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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 10.10.2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
1) Zahájení
2) Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.543/2 dle GP 38611130/2019
3) Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.113/11
4) Projednání a schválení nájemní smlouvy na část pozemku p.č.2411
5) Projednání a schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 na čís.popis.42
6) Projednání a schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt v MŠ na čís.popis.174
7) Projednání a schválení smlouvy na provozování služeb sociální prevence
8) Projednání a schválení výsledku výběrové komise na nákup traktůrku s lesní technikou
9) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.6/2019
10) Různé – představení nové paní ředitelky MŠ Borotín
11) Diskuze
12) Závěr
Poděkování starosty
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám poděkovat za vzornou spolupráci při zavádění
nového systému svozu odpadů tzv. Door to door. Zatím se tento způsob velice osvědčil a
díky pečlivému třídění se daří se postupně snižovat tzv. směsný odpad, který patří do černé
popelnice, a tím platit méně za skládkování.
Vzhledem k tomu, že začíná zimní období, nevysypávejte do černých popelnic
žhavý popel, ale pouze vychladlý. Pokud bude zjištěn opak, popelnice nebude vyvezena.
Děkuji za pochopení.
Spolupráce s firmou SUEZ a.s., provozovna Boskovice skončí k 31.12.2019.
Od 1. ledna 2020 bude všechen odpad vyvážet naše svozová firma Technické služby Malá
Haná s.r.o. Během měsíce prosince obdržíte nový svozový kalendář na dalšího půlrok.
Od nového roku také zmizí kontejnery na odpad z točny autobusové zastávky.
Kontejnery, ale již v menším množství, budou umístěny na nově budované ploše u
Dvořákovy stodoly.
Jistě se někteří ptáte, co bude na již vydlážděné ploše u Dvořákové stodoly vedle
Tomanů. Obec Borotín tam buduje dřevěný přístřešek z vlastního dřeva na parkování
techniky a uskladnění materiálu.
V následujícím období zájemci obdrží zdarma kompostéry (budou pořízeny z dotace)
na výrobu vlastního kompostu. Je přece zbytečné, aby se všechna tráva a další rostlinný
materiál dávaly do kontejneru na bioodpad. Těším se na další spolupráci.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusové točně od
pátku 18.října do neděle 20.října 2019. Do kontejneru je zakázáno dávat nebezpečný
odpad a elektrošrot.
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Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden v úterý 22.října
2019 od 16.45 do 17.45 hodin na autobusové točně.
Do nebezpečného odpadu patří televizory, ledničky, barvy, oleje, nádoby od olejů a
barev, autobaterie, pneumatiky bez disků, obrazovky počítačů aj. nebezpečný odpad.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 30.října 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.
Mateřská škola
Od září tohoto roku došlo hned k několika změnám. Do důchodu odešla stávající paní
ředitelka Mgr. Marcela Nečasová a místo ní
jsem byla do funkce jmenována já, Mgr.
Daniela Ošlejšková z Knínic.
Po mateřské dovolené se na pozici učitelky
vrátila Bc. Libuše Türková a novou školnicí a
uklízečkou se stala paní Marie Smékalová.
Získali jsme z dotací peníze i na školního
asistenta, kterým se stala Veronika Včelařová,
taktéž z Knínic. Nový tým se hned s chutí
pustil do práce, aby byl zajištěn plynulý chod
školky a děti i rodiče byli spokojení. Ke konci
září je zapsáno 21 dětí, i když některé nastoupí
trochu později. Máme tu i děti dvouleté, ale jsou moc šikovné a adaptační období zvládly
velmi dobře. Dokonce se už můžeme vydávat do okolí školky a poznávat krásy Borotína,
který se nám pomalu začíná halit do podzimního hávu. A že je co poznávat! Děti mi
ukázaly, kde je kostel, hřbitov, obecní úřad s knihovnou a poštou, zámeček, hasičská
zbrojnice, hospoda, obchod, zastávka autobusu a arboretum. Tam jsme se byli podívat na
výstavu dýní a drobného ptactva a pohladili si králíka a morčata. A vydáváme se ještě dál:
ke koupališti, do lesa i za zahrady. Poznáváme podzimní plody a pozorujeme domácí
zvířata. V úterý 24.9. jsme odpoledne na školní zahradu pozvali i rodiče na takovou
neformální podzimní slavnost. Abychom ten podzim přivítali, a také se trochu víc poznali.
Vyráběli jsme skřítky a zvířátka z brambor a opékali párky. Počasí bylo přímo báječné,
zkrátka babí léto, a tak jsme si to náležitě užili.
Máme také nové webové stránky https://skolkaborotin.webnode.cz , kde se o našich
aktivitách můžete dozvědět víc. Vážím si přijetí většiny rodičů a chtěla bych udělat vše pro
to, abych jejich důvěru nezklamala. Chtěla bych vést školku v rodinném duchu, otevřenou
rodičům a co možná nejvíc pobývat v přírodě, protože to je nejlepší učitelka!
Za kolektiv školky Mgr. Daniela Ošlejšková
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Zprávy z borotínské knihovny
V říjnu proběhla výměna knižního fondu s boskovickou knihovnou. Je možno
si přečíst např. „Egypťanky“ od J. Godard o
královně Hatšepsut, detektivní příběh „Horké
peníze“ od D. Francise nebo cestopis Grónsko od
K. Pavloskové.
Pro děti z oblíbeného nakladatelství
Svojtka „Co se děje na statku“. Kompletní
seznam najdete na webových stránkách knihovny.
Z našich novinek můžu nabídnout Anitu
Moorjani „ Musela jsem zemřít“ - životní příběh
autorky, která se brzy po sňatku dozvěděla, že trpí
vážnou nemocí, po čtyřech letech různých pokusů
o léčbu upadla do kómatu a všechny orgány jí postupně selhávaly, což prokázala
tomografická vyšetření. Nečekaně se však z klinické smrti probrala a velmi rychle se začala
zotavovat. Následná vyšetření neprokázala žádná ložiska rakoviny, což je vědecky
nevysvětlitelné. Strhující závěrečná část se týká Anitiny proměny ve vnímání hodnot, neboť
na základě prožitku blízké smrti objevila smysl života. Nová je publikace „Hrady, zámky,
tvrze“ díl VI. Vysočina s fotografiemi Dalečína, Zelené hory a Jimramova.
V týdnu knihoven proběhne návštěva našich nejmladších budoucích čtenářů z MŠ
Borotín. Je pro ně připravena poznávací omalovánka regionu Blansko a Boskovicko, takže
si budou moci vymalovat např. borotínský kostel, zámek, pavilon v arboretu, hasičskou
zbrojnici a sochu našeho anděla.
Ing. Lenka Machálková - knihovnice
ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční „Vánoční výstava“ v pavilonu arboreta začíná 22.prosince a potrvá do
26.prosince 2019.
Otevřeno bude vždy od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 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.
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 30.listopadu 2019 od 13.30 hodin tradiční
setkání se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z mateřské školky, beseda
s brněnským hercem panem Zdeňkem Junákem. K tanci a poslechu bude hrát pan Burget z
Jevíčka. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Strašidelné arboretum
Angels offroad z.s. Vás zve na „Strašidelné arboretum“, které se uskuteční v sobotu
19.října 2019 večer od 19 do 22 hodin.
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Lampionový průvod
Obec Borotín a SDH Borotín Vás zvou v neděli 27.října 2019 na lampionový
průvod na oslavu 101.výročí založení Republiky.
Sraz účastníků bude v 18 hodin u hasičské
zbrojnice.
Bude následovat lampionový průvod k pomníku
padlým v 1.světové válce na návsi, připomenutí
historie vzniku Republiky a položení věnce.
Potom se vrátíme do hasičské zbrojnice, kde bude
zajištěno drobné občerstvení včetně teplých
nápojů.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Oslavy 130. výročí založení sboru – ohlédnutí a poděkování
V sobotu 27. července odpoledne se na Borotínské návsi uskutečnily oslavy výročí
založení našeho sboru. Program byl velmi pestrý – průvod, požehnání zásahového
automobilu, slavnostní schůze a vyznamenání členů, výstava hasičské techniky, den
otevřených dveří na zbrojnici, soutěž Nejtvrdší hasič přežije, Road Show Dobrovolní hasiči
roku a také dobrá muzika v lidovém i moderním tónu. I přes dočasnou nepřízeň počasí měla
akce hojnou účast hasičů i veřejnosti z Borotína i širšího okolí. Zavítali k nám přátelé
z Borotín u Tábora a Pikova, s kterými udržujeme velmi dobré vztahy, dále sbory okrsků
Šebetov, Roubanina a Velké Opatovice a také představitelé hasičů okresu Blansko a
Jihomoravského kraje a Senátu parlamentu ČR. Zajímavostí je, že v druhém Borotíně
proběhly oslavy jejich stotřicátého výročí jen týden poté a tak jsme je mohli na oplátku také
navštívit a popřát jim všechno dobré.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou upřímně poděkovat všem našim hasičům a
přátelům, kteří se na přípravě a realizaci takto rozsáhlé akce podíleli, dále všem
návštěvníkům a v neposlední řadě Obecnímu úřadu Borotín a dalším partnerům, za jejichž
podporu jsme nesmírně vděční. Věřím, že jsme si to všichni užili.
Jménem výboru sboru Libor Toul -Starosta SH ČMS – SDH Borotín
Sametová pařba 2019
Hasičky Borotín zvou všechny přátele dobré hudby a zábavy na oslavu 30. výročí Sametové
revoluce.
Sobota 16. LISTOPADU 2019 OD 21:00 – KD BOROTÍN – hraje EPICENTRUM

Mikulášská nadílka s ohňostrojem
V sobotu 7. prosince 2019 od 16:30 u hasičského sklípku se uskuteční tradiční
Pekelná mikulášská nadílka. Těšit se můžete na řádění čertíků, Mikuláše, Anděla, bohatou
nadílku, závěrečný ohňostroj a pro děti prskavky. Občerstvení - čaj zdarma, svařák,
hranolky aj. Posezení ve vyhřátém sklípku zajištěno. Přihlášky balíčků na email
info@sdhborotin.cz nebo mob. 737 486 916.
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Turnaj ve stolním tenise
TJ SOKOL Borotín zve všechny občany na turnaj ve stolním tenise, který se
uskuteční v sobotu 14.12.2019 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 603 527 728 – Jakub
Toul. Startovné činí 50 Kč. Srdečně Vás zvou pořadatelé
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů v Borotíně
bude provádět 13.,14.,15. a 16. listopadu 2019. U loňských
zájemců, kteří mají smlouvu s uvedeným kominictvím, bude
kontrola provedena automaticky, aniž by se dotyčný musel někde
hlásit. Noví zájemci nechť se hlásí na Obecním úřadě v Borotíně tel.
516 477 622 nebo e-mailu: info@obecborotin.cz. Cena za vyčištění
a provedení kontroly jednoho komínu činí 350,-Kč a za každý další
komín 150,-Kč.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění
a kontrolu komína sami.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2019 oslaví:
Marie Khýrová
Olga Studená
Lenka Machálková
Antonín Machourek
Josef Ostrý

Věra Konečná
Ludmila Kozáková
Jan Paroulek
Radek Sedláček
Všem jubilantům gratulujeme.

O starých borotínských řemeslech (2. díl)
V několika následujících číslech zpravodaje se seznámíme s řemeslníky a jejich
řemesly, které v minulosti provozovali v jednotlivých borotínských domech. Předložený
výčet obsahově kopíruje strukturu procházky z 11. května 2019, která vedla Borotínem od
autobusové zastávky přes Frýdntál neboli Flintór, odtud kolem arboreta na Chmelének a
skončila na návsi.
Uváděné informace vycházejí z nejrůznějších zdrojů. Jde především o zmínky
v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, obecních kronikách, dobovém tisku a
archivních materiálech. Cenným zdrojem informací a materiálů však byli také pamětníci
z řad borotínských občanů, kterým tímto moc děkujeme. Popisovat minulost je často
nadmíru obtížné a ne vždy se to úplně podaří. Proto prosíme čtenáře, aby nás upozornili na
případné nepřesnosti a chyby, a laskavě je žádáme, aby nám pokud možno poskytli další
cenné informace, písemnosti či fotografie k danému tématu.
V tomto díle projdeme část obce v okolí autobusové zastávky (po náves) a dále část
Hliníky. V příštím čísle budeme pokračovat Flintórem.
čp. 1 (zbořeno) – hostinský Bohuslav neboli Slávek Dvořák (nar. 1902, zem. 1984) byl také
vyučeným řezníkem a živnost řeznickou a uzenářskou provozoval při pohostinství.
6

čp. 105 – uvádí se tu tesař Jan Krejčíř, nar. 1885 ve V. Roudce.
čp. 4 – v 19. století se tu uvádí pekař Hynek Kobylka, poté pekařský mistr František Trčka
(nar. 1843). V obci velmi oblíbený F. Trčka působil v samosprávných obecních sborech a
spolcích. Roku 1937 zemřel v 94 letech jako nejstarší občan Borotína. Roku 1923 se jeho
dcera Františka Trčková (nar. 1891) provdala za rolníka Františka Partyše (nar. 1892) z čp.
46, který poté převzal pekařskou živnost.
čp. 57 (zbořeno) – roku 1906 se tu uvádí hostinský a zároveň „klobučník“ Bedřich Skořapa,
nar. 1863 v Bystrém u Poličky jako syn Jana Skořapy, školního sluhy ve Vysokém Mýtě.
čp. 115 – stolařský mistr Alois Fabián (nar. 1878 v Litovli), který se do Borotína
přestěhoval s manželkou Antonií roz. Eliášovou a dvěma syny z Litovle. Později se prý
odstěhovali do Fryšavy (okr. Žďár nad Sázavou).
čp. 73 – roku 1897 tu zemřel ve 42 letech kovář Jan Zemánek, původem z V. Opatovic.
Poté tu řemeslo vykonával kovářský mistr a podkovář
Ludvík Širůček (nar. 1871 v rodině obuvníka Josefa
Širůčka z Trávníku). Jeho synové byli Bohumil (nar.
1892 v Konici), kovářský mistr ve Vískách, obuvník Jan
(nar. 1906), obchodník Karel (nar. 1908, za války
popraven v Brně), kolář Rudolf (nar. 1911), který žil
v Sudicích. Živnost v Borotíně převzal po otci Jindřich
Širůček (nar. 1909), který ji soukromě provozoval až do roku 1953, kdy byla začleněna do
místního JZD.
čp. 102 – žil tu strojní zámečník František Skřepský, nar. 1878 v Šebetově.
čp. 109 – kolář Rudolf Janík se narodil roku 1891 v rodině Liberáta Janíka, familianta
z Frýdntálu. Roku 1926 se oženil s Marií
Širůčkovou, dcerou kováře Ludvíka
Širůčka z čp. 73. Zemřel v Borotíně roku
1964.
čp. 74 – v 19. století se tu zmiňuje kolář Antonín Dvorský, jeho synem byl Filip Dvorský,
pokrývač v čp. 31. Roku 1899 tu zemřel tkadlec František Matuška (nar. 1817) a později tu
žil zedník Miloš Bělehrad.
čp. 72 – řezník František Häusler (psáno též Hajzler / Heisler) pocházel z Čermné, kde se
narodil roku 1859 (zem. 1935), jeho dcera byla švadlena Marie Häuslerová (nar. 1893
v Borotíně). Živnost převzal Josef Kaderka (nar. 1894 ve Vanovicích), který se do rodiny
přiženil.
čp. 107 – zahradnictví tu provozoval Adolf Dvorský (nar. 1890 v Kochově), měl syna
Oldřicha, taktéž zahradníka.
čp. 108 – obuvník Jiří Procházka, nar. 1902 v Mikulči (okr. Litomyšl), syn tkalce Františka
Procházky. Roku 1932 se oženil s Růženou roz. Šindelkovou, dcerou pokrývače Antonína
Šindelky z Borotína.
čp. 83 – obuvník Ignát Nedoma pocházel z rodiny jevíčských obuvníků Nedomových a
Nedomanských, jeho synem byl prof. Ing. Antonín Nedoma (1883-1969), středoškolský a
vysokoškolský profesor, fyzik, odborný publicista a technik.
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čp. 88 – tesař Filip Procházka (zem. 1873 v 37 letech), poté tkadlec Jindřich Pražák. Krejčí
Alois Chalupa, nar. 1892 v čp. 103 jako syn domkáře Aloise Chalupy a Anny roz.
Zemánkové z Knínic, byl v meziválečné době velice aktivní v politickém a společenském
životě obce. Zemřel roku 1969 v Letovicích.
čp. 98 – obuvnický mistr Jan Toul (nar. 1866) se v letech 1880-1883 po tři roky učil
řemeslu u obuvnického mistra
Josefa Bílka ve Vanovicích. Syn
Josef Toul (nar. 1902) se vyučil
řemeslu u svého otce – nejprve v
letech 1919-1920 jako učedník a
poté 1920-1924 jako tovaryš či obuvnický pomocník.
čp. 89 – pokrývačský mistr Vincenc Kostík se narodil roku 1877 v rodině pokrývače
Vincence Kostíka z Frýdntálu a Terezie roz.

Paráčkové. Řemeslo po něm převzal jeho syn
Josef Kostík (1918-1991), po roce 1945 mj.
aktivní také v místní samosprávě.
čp. 90 – v 19. století se tu uvádí stolař Bernard Krejčí, později také obuvník Josef Grézl,
narozený roku 1906 v evangelické rodině Josefa Grézla a Růženy roz. Toulové.
čp. 68 – roku 1909 je tu zmiňován tkadlec Vincenc Nechuta (nar. 1862).
čp. 100 – obuvník a trafikant Emil Kvítek (nar. 1897) měl pronajatý výměnek u Boháčků
v čp. 48 (poté v čp. 111), kde si zřídil trafiku a současně opravoval boty. Oženil se s
Františkou roz. Dvořákovou původem z hostince čp. 1, jejich synové byli Miloslav Kvítek a
Doc. Ing. Emil Kvítek, CSc.
čp. 103 – stolař Adolf Polák (nar. 1884), působil v meziválečné době mj. jako velitel
místních hasičů a člen knihovní rady a po roce 1948 jako jeden z hlavních politických
aktérů v obci.
čp. 94 – řezník Bohumil Rejda (nar. 1900) se roku 1929 oženil s Františkou roz. Letfusovou
z čp. 24 (svědkem byl řezník Bohumil Dvořáček). Poté tu žil zedník Josef Paroulek (nar.
1889) a jeho syn Josef Paroulek (nar. 1914), který se vyučil kolářem a mj. v letech 19621971 působil jako předseda MNV v Borotíně.
čp. 101 – mlýn na větrný pohon neboli větřák, z něhož se do současnosti nic nedochovalo,
se nacházel na pozemku patřícím k domu čp. 101 a o jeho podobě, vzniku a zániku nemáme
žádné doklady. Stál však ještě roku 1902, kdy se zmiňuje jeho vlastník Tomáš Polák (nar.
1871).
čp. 82 – tkadlec Šimon Polák (zem. před 1876), později tkadlec Adolf Nárožný (nar. 1878
v Borotíně).
Pokračování příště.

Michal Schuster
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