE
,kterou odešlete na číslo SMS InfoKanálu 516477622. Výhodou systému je, že budete
dostávat zprávy i když zrovna budete mimo obec Borotín.
Cílem obecního úřadu je, aby v každé rodině, popř. čísle popisném byl alespoň jeden
účastník IK BOROTIN, a tak byla zajištěna dobrá informovanost.
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 2019. Letos kraj nejvíce podporuje
údržbu a rekonstrukci víceúčelových zařízení, čehož bychom chtěli využít k opravě spodní
části pavilonu v borotínském arboretu a poté ho zpřístupnit i našim občanům. Výše
požadované dotace je 250 tis. Kč, což je 50% uznatelných nákladů.
Dále jsem podal žádost o dotaci na doplnění zařízení a nábytku v knihovně včetně
pořízení nového knihovnického programu „Tritius“, který bude přímo napojen na
nadřazenou knihovnu v Boskovicích. Tady je dotace podstatně menší a činí 25 tis. Kč.
V neposlední řadě je podána žádost o dotaci na odbor kanceláře hejtmana na
doplnění a obnovení výstroje a výzbroje jednotky SDH, neboť náš sbor oslaví v létě již
130. výročí založení SDH a tuto podporu si určitě zaslouží. Výše dotace činí 200 tis. Kč a
náš podíl bude činit pouze 30% požadované částky.
Předběžně v polovině roku 2019 bychom měli obdržet prostřednictvím svazku
Technické služby Malá Haná nové popelnice na plast, papír a bioodpad. Způsob jakým je
budeme umísťovat do Vašich domácností upřesňujeme a budete s ním včas seznámeni.
Obec Borotín se již vloni rozhodla nakoupit novou komunální techniku a to v prvé
řadě nový víceúčelový traktůrek s vlečkou. Objednání by mělo proběhnout během měsíce
března.
V letošní roce zastupitelstvo plánuje i přípravu některých pozemků pro výstavbu
rodinných domů vč. zbudování inženýrských sítí.
O dalších aktivitách obce Vás budu průběžně informovat v dalších zpravodajích.
Nejbližší termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 14.3. – 28.3. – 11.4.
– 25.4.– 9.5. – 23.5. – 6.6. – 20.6.2019. Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2010 „O místních poplatcích“ jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2019. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do variabilního
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symbolu uveďte prosím číslo popisné Vašeho domu. 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.1/2010 a OZV č. 1/2016 (www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo
k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadu). Změny hlaste prosím průběžně po celý
rok na OÚ!!!!
Pozvánka na vlastivědně-historickou vycházku
Obecní úřad Borotín ve spolupráci s historikem panem Mgr. Michalem Schusterem
Vás zve na procházku po naší obci. Tentokrát bude téma: Řemesla všeho druhu.
Tím navážeme na minulou procházku, která se konala 20.5.2018 a byla věnována
borotínským obchodům a hospodám.
Tato akce, na kterou jste srdečně zváni, se koná dne 11.5.2019 .Sraz je na autobusové
zastávce ve 14 hod. Pokud vlastníte ještě nějaké zajímavé dokumenty nebo fotografie
týkající se řemesel v Borotíně z dob minulých, kontaktujte mě prosím na tel.739991751.
S pozdravem Vladislav Hladil místostarosta
Knihovna Borotín (www.borotin.knihovna.cz)
Březnovou novinkou v naší knihovně je „Nejlepší víkend“ českého spisovatele a
režiséra Patrika Hartla. Pro pobavení je možno zapůjčit si novinku bloggera Dominika
Landsmana muže na mateřské dovolené „Deníček moderního fotra“.
O srdci pralesa se štětcem a mačetou píše malíř přírody jižní Ameriky Jan Dungel
cestopis „S jaguárem v posteli“.
Římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice Zbigniew
Czendlik řečený Zibi je autorem knihy „Postel, hospoda, kostel“.
Barevné fotografie nabízí „Pestrý svět“ teplomilných trávníků Jihomoravského
kraje. Novinkou je též Elena Ferante a její bestseller „Příběh nového jména“ z neapolského
předměstí 50. let.
Odborné články z oblasti přírodovědné a společenskovědné si můžete přečíst ve
„Sborníku Muzeum Blanenska 2018“.
Děkuji za darované autobiografické knihy slavných osobností např. o Ivetě
Bartošové, Josefu Bekovi, Ljubě Hermanové, Petru Novotném, Evě Pilarové a Františku
Filipovském. Nově půjčujeme časopis Flora a Sluníčko.
Vítejte v knihovně, těším se na vás.
Ing.Lenka Machálková - knihovnice
Mateřská škola
Po krátkém odpočinku v druhém únorovém týdnu, kdy byl ve školce přerušen
provoz z důvodu vysoké nemocnosti, naše řady opět plně ožily.
Nejstarší - předškoláci - se intenzívně připravují na zvládnutí školní docházky, letos
odejde do první třídy základní školy 5 předškoláků. Naše řady jsou ale plynule
doplňovány, v současné době je do naší školky zapsáno 20 dětí, což je velmi pozitivní
skutečnost.
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Jako každoročně i letos budeme pořádat Velikonoční
tvořivé dílny, a to v pondělí 15. dubna od 15. hodin
v mateřské škole, srdečně zveme nejen rodiče a děti, ale i
všechny příznivce naší školky! Malé ohlédnutí za zimními
radovánkami: Mgr. Marcela Nečasová

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Poděkování
Upřímně děkujeme všem sponzorům a občanům, kteří podpořili náš sbor
poskytnutím daru nebo zakoupením vstupenky na hasičský ples v předprodeji a rovněž
všem hostům, kteří se akce zúčastnili. Blahopřejeme výhercům naší bohaté tomboly.
Jménem výboru Libor Toul, starosta SDH
Dětský maškarní karneval
Dovolujeme si srdečně pozvat všechny malé a velké příznivce masek a dobré zábavy na
tradiční Maškarní karneval, který se koná v sobotu 16. 3. 2019 od 14 hod v Kulturním
dome v Borotíně. Připravený pro Vás máme pestrý program plný soutěží a tance,
přehlídku masek, VELMI BOHATOU TOMBOLU a KVALITNÍ OBČERSTVENÍ.
Těší se na Vás ŠMOULOVÉ 😊 !!!
Sběr železného šrotu
V sobotu 13. dubna v dopoledních hodinách (cca 8-11h) bude proveden sběr železného
šrotu. Prosíme občany, aby v uvedený termín umístili žel. šrot před svá obydlí. Těžší kusy
pomůžeme vynést. (lze nahlásit dopředu na OÚ Borotín, tel. 516 477 622, e-mail:
info@obecborotin.cz) Děkujeme.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka diakonie Broumov se uskuteční ve středu 27. března 2019 od 14 do 17 hodin na
obecním úřadě v Borotíně
Sbírat se bude:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1m2, prosíme nedávejte odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- peří,péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sběr nebezpečného odpadu a VOK
Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a velkoobjemového komunálního odpadu se
uskuteční koncem měsíce března, popř. začátkem dubna. Svoz bude zajišťovat firma
Technické služby s.r.o. Přesný termín bude upřesněn a oznámen prostřednictvím plakátů,
webu, hlášením v rozhlasu a posíláním SMS přihlášeným občanům v IK BOROTIN.
4

Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic,
které začne v úterý 30.dubna 2019 v 17.00 hodin na koupališti. Přijďte všichni přivítat
jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
Divadlo v Borotíně
Výbor pro kulturní a společenskou činnost ve spolupráci s obecní knihovnou Borotín,
Vás zve na divadelní představení „Dámská šatna“ od známého herce a spisovatele Arnošta
Goldflama.
Představení zahrají ochotníci z Pamětic v kulturním domě v Borotíně v sobotu
4.května 2019. Začátek bude ještě upřesněn. Těšíme se na Vaši návštěvu.
JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava JARO V ZAHRADĚ v arboretu začíná 1.května a
potrvá až do 12.května 2019. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. V sobotu 11.5.2019
bude jarmark včetně atrakcí pro děti. Jste všichni srdečně zváni. Více se dozvíte na
www.zahrada-borotin.cz.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2019 oslaví:
Jarmila Ambrozová
Marie Siegelová
Leopold Adámek
Jiřina Chlupová

Šárka Vitouchová
Jaroslav Mlčoch
Růžena Ostrá

Srdečně gratulujeme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Z dějin hostince čp. 1 (dokončení)
V tomto čísle zpravodaje navážeme na první část vyprávění o historii borotínského
hostince čp. 1, v němž jsme dospěli ke konci 19. století. Tehdy převzala hospodu i
s hospodářstvím rodina Dvořákových.
Prvním hostinským byl rolník Josef Dvořák, který se narodil roku 1868 v Bolešíně
(dnes část obce Věstín, okr. Žďár nad Sázavou). Jeho rodiče byli František Dvořák,
gruntovník z Bolešína čp. 15, a Anna rozená Bohatcová původem z Novičí čp. 7. Rodina
Františka a Anny Dvořákových se později
odstěhovala z Bolešína do Kochova, kde
hospodařila na půllánu čp. 10.
Povolení k hostinské a nálevní
živnosti v Borotíně čp. 1 obdržel Josef
Dvořák od c. k. okresního hejtmanství
v Moravské Třebové v únoru 1891.
Dle originálního
česky
psaného
dokumentu bylo povoleno, „by žadatel
v domě
výše
uvedeném
cizince
přechovávati, jídla prodávati, pivo, víno a
kořalku nalévati, jakož i kávu a jiné
občerstvující nápoje prodávati, konečně i dovolené hry odbývati mohl.“
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Je zajímavé, že domovského práva v Borotíně nabyl Josef Dvořák s rodinou až roku
1908, ačkoliv tu již více než deset let žil a jeho manželce Františce rozené Novákové (nar.
1870, Třebětín, zem. 1950, Borotín) se tu narodily čtyři děti. Nejstarší byla Františka (nar.
1894, zem. 1967), která se později provdala za obuvníka a trafikanta Emila Kvítka z čp.
100 (měli dva syny, mladším byl Doc. Ing. Emil Kvítek, CSc.). Následovali synové Josef
(nar. 1900) a Bohuslav (nar. 1902) a dcera Jarmila neboli
Jarma (nar. 1907 – viz foto - vlevo Jarma, vpravo M.
Skřepská). Všechny čtyři děti pokřtil v evangelickém chrámu
ve Vanovicích tehdejší pastor Ludvík Nagy a kmotry se stali
Jan Novák, půlláník z Třebětína, a Vincencie Dokoupilová,
manželka Eduarda Dokoupila, hostinského ve Vanovicích
(v případě Františky byla kmotrou Vincencie Vondálová,
manželka hostinského Josefa Vondála z Podolí).
Z roku 1908 pochází zmínka, že se v hostinci Josefa
Dvořáka čepovalo „Zeislovo židovské pivo“ z Boskovic.
Nechyběla tu kuželna a za odnímatelnou přepážkou byla
improvizovaná tělocvična a jeviště, takže po malých
úpravách vznikl sál, kde bylo možno hrát divadelní
představení nebo pořádat koncerty, přednášky či schůze.
Z místních spolků jej pro kulturní a i sportovní aktivity
využívala především Tělovýchovná jednota Sokol. Během
svých tradičních akcí zvaných „výlety“ se Sokoli často v krojích shromáždili před
Dvořákovým hostincem a za zvuků dechovky v průvodu odpochodovali přes celou náves
a Chmelének až na cvičiště pod starým hřbitovem. Pravidelně tu však pořádal své
„věnečky“ také sbor dobrovolných hasičů, jehož členem se Josef Dvořák uvádí již roku
1898.
Za první československé republiky, kdy nebývale kvetl společenský a kulturní život,
se v hostinci konalo nepřeberné množství akcí. Např. v neděli 6. ledna 1924 to byla
přednáška ředitele jevíčské hospodářské školy Jakuba Kroupy, kterou uspořádal Okresní
hospodářský spolek v Jevíčku. Kromě informací o hospodaření a zvláště dobytkářství v
první části pojednávala druhá část přednášky především o výhodách scelování pozemků. V
únoru téhož roku byl na borotínské radnici uspořádán péčí Okresního odboru pro zájmy
venkovských žen téměř dvoutýdenní kurs šití a střihů navštívený 23 zájemkyněmi. Kurs
byl zakončen výstavkou prací ve škole a společenským večerem v sále hostince. Tradiční
bývaly také masopustní neboli ostatkové zábavy. Ples dorostu republikánské strany 8.
února 1925 se nesl ve znamení „projevů čtvera ročních počasí v přírodě se vztahem ku
práci zemědělcově“, čemuž odpovídala i výzdoba sálu. Když 28. října 1928 probíhaly
v Borotíně velkolepé oslavy vzniku Československa, vše vyvrcholilo v hostinci u Dvořáků
večerním divadelním představením zdejšího žactva, které pro četné publikum sehrálo
dětskou hru V. J. Lounka „Pohádka o královničce Čechii“. Také oslavy 80. narozenin
prezidenta Masaryka roku 1930 byly zakončeny večerní zábavou u Dvořáků, kterou
uspořádala místní osvětová komise. Sokolští pěvci na ní sborově zazpívali a řídící učitel
Vladislav Šťastný přednesl oslavnou řeč o prezidentovi.
Za německé okupace došlo přirozeně k útlumu společenského života a vše bylo
posuzováno přísnějšími pravidly. Dokládá to také případ z podzimu 1939. Jak uvádí
„udání“ prap. Jiřího Poláčka z četnické stanice ve V. Opatovicích, dne 7. října dopoledne
nechal Josef Dvořák „přes opětné upozornění na zákaz podávati svou dceru Jarmilu
Dvořákovou alkoholní nápoje opilým dělníkům na autostradě Polikarpu Müllerovi a
Vojtěchu Linhardovi, pak obchodníku ovocem Vladislavu Schneiderovi z Borotína. Vojtěch
Linhard pak v opilém stavu se vyjádřil urážlivě o německém státě a národě: Němci nemají
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co žrát a nasrali nám sem lístky, na které nedostanem nic koupiti. Vzbudil tím pohoršení u
přítomného dělníka německé národnosti Františka Göbla a ohrozil tím veřejný pořádek a
klid.“ Asi nešlo o ojedinělý případ problémů vyvolávaných přítomností dělníků na stavbě
tzv. Hitlerovy dálnice, jichž řada byla ubytována v dělnickém táboře nad obcí. Prap. četník
Poláček totiž dále konstatoval, že „podáváním alkoholních nápojů opilým dělníkům různé
národnosti ohrožují hostinští v Borotíně nepřímo obecný mír, jak tomu bylo v tomto
případě. Dělníci národnosti české, německé a slovenské počnou se v opilosti většinou
hádati a hádky končí pak převážně porušením veřejného klidu a pořádku.“ Nelehkou pozici
hostinských dokládá výpověď dotčené Jarmily Dvořákové, která uvedla, „že se dělníci
nedají odbýti, proto byla nucena podati jim žádané lihové nápoje přesto, že byli již
podnapilí“.
Když hostinský Josef Dvořák roku 1940 zemřel,
provozovala hostinec vdova Františka, později živnost
převzal syn Bohuslav neboli Slávek Dvořák. Byl
vyučeným řezníkem a živnost řeznickou a uzenářskou
provozoval při pohostinství. Původně se politicky
angažoval jako člen republikánské neboli agrární strany,
po roce 1945 vstoupil do národněsocialistické strany.
Stal se členem revolučního národního výboru,
sestaveného pod vedením předsedy Aloise Kalouska
hned po osvobození 9. května 1945. V prvních místních poválečných volbách, které se
konaly 20. května 1945, byl zvolen za národní socialisty do funkce předsedy místního
národního výboru (byl jím pouze do 21. července 1945, kdy došlo k rozkolu a nové volbě
členů MNV).
Bohuslavův bratr Josef Dvořák (na fotce s motocyklem
vpředu, za ním sedí Vladimír Skřepský – foceno před
hostincem ) se podílel na správě rodinného hospodářství. Za
národní socialisty působil v meziválečném období jako člen
hospodářské komise obecního zastupitelstva. Kromě toho byl
činným dobrovolným hasičem a také průkopníkem
ovocnářství. Ve 30. letech se angažoval jako člen zdejší
pobočky Zemského ovocnického spolku moravského, později
Ovocnářského družstva. Roku 1935 získal první cenu
v kategorii zelenina na výstavě ovoce, zeleniny a vzorků obilí
a pšenice, kterou v cementárně velkostatkáře Gustava Riedela uspořádal odbor Dorostu
republikánské mládeže. Byl také členem mysliveckého spolku v Jevíčku. Neměl vlastní
honitbu, ale byl zván na hony jako host majitelem honitby G. Riedelem, u něhož byl
zaměstnán jako „výpomocný hajný“.
Po celou dobu provozovali Dvořákovi zemědělskou a hospodářskou činnost, po roce
1948 v rámci možností povolených tehdejším režimem. Měli svá i pronajatá pole, jednoho
koně, krávu, několik prasat a drobné domácí zvířectvo. Jako jedni z mála v obci měli tzv.
stacionární mlátičku od firmy Letostroj Letovice, fukar na čištění obilí, vazač slámy,
šrotovník na obilí atd. To vše mj. po celou dobu téměř až do konce pronajímali a část obce
tedy žně končila právě u nich.
Hostinec přestal fungovat někdy po roce 1948, kdy bylo komunistickým režimem
potlačeno soukromé podnikání. Ještě v únoru 1948 zažádal Bohuslav Dvořák na okresním
národním výboru v M. Třebové o propůjčení „koncesované živnosti hostinské a výčepní“,
která v sobě zahrnovala oprávnění „přechovávati cizince, podávati pokrmy, výčep piva,
vína a vína ovocného, výčep a drobný prodej pálených nápojů lihových, podávati kávu, čaj,
čokoládu, jiné teplé nápoje a občerstvení, míti dovolené hry.“
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Tři sourozenci, kteří nikdy neuzavřeli manželství a dožili v bývalém hostinci, pak
postupně z tohoto světa odcházeli na vanovický evangelický hřbitov k věčnému
odpočinku: Josef (zem. 1973), Bohuslav (zem. 1984) a Jarmila (zem. 1985). Vzhledem
k tomu, že po sobě nezanechali přímé dědice, připadl bývalý hostinec jejich synovci Milanu
Kvítkovi.
Ten tam trávíval v době svého dětství letní prázdniny. Z jeho vzpomínek pochází
následující popis hostince. Při pohledu na hlavní průčelí vedla dvě okna zcela vlevo do
soukromého pokoje majitelů (ložnice), zbývající dvě okna osvětlovala hostinský sál.
Vchodové dveře vedly do chodby, z níž se na levé straně vcházelo do sálu s výčepním
pultem vlevo (hostinský Josef Dvořák mu říkal „šintoš“). Sál byl asi ve dvou třetinách
rozdělen dřevěnou tzv. španělskou přepážkou neboli španělkou, za níž byla tělocvična. V
pravém rohu sálu byl vchod do kuchyně. Za vchodem napravo se vcházelo do tzv. lovecké
místnosti, kde se scházeli „nimrodi“. Na chodbě vpravo byl hluboký sklep, do nějž ledaři
na jaře naváželi led, který se pokrýval slámou, a poté sloužil k chlazení nápojů, především
piva. V hostinci se prodávalo kromě čepovaného také pivo v lahvích (např. z Jevíčka a
Černé Hory). Dále byla na chodbě vpravo tzv. černá kuchyň, kde se dělaly zabijačky apod.
Konečně na konci chodby bylo suché WC, sloužící pro majitele i hosty. Na druhé straně
chlévů byl dostavěn přístřešek, ve kterém se hrály kuželky. Údajně zde probíhaly i soutěže
mezi okolními vesnicemi. V hostinci nechyběl ani biliardový stůl.
Od Milana Kvítka hostinec roku 1986 odkoupila obec s cílem vybudovat na jeho
místě „Dům služeb“. Roku 1986 žádal MNV v osobě předsedy Maršálka ONV v Blansku
o souhlas s výkupem bývalého hostince s přilehlou zahradou za účelem výstavby
víceúčelového domu, který chtěla obec budovat v následujících pětiletkách. Po dokončení
by se do něj umístila všechna „kulturně-společenská zařízení“ v obci, která se nacházela
v nevyhovujících provizorních prostorech (konkrétně jsou zmíněny MNV, poštovní úřad,
knihovna, poradna pro matky a děti, lékařská ordinace, spořitelna a „některé služby
obyvatelstvu“).
Budova však nadále chátrala, až musela být v 90. letech zbourána, a dnes ji
připomíná pouze stará zděná stodola a původní tesané kamenné sloupky plotu. Poté, co
byla v 80. letech 20. století srovnána se zemí i hospoda v čp. 57, tak Borotín přišel o druhé
tradiční společenské a kulturní centrum obce.
Michal Schuster
Obrazový materiál v textu pochází ze soukromé sbírky Milana Kvítka, Pardubice.

Pohled na místo, kde býval hostinec č.p.1
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