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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskutečnilo ve čtvrtek 30.5.2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
- účetní

závěrku za rok 2018
- výsledek inventury k 31.12.2018
- Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018
- inventuru a účetní závěrku za rok 2018 MŠ Borotín
- smlouvu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova JMK 2019 na opravu
víceúčelového pavilonu v Arboretu
- smlouvu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova JMK 2019 na vybavení
obecní knihovny Borotín
- žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro DSO TS Malá Haná
- dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově využitelných
odpadů“ s DSO TS Malá Haná
- žádost na SPÚ o přímý prodej majetku (pozemky arboretum)
- prodloužení nájemní smlouvy na byt na č.p.42
- informace o výsledku kontroly provedené finančním a kontrolním výborem
- návrh Smlouvy o smlouvě zřízení věcného břemene s E-on Distribuce
- rozpočtové opatření č.4/2019
Slovo starosty
Vážení
spoluobčané.
Dovolte mi, abych se s Vámi
podělil o několik informací.
V obci Borotín začne od července
2019 fungovat nový systém svážení
odpadu tzv. door-todoor (DtD).
Občané naší obce a chalupáři si
v současné
době
vyzvedávají
barevné popelnice na tříděný odpad
v areálu u obecního skladu.
(Dvořákové stodoly). Současně
s těmito
popelnicemi
každá
domácnost obdrží kalendář vývozu
tohoto odpadu od pololetí do konce
roku 2019 a návod jak třídit a co
patří do jednotlivých popelnic.
Hlavní vlna výdeje právě probíhá.
Ti co to nestihli, nevadí, určitě
budou ještě další termíny. Na tomto
místě bych chtěl zdůraznit, že
občané obdrží popelnice zdarma a
za to očekávám, že domácnosti
budou poctivě třídit. Tříděný odpad
bude vyvážet nově vzniklá
společnost „Technické služby Malá Haná“s.r.o.
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Od července 2019 si budou moci občané, kteří budou mít zájem, zakoupit na
obecním úřadě v Borotíně za sníženou cenu černou popelnici o objemu 240l na zbytkový
směsný komunální odpad. Tyto popelnice zajistila obec Borotín z vlastních zdrojů a cílem
je, aby se popelnice postupně sjednotily na stejný objem a vzhled s ostatními
popelnicemi.
Nyní něco o smyslu této změny.
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.
Svazek obcí loni v březnu založil svoji společnost Technické služby Malá Haná s.r.o.
(více na www.tsmh.cz), která bude 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.
Ing. Zdeněk Toul, starosta obce
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Zprávy z borotínské knihovny
Mladším čtenářům nabízím v knihovně nové tituly z velké série Deník malého
poseroutky Staré dobré časy, Všechna sláva a Radosti zimy.
Deníky vládnou světu, dobře se čtou, jsou vtipné a plné kreseb. Jeff Kinney je
spisovatel, který se pravidelně ocitá na první příčce žebříčků bestsellerů. K zapůjčení jsou
připraveny i všechny čtyři díly Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante. Další novinkou je
Nabarvené ptáče, autorem Jerzy Kosinski. Je to próza o druhé světové válce, příběh
dítěte, které rodiče poslali na venkov, aby tam válku v náhradní rodině přečkalo. Chlapec
však není nikde vítán, putuje a těžce chrání holý život. Kniha je psána s hlubokou
upřímností a citlivostí. Opět jsou vyměněny knihy z fondu z Boskovic.
Od 21.6.2019 byla naše knihovna převedena na nový evidenční knihovnický
program Tritius. Pomocí následujícího odkazu se mohou všichni občané podívat vzdáleně
na seznam knih v naší borotínské knihovně. https://boskovice.tritius.cz/library/borotin.
Tento program a licence k užívání budou hrazeny z dotace z PRV JMK 2019.
Těším se na vás v knihovně milí občané.

Ing. Lenka Machálková, knihovnice

Mateřská škola
Ve školce se během posledních dvou měsíců udála spousta
věcí. Proběhl úspěšně sběr papíru, bylo odvezeno celkem
1 790 kg starého papíru, obdrželi jsme 3 043.- Kč. Všem, kdo
se jakkoliv podíleli na této akci, upřímně děkujeme. Výtěžek
bude použit pro potřeby dětí.
Den matek jsme oslavili písničkou a kytičkou pro maminky.
V polovině května jsme vyrazili do sokolovny v Boskovicích
na divadlo s názvem „Včelí medvídci zpívají“, pro většinu dětí
nezapomenutelný zážitek! Na konci května jsme společně
s Mateřskou školou Cetkovice vyjeli na výlet na Bouzov, kde
pro nás bylo připraveno představení Rytíři a lapkové. Počasí vyšlo, děti byly spokojené, i
když - zvlášť ti nejmenší – byly hodně unavené. Následoval Den otevřených dveří v ZUŠ
Velké Opatovice, který již tradičně na pozvání paní ředitelky navštěvujeme. Byl pro nás
připraven program v oboru výtvarném, dramatickém i hudebním, vše poutavě
přizpůsobeno pro malé děti. 5. června jsme prožili pohádku ve školce v provedení sl.
Koudelkové s prvky muzikoterapie s názvem: Ferda a jeho emoce.
Nyní nás ještě čeká Zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky a pasování na školáky,
doprovázené pohádkou Šárka a Fárka v provedení divadla Jójo. Opustí naše řady 5
předškoláků, přejeme jim krásný start do školních lavic! Nesmím opomenout, že jejich
místa jsou již nachystána pro nové děti – při zápisu bylo zapsáno k docházce od školního
roku 2019/20 pět nových dětí: Emilly, Simona, Michal a Samuel z Borotína a Evelína
z Jaroměřic. Od září tedy bude školku navštěvovat 21 dětí.
Od nového školního roku mateřskou školu čeká ještě jedna změna – stávající
ředitelka i učitelka končí svoji činnost v Borotíně. Pevně věřím, že vše poběží úspěšně
dál, ke spokojenosti všech, zejména dětí, rodičů, zřizovatele.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ Borotín
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Pozvánka na Myslivecké posezení - dětský den
Myslivecký spolek Vanovice-Borotín zve děti, rodiče
a všechny občany na Dětský den, který se koná v
sobotu dne 29.6.2019. Začínáme ve 14 hod na
koupališti v Borotíně.
Pro děti bude připravena naučná stezka, střílení ze
vzduchovky a různé soutěže. Za odměnu mohou získat
medaile a dárky. Na programu bude také výcvik
služebních psů, ukázka dravých ptáků . Pro radost
nejmenším skákací hrad, jízda na koni, tetování a
hasiči jim připraví pěnu. Myslivecká kuchyně a bohaté občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
za MS Vladislav Hladil
LÉTO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční letní prodejní výstava „Léto v zahradě“ v arboretu začíná 5. července a
potrvá do 7. července 2019. 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
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Poděkování – sběr železného šrotu:
Upřímně děkujeme všem občanům, kteří v dubnu podpořili náš sbor darováním starého
železa. Podařilo se vybrat 5120 kg 😊. Utržené prostředky využijeme k dalšímu rozvoji
našeho sboru.
Pozvánka – oslavy 130 let založení sboru dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
je to již 130 roků, co se začala psát historie našeho sboru. Za tuto dobu se hasiči stali
neodmyslitelnou součástí života naší obce. Dovolujeme si Vás proto co nejsrdečněji
pozvat na oslavy našeho významného výročí, které se uskuteční v sobotu 27. července
2019 od 13h na návsi v Borotíně.
Program:
Od 13h – průvod hasičů od zastávky na náves
Cca 13:15 – požehnání nového dopravního automobilu
Cca 13:45 – slavnostní schůze – stručná historie našeho sboru, předání ocenění
Od 15:00 – soutěž TFA „nejtvrdší hasič přežije“ – velmi atraktivní pro diváky
14:00 - 17:00 – den otevřených dveří na hasičárně (po rekonstrukci)
Po celou dobu bude na návsi statická výstava historické i novodobé hasičské techniky.
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Malohanačka.
18:00 – 00:00 – Hasičské posezení se skupinou MERKUR – vstupné dobrovolné
Bohaté občerstvení z udírny i grilu, kvalitní pivo, limo i alkohol po celou dobu zajištěno.
Těšíme se na Vás, přijďte to s námi oslavit a dobře se pobavit!!!
Pozvánka – 21. ročník soutěže mladých hasičů – Borotínský pohár
Zveme všechny příznivce sportu mládeže na tradiční soutěž v požárním útoku Borotínský
pohár, která se uskuteční v sobotu 7. září 2019 od 13h na borotínské návsi. Přijďte
podpořit naše mladé naděje 😊
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Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“ letos z Vanovic
13.ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu
31.srpna 2019. Délka trasy bude jako vždy cca 35 až 43km. Start a cíl bude letos v obci
Vanovice od kulturního domu.
Předpouťová taneční zábava
TJ Sokol Borotín pořádá v sobotu 14.září 2019 v kulturním domě Borotín taneční
zábavu. Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Epicentrum. 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 2019 oslaví:
Radana Elblová
Josef Bazal
Jiří Babánek
Miluše Kolářová
Zdeňka Neubauerová
Všem přejeme do dalších let hodně zdraví.
O starých borotínských řemeslech (1. díl)
V sobotu 11. května se v Borotíně uskutečnila
další z řady tradičních a oblíbených procházek, na
nichž historik Michal Schuster ve spolupráci
s místostarostou
obce
Vladislavem
Hladilem
seznamují účastníky s nejrůznějšími tématy místní
historie. Tentokrát se spolu s několika desítkami
zájemců vydali po stopách starých řemesel. Dějiny
řemeslné výroby a jednotliví borotínští řemeslníci byli
připomenuti na celkem osmi zastávkách. Vzhledem k
tomu, že téměř v každém domě se kdysi provozovalo nějaké řemeslo, během procházky
zaznělo mnoho jmen, letopočtů a dalších informací. Proto jsme se rozhodli k danému
tématu vrátit v několika nadcházejících číslech Borotínského zpravodaje. V tomto čísle
najdete úvodní shrnutí, v těch dalších pak budou následovat informace k jednotlivým
domům.
V Borotíně se nejrůznější řemesla, nezbytná pro tehdejší obyvatele, zdárně
rozvíjela vedle převažujícího zemědělství odedávna. Řemesla vznikla souběžně
s postupující specializací lidských činností – některé práce vyžadující vysokou odbornost
anebo zručnost postupně začali vykonávat jedinci, kteří touto odborností či zručností
vynikali. Již ve druhém Moravském lánovém rejstříku pro borotínské panství se roku
1674 z celkem 37 usedlíků (tj. domů) uvádí kromě převažujících rolníků jako řemeslníci
jeden švec (něm. Schuster) a pět tkalců (něm. Leinweber).
Řemesla provozovali především ti, kteří vlastnili malou nebo dokonce žádnou
zemědělskou půdu, tj. podsedníci, familianti, domkáři a bezzemci. Aby se uživili,
kombinovali často malozemědělství s řemesly nebo živnostmi. Rozvoj daného řemesla
byl nejprve zajišťován po dědické linii – předáváním zkušeností potomkům. Např.
v Borotíně to bylo u Janišů zámečnictví, u Kostíků pokrývačství, u Širůčků kovářství a u
Trčků / Partyšů pekařství. Vykonávaná řemesla měla někdy také vliv na vznik rodinných
příjmení – v případě Borotína jde např. o příjmení Krejčí / Krejčíř nebo Kolář.
Od raného středověku se v Evropě ustálil proces řemeslnické kvalifikace, v němž
si mistři řemeslníci kromě členů svých rodin vybírali cizí učedníky, které za finanční
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odměnu vyškolili, a dále absolventy bez zkušeností, tzv. tovaryše, kteří získávali během
praxe trvající zpravidla 3–4 roky potřebné znalosti.
S rozvojem měst začaly ve 12. – 13. století vznikat první profesní organizace
řemeslníků, sdružující představitele daného řemesla ve městě či regionu – řemeslné
cechy. Cechy zavedly jednotné pracovní normy – cechovní pravidla, závazné pro výkon
práce (např. mistrovské kusy, tovaryšské zkoušky), a do značné míry též garantovaly
minimální kvalitativní úroveň výkonu řemesla v daném místě. Dle velkoopatovické
cechovní knihy, založené roku 1767, do tamních cechů příslušeli také řemeslníci z
Brťova, Biskupic, Malé Roudky, Smolné, Roubaniny a Borotína. Kovářský cech tehdy
sdružoval devět mistrů, krejčovský jedenáct, tkalcovský a obuvnický dvanáct. Jako první
borotínský spolek se roku 1851 udává humanitní spolek řemeslníků, o němž se však
nedochovaly žádné písemné záznamy.
Rozvoj řemesel v Čechách a na Moravě souvisel také se zásadní reformou císaře
Josefa II., kterou byl patent o zrušení nevolnictví z roku 1781. Poddaní již nepotřebovali
souhlas vrchnosti, když se chtěli odstěhovat z panství, uzavřít sňatek s osobou žijící mimo
panství nebo když chtěli dát své děti vyučit řemeslu či studovat.
Řemeslníci své výrobky prodávali jednak přímo ve svých dílnách, jednak je
nabízeli na trzích v okolních městech. Ty nejbližší se konaly pravidelně v Jevíčku,
Letovicích a Boskovicích. Tam často směřovali za nákupem a prodejem i ostatní
obyvatelé z širokého okolí.
Z popisu z roku 1836 se dozvídáme, že na borotínském panství bylo provozováno
52 řemeslnických a jiných živností. Přímo v Borotíně byl pivovar, palírna, potašová huť
(potaš neboli salajka jsou starší názvy pro uhličitan draselný, který se vyráběl
vyluhováním dřevěného popela a používal se převážně při výrobě skla,
v textilním a papírenském průmyslu), výrobce oleje, dva hostinští, řezník a dva kováři.
Z dubna 1837 pochází seznam všech zaměstnanců vrchnosti, kteří kromě stálého platu
dostávali pravidelně také určité množství piva, pšenice, kukuřice, ječmene, hrachu,
brambor a dřeva na otop. Byli to sládek Felix Chalupa, bednář Jiří Habek, zahradník
František Kopeček a zahradnický pomocník František Peter. K roku 1843 žilo v obci
celkem 691 obyvatel ve 135 domech. Z nich se živilo zemědělstvím 68 osob, řemeslnou
výrobou 9, zemědělstvím a řemeslnou výrobou 4, nádenickou prací 94, vrchnostenskou
službou 3, duchovní péčí a ve školství 2.
K rozvoji řemesel v Borotíně přispěla také občanská záložna čili půjčovna,
založená zde roku 1865. Vesnické záložny v našich zemích vznikaly po polovině 19.
století z potřeby rolníků, malých obchodníků a řemeslníků, neboť úvěrové podmínky byly
pro ně velmi neutěšené. Borotínská záložna patřila k nejstarším v kraji, fungovala i za
první republiky a sídlila v budově tzv. staré radnice na návsi.
Celou řadu zajímavých informací o řemeslnících z Borotína a okolí obsahuje
dochovaný seznam nákladů na výstavbu nové školní budovy o 183 položkách z roku
1876. Stavební nákres zhotovil a stavbu vedl stavitel Josef Tajovský, tesařským mistrem
byl Josef Vyšinka. Kamenické práce účtovala Leopoldina Langová z V. Opatovic.
Cihlářské práce vykonali Anton Rychnovský (51 086 cihel a 2500 dlážek), Franta Bartes
(49 687 cihel a 2500 dlážek), Josef Kvítek (11 350 cihel) a Jakob Paráček (7000 cihel).
Šindele vyrobili Jakob Paráček (160 šindelů) a Tajovský (500 šindelů). Hlavní dveře a
některé další dveře a okna vyrobil stolař Leopold Knobloch, ostatní dveře dodali Jan
Šafář a Josef Jedlička. Celkem 66 kusů školních lavic vyrobil Josef Geriš z Jevíčka.
Zámečnické práce vykonal Jan Janiš, kovářské Filip Chalupa a Jan Vlk. Od Františka
Kiršnera z Jevíčka byla pořízena tři litá kamna a pět kamen obyčejných. Sklenářské práce
provedl Šalamoun Spiegel (353 tabulí skla a zasklení devíti obrazů). Břidlice na střechu
byla dovezena až z Olomouce.
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S nástupem průmyslové výroby a dalším rozvojem společnosti od počátku 19.
století byly cechy spíše na překážku. Cechovní zřízení u nás zaniklo roku 1859, ale jeho
tradice se udržovaly i nadále ještě několik desetiletí. Kromě kovářů, obuvníků neboli
ševců a krejčích byla v 19. století v Borotíně zastoupena i další řemesla: koláři,
pokrývači, tesaři, bednáři (výroba a oprava pivních sudů), punčocháři ad. Řemeslná
výroba byla v Borotíně důležitá především v osadě Frýdntál neboli Flintór, a to již od
jejího založení roku 1790. Zdejší obyvatelé byli totiž většinou drobnými domkaři, kteří
nevlastnili žádnou zemědělskou půdu, a tak si na živobytí přivydělávali nádenickou prací
a různými řemesly (především tkalcovstvím).
Velmi důležitým řemeslným odvětvím byla kdysi také textilní výroba. Především
ve výše položených vesnicích Malé Hané se velká část obyvatel živila „tkalcovinou“, tj.
výrobou bavlněného zboží. Většinou si samotní výrobci zajišťovali vlastní nářadí a náčiní
nutné pro výrobu a faktor, tj. organizátor výroby, poskytoval potřebný materiál a přebíral
hotové výrobky. V Borotíně se tkalcovství věnovali především domkaři a familianti na
Flintóře. Ještě na počátku 20. století tam žilo hodně tkalců a jejich faktorem byl Jan Barák
z čp. 12 (dnešní čp. 138).
Živobytí některým Borotínským dávala také kamenická výroba, která na Malé
Hané dosáhla největšího rozkvětu v 90. letech 19. století, kdy se pracovalo ve dvou
lomech (skalách) ve V. Opatovicích (v době jeho největšího rozkvětu v letech 1890–1900
tam pracovalo až 200 zaměstnanců) a na dalších místech jako v Březině, Svárově a na
Chlumu. Na přelomu 19. a 20. století jsou mezi velkoopatovickými kameníky zachyceni
z Borotína Alois a Jan Markovi. Kromě nich šlo také o rodáky z V. Opatovic, kteří se
později do Borotína přestěhovali: František Červinka, Jan Šumbera, František Richterjörk
a Tomáš Rychnovský. Rozvoj kamenictví však začal klesat po vynalezení cementu a po
první světové válce se postupně zastavil.
Dalšími řemeslníky, kteří se objevovali v minulosti v Borotíně, byli zedníci a
zedničtí mistři, působící v blízkém i širokém okolí. Mezi zednické mistry, kteří dle
dochovaných plánů formovali stavební tradici malohanáckých obcí, patřil v 19. století rod
Tajovských.
Zemědělství zůstávalo hlavním zdrojem obživy většiny borotínského obyvatelstva
i v první polovině 20. století. Zajímavé údaje o ekonomické situaci obyvatel přináší
výsledky akce Sčítání závodů zemědělských a živnostenských, která probíhala roku 1930
v celém Československu. V Borotíně byly tehdy v provozu dva zahradnické závody, 14
obchodních živností, 44 živnostenských závodů do pěti zaměstnanců a jeden s více než
pěti zaměstnanci.
Přehled o Borotíně těsně před vypuknutím druhé světové války lze najít ve
všeobecném popisu obce (1938), který se dochoval v obecní kronice. Převážná většina
obyvatel se živila jako zemědělci hospodařící buď samostatně, nebo jako zemědělští
dělníci či jako zaměstnanci velkostatku nebo sedláků, popř. jako kočí nebo pacholci a
děvečky. Jednotlivé živnosti byly tyto: čtyři stolaři, dva kováři, jeden kolář, dva
zahradníci, ovocná školka, čtyři obchodníci smíšeným zbožím, tři hokynářky
(maloobchodnice s potravinami a jiným drobnějším zbožím) a současně obchodnice
s ovocem, dva hostince, dvě trafiky, jeden obuvník, tři řezníci, jeden sedlář a čalouník,
dva pokrývači, jeden pekař a holič.
K zániku řemeslné výroby došlo po státním převratu v únoru 1948, který znamenal
pro Československo čtyřicet let komunistické diktatury. Také v Borotíně došlo
k nucenému zestátňování drobných řemeslnických dílen, soukromých obchodů, hostinců i
větších podniků. Teprve období po Listopadu 1989 přineslo návrat svobodného
podnikání, takže i v současnosti je v obci v provozu několik drobnějších podniků a
živnostenských služeb.
Michal Schuster
8

