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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 12.12.2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
Zahájení
Projednání a schválení rozpočtu obce Borotín na rok 2020
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025
Projednání a schválení rozpočtu MŠ Borotín na rok 2020
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2021 a 2022
Projednání a schválení nových a rušení starých obecně závazných vyhlášek
Projednání a schválení rozpočtového opatření
Projednání a schválení plánu inventur k 31.12.2019
Projednání a schválení smlouvy s fy Eon na připojení nového odběrného místa
Projednání a schválení smlouvy s firmou Libor Černohlávek na likvidaci jedlých olejů
Projednání a schválení smlouvy se SVAK Boskovice na projekt Inženýrských sítí
Projednání a schválení rámcové smlouvy o spolupráci při modernizaci sídla dle koncepce
EUO-OBEC BUDOUCNOSTI
13) Jmenování určeného člena zastupitelstva v rámci zprávy o uplatňování ÚP Borotín
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Poděkování starosty
Vážení občané, chtěl bych Vám poděkovat za aktivní zapojení do systému třídění a odvozu
odpadů „Door to door“, to znamená třídění odpadů do barevných popelnic a odvozu těchto odpadů
přímo od domu. Od 1.ledna 2020 bude už vyvážet i černé popelnice naše svozová firma
„Technické služby Malá Haná s.r.o.“. S firmou SUEZ končí spolupráce k 31.12.2019. Začátkem
nového roku začne fungovat nové zákoutí s kontejnery na sklo, plast, papír aj. naproti autobusové
zastávce u „Dvořákové stodoly“. Spolu s kontejnery tam bude umístěna popelnice na použitý
kuchyňský rostlinný olej a tuk. Tento olej bude možno vhazovat do uvedené popelnice pouze
v PET lahvích. Do popelnice se nesmí vhazovat motorový olej a sádlo. Kontejnery podél
autobusové točny u obchodu budou uklizeny. V prosinci Vám budou doručeny nové kalendáře s
termíny vývozu v roce 2020. Je tam malá změna a to, že černé popelnice na smíšený komunální
odpad se budou vyvážet 1x za měsíc.
Tak jako loni jsme se rozhodli umístit a ozdobit vánoční stromek naproti autobusové
zastávce do obecního parčíku. Věřím, že toto umístění se bude občanům a návštěvníkům Borotína
líbit.
V letošním roce se podařilo díky dotaci z JMK opravit spodní část pavilonu v arboretu.
Byla to náročná rekonstrukce, opravovaly se podlahy, stavěly příčky, rekonstruovaly elektrické
rozvody, voda a odpady. Měnila se i okna a dveře. Tento prostor bude sloužit po doplnění
nábytkem pro další činnost arboreta, ale i pro spolkovou činnost.
Jak jsem již dříve psal, staví se přístřešek na skladování komunální techniky a materiálu
v areálu u Dvořákové stodoly.
Jsou připravovány projekty na inženýrské sítě na stavební parcely v „Doubí“ a za
„Havránkovými“.
V neposlední řadě bylo provedeno ve spolupráci s katastrálním úřadem vyznačení nových
skutečných hranic všech pozemků a staveb v zastavěné části obce Borotín. Příští rok proběhne
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zaměření těchto pozemků a v roce 2022 bude nová platná katastrální mapa. Děkuji všem občanům
a firmám za vstřícný přístup.
Ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná se podařilo opět zajistit stolní kalendáře na rok
2020, tentokrát s novou tématikou – „Tajemno Malé Hané“. Kalendář se od minulých liší i tím,
že u každého obrázku najdete tzv. QR kód, který po přečtení chytrým mobilním telefonem otevře
zajímavý komentář k tomuto obrázku. Kalendář dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček.
Věřím, že Vás tento dárek potěší.
Touto cestou děkuji Mgr. Michalovi Schustrovi a Vladislavu Hladilovi za příspěvky do
zpravodaje, kalendáře a spolupořádání vlastivědně – historických procházek.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou činností
přispěly k dobré reprezentaci Borotína.
Jednotlivé organizace se podílely i na dalších akcích,
např. SDH za zajištění hasičského plesu, Mikulášské besídky, Sametové pařby, úklidu a
čištění koupaliště, maškarního karnevalu, aj.
Stěžejním bodem bylo zajištění 130. výročí založení SDH Borotín, což se podařilo na
jedničku. Tuto oslavu navštívila i delegace hasičů z Borotína od Tábora.
dále Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín - zahájení prázdnin „Sportovním dnem“ na
koupališti, za pořádání mysliveckého plesu, aj.
TJ SOKOL Borotín - za spolupráci při údržbě sportovního areálu na koupališti.
Mateřská školka v Borotíně - zajištění vystoupení dětí na setkání se seniory, vzorné vedení
školky, spolupráci s knihovnou a arboretem,
ženy - organizace pravidelného cvičení v KD,
Spolek Angels Offroad - příprava a organizace „Strašidelného arboreta“,
Děkuji také 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 2020 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
Nové jízdní řády
Od 15.12.2019 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
V říjnu jsme si povídali o našich oblíbených
knihách, užívali si hry s listím a v listí a podnikli náš
první výlet. Nejeli jsme moc daleko, jen do Boskovic,
podívat se ke konkurenci borotínského arboreta – na
Šmelcovnu! Měli tam výstavu ovoce a zeleniny a
zahradní techniky. Byla to vlastně taková družba.
Přijali jsme totiž pozvání MŠ Knínice, abychom jim
doplnili autobus. Počasí bylo ještě téměř letní, tak jsme
si to náramně užili. Pro rodiče s dětmi jsme uspořádali
Drakiádu, a i když moc nefoukalo, draci kupodivu létali
a my s nimi. Po takovém výkonu nám opečené párky
přišly vhod.
Začátkem listopadu jsme přivítali svatého Martina. Byl to rytíř každým coulem a za to, že
jsme splnili drobné úkoly, daroval nám na památku podkovy svého koníka. Byl opravdu bílý, ale
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sněžit nezačalo. Zato zima už byla pořádná! Ještěže jsme se mohli zahřát čajem, ke kterému byly
k zakousnutí výborné koláčky. Poslední listopadový den jsme vystupovali v kulturním domě na
setkání seniorů. I když nemoci naše řady náležitě ztenčily, předvedli jsme, že už toho hodně
umíme. Také jsme trochu přestavěli nábytek ve školce a zřídili tu hrací koutky. Přijďte se podívat!
Zaměstnanci MŠ
Zprávy z borotínské knihovny
Naše knihovna byla vybavena novými regály pro knihy výměnného fondu a stojanem na
časopisy. Uspořádání by tak mělo být přehlednější. Dále byla zakoupena elektronická čtečka knih,
která bude pro zájemce k dispozici.
Pro příští rok 2020 plánuji obměnu dětské literatury, současný stav je neuspokojivý a situaci
zachraňuje pouze výměnný fond.
Chtěla bych uskutečnit Noc s Andersenem, která bude v pátek 27. března 2020. Prosím
všechny rodiče, kteří budou mít zájem, o pomoc.
Andersenovy pohádky jsou klasikou - např. Cínový vojáček, Císařovy nové šaty, Ošklivé
káčátko, O Malence, Děvčátko se sirkami. Akce se koná u příležitosti výročí narození slavného
pohádkáře. Narodil se v Odense v Dánsku 2. dubna 1805. V knihovnách i školách tímto učíme
děti, že i kniha může být zábavná.
Přeji vám pohádkově strávený čas vánoční nejlépe s knihou darovanou od Ježíška. Knihovna
bude i nadále otevřena každý pátek. Budu se na vás těšit.
Ing. Lenka Machálková
Turnaj ve stolním tenise
TJ SOKOL Borotín zve všechny občany na turnaj ve stolním
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 776 448 180 – Jakub
Toul. Startovné činí 50 Kč. Srdečně Vás zvou pořadatelé

tenise,

Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s dechovým orchestrem „Malá Haná“ se letos uskuteční
v neděli 22.prosince 2019 u hasičského sklípku v 10.00 hodin. Přijďte všichni, kdo se chcete
naladit do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné vánoční písně a koledy. Teplé
nápoje jsou zajištěny. Srdečně zve zastupitelstvo obce Borotín a SDH.
Vánoční výstava v Arboretu 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.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 11.ledna 2020 od 20
hodin v kulturním domě ve Vanovicích. Bohatá myslivecká kuchyně a tombola bude zajištěna.
Svoz a rozvoz autobusem bude zajištěn.
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TJ SOKOL Borotín
Vážení spoluobčané, rok 2019 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 2020.
Za výbor TJ Sokol Borotín
Jakub Toul-jednatel
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
PODĚKOVÁNÍ
Vážení hasiči a přátelé hasičů,
rok 2019 je téměř za námi. Jako mnoho předchozích let, to byl pro náš sbor rok plný práce. Hasiči
v naší obci zajišťují mnoho dění. V první řadě v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, podpory
obci, kultury, sportu, vzdělávání a v dalších odvětvích. Přesto to byl rok speciální.
Náš sbor oslavil 130. výročí svého založení a přes všechna úskalí, která dnešní doba přináší, mohu
konstatovat, že hasiči a dobrovolnictví mají stále své právoplatné místo ve společnosti. Letos, po
delší době, propukl v naší obci požár a ukázalo se, že původní cíl naší organizace „bližnímu ku
pomoci“ je stále aktuální a vzhledem k současným poměrům ve společnosti nabývá na svém
významu.
Služba veřejnosti je náročná a dobrovolnictví je ctnost, která je dnes bohužel často nedoceněná.
O to víc si vážím našich členů, kteří jsou ochotni nezištně, ve svém volném čase, usilovně a
zdarma pracovat a vytvářet a chránit hodnoty. Hodnoty, bez kterých by bytí ostatních možná bylo
o dost složitější.
Chtěl bych všem, kteří se na této záslužné činnosti jakkoliv podílejí, vyjádřit svoji hlubokou
vděčnost a upřímné uznání. V první řadě našim aktivním členům - hasičům i mladým hasičům,
kteří v brzké době převezmou pomyslnou štafetu. Rodičům těchto dětí - mladých hasičů, kteří je
v nadšení k dobrovolnictví a rozvoji dovedností, vzdělání a sportu podporují. Poděkování však
patří také našim podporovatelům, zejména zastupitelstvu naší obce, sponzorům a fanouškům a
všem návštěvníkům našich akcí, občanům Borotína a široké veřejnosti, zkrátka všem, kteří se
celého procesu účastní. Bez Vás by tato činnost postrádala smysl.
Blíží se čas Vánoční, čas bilancování uplynulého období, čas rozjímání a také čas nových cílů pro
období příští. V našem sboru právě končí funkční období výboru a čekají nás volby výboru
nového. Věřím, že do příštího pětiletého cyklu vykročí náš sbor tou „správnou nohou“. Chtěl bych
tímto poděkovat stávajícímu výboru za veškerou jeho práci a popřát našim členům šťastnou volbu
nového vedení. Široké veřejnosti bych chtěl poděkovat za vyjádřenou podporu v naší činnosti a
nám všem bych rád popřál VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020.
S úctou Libor Toul t. č. Starosta sboru
Výroční – volební – valná hromada SDH
Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči,
v sobotu 11. ledna 2019 od 16:00 v sále KD Borotín, se uskuteční řádná valná hromada sboru.
Program: zpráva výboru za uplynulé období, volby výboru pro období 2020-2024 a další
organizační záležitosti. Podrobné pozvánky s detailním rozpisem obdržíte do svých schránek v
předvánočním období. Žádáme Vás o hojnou účast dle Stanov SH ČMS a v duchu sdělení starosty
k přípravné schůzi této valné hromady. Jako poděkování za Vaši práci bude zajištěno bohaté
občerstvení. Prosíme vyhraďte si pro toto volební shromáždění Váš čas.
Předem děkujeme. Výbor sboru
5

Tradiční společenský hasičský ples
Srdečně zveme všechny občany Borotína i přátele hasičů z širokého okolí na tradiční hasičský
ples, který se uskuteční v sobotu 22. února 2020 od 20:00 v kulturním domě v Borotíně.
Kvalitní občerstvení, bohatá tombola, pestrý program a tím pádem dobrá zábava po celý večer
zajištěna. K tanci a poslechu zahraje skupina MIX Boskovice. Prodej místenek v předprodeji
(bude upřesněno). Těšíme se na Vás.
Vaši HASIČI
Masopustní průvod masek
TJ Sokol Borotín pořádá v sobotu 22.února 2020 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 2020 oslaví:
Anna Bílková
Luděk Náhlík
Zdenka Havelková
Pavel Dürr
Dagmar Vítková
Zdenka Boháčová
Emílie Jelínková
Alena Staňková
Vlasta Bělehradová
Stanislav Kolář
___________________________________________________________________________
Sedlák Lubomír
___________________________________________________________________________
Drahomíra Sedláčková
Lydie Kozelková
Jitka Kouřilová
Milena Tylšarová
Jana Vlasáková
Jiří Vítek
___________________________________________________________________________
O starých borotínských řemeslech (3. díl)
Pokračujeme ve výčtu řemeslníků a jejich řemesel, které v minulosti provozovali
v jednotlivých borotínských domech. V tomto dílu se projdeme po bývalé osadě Frýdntál neboli
lidově Flintór, kterou založil roku 1790 majitel borotínského panství baron Josef Maria
z Friedenthalu. Právě zde hrála řemeslná výroba důležitou roli, protože místní obyvatelé byli
většinou drobnými domkaři, kteří nevlastnili žádnou zemědělskou půdu. Na živobytí si museli
přivydělávat nádenickou prací a různými řemesly (především tkalcovstvím).
Od založení osady se začaly její jednotlivé chalupy číslovat samostatně od čísla 1, takže
do roku 1872, kdy bylo číslování zastaveno, měla osada 31 popisných čísel. Další stavení už
dostávala čísla borotínská. Až v roce 1956 rozhodl MNV přečíslovat frýdntálské domy, aby
číslování v obci bylo jednotné. V našem přehledu budeme uvádět čísla současná s uvedením čísel
původních.
čp. 84 – v 19. století tu jako krejčí působili členové rodu Skřepských: Jan starší, po něm syn Jan
mladší (zem. 1881), jehož manželkou byla Františka z rodu Josefa Růžičky, kováře z Drválovic.
Na konci 19. století tu žil tkadlec Jan Kavan (nar. 1852), po něm řezník Alois Skřepský (nar.
1872). K roku 1925 se tu připomíná „výroba kuřáckých potřeb a dýmek“ Josefa Hanáka (nar.
1888 v Martinicích, okr. Vysoké Mýto), který se sem přiženil roku 1914 sňatkem s Marií
Rychnovskou, dcerou podruha a zedníka Jana Rychnovského.
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čp. 62 – holič Hubert Dvorský (zem. 1919 v 27 letech na TBC v čp. 86) se roku 1916 oženil
s Růženou roz. Špulákovou, dcerou pekařského pomocníka ve Svitávce. Řemeslo po něm převzal
jeho syn stejného jména (nar. 1917).
čp. 149 (pův. 26) – obuvník Josef Hloušek (nar. 1907 v Brně) původem z Letovic si tu roku 1931
vzal za manželku Julii roz. Bílkovou, dceru Inocence Bílka.
čp. 147 (pův. 9) – již se založením osady zde fungoval hostinec, který vrchnost pronajímala
jednotlivým šenkýřům, jichž se tu během 19. století vystřídala řada. Nejprve tu působila rodina
Jedličkova, po ní Kinclova (její členové vedli hostince také v okolních obcích) a Štefkova. Od 60.
let 19. století byl šenkýřem a řezníkem Herman Emanuel Winternitz, původem z židovské rodiny.
Na počátku 20. století převzali hostinec od rodiny Paráčků manželé Jindřich a Hermína
Buryškovi, kteří jej roku 1927 uzavřeli a provozovali pouze trafiku.
čp. 148 (pův. 31) – žil zde tkadlec Ignát Abrahám (zem. 1889).
čp. 152 (pův. 6) – v 19. století se tu uvádí tkadlec Josef Skřepský, v první polovině 20. století
obuvník Jan Kouřil.
čp. 153 (pův. 7) – bydlel zde obuvník František Novotný (zem. před 1922), jehož manželkou byla
Josefa roz. Němcová, dcera Aloise Němce, tkalce z Frýdntálu.
čp. 155 (pův. 10) – žil tu obuvník Josef Chlup (nar. 1877 v Drválovicích) s manželkou Ludmilou
roz. Konečnou z Cetkovic.
čp. 157 (pův. 18) – na počátku 20. století zde žil tkadlec Josef Rychnovský.
čp. 156 (pův. 17) – žila zde „porodní bába“ Anna Pelíšková roz. Kalandrová (nar. 1846
v Cetkovicích, zem. 1906) s manželem Františkem Pelíškem (nar. 1847 v Bolešíně, zem. 1914),
který se živil jako tkadlec.
čp. 158 (pův. 19) – bydlel zde školkař Josef Šedý (nar. 1886 v Jimramově), od roku 1945
místopředseda místní pobočky Jednotného svazu českých zemědělců.
čp. 110 – v druhé polovině 19. století se tu uvádí tkadlec Jan Matoušek, poté obuvník Josef
Křivinka.
čp. 59 – roku 1907 zde žil krejčí Josef Sedlák, roku 1920 pekař Robert Smítal, syn obuvníka
Hermenegilda Smítala, roku 1931 obchodník Josef Sedlák (nar. 1907 ve Frýdntále) a následně tu
provozovali obchod zeleninou a ovocem Ladislav Schneider s manželkou Žofií roz. Sedlákovou.
čp. 60 – roku 1833 se tu uvádí švec Josef Křivinka s manželkou Vincencií roz. Jurků.
čp. 64 – žil zde sedlář Josef Láník (zem. před 1878), poté tkadlec Alois Hikl.
čp. 65 – kolář František Zemánek (nar. 1891 v Cetkovicích) se sem přiženil roku 1929, kdy si
vzal Ludmilu, dceru Jana Kvítka.
čp. 53 – tkalcovský mistr Jindřich Pražák, syn Jana Pražáka, soukeníka z Březové nad Svitavou,
zde zemřel roku 1921 v 78 letech.
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čp. 61 – s tímto domem je spojeno staré a dříve důležité řemeslo – pohodnictví. V 19. století se
v tzv. rasovně uvádí rodiny Smítalů a Knendigů. Jejich řemeslo spočívalo v utrácení nemocných
zvířat a likvidaci těch uhynulých, dále v odchytu toulavých zvířat. Často si přivydělávali také
léčením zvířat a lidí.
čp. 144 (pův. 5) – žila zde rodina Kostíků, jejíž mužští členové se živili pokrývačským řemeslem.
Za první republiky to byl pokrývač František Kostík (nar. 1899), syn Vincence Kostíka a
Františky roz. Pavlíkové.
čp. 143 (pův. 4) – na počátku 20. století zde bydlel tkadlec Rudolf Drábek, roku 1903 se tu narodil
jeho syn, pozdější akademický sochař a kameník Jan Drábek (zem. 1985).
čp. 141 (pův. 2) (zbořeno) – žil tu kamenický pomocník Alois Smékal (nar. 1912).
čp. 140 (pův. 1) – v první polovině 19. století zde žil ševcovský mistr František Benedikt.
čp. 138 (pův. 12) – na přelomu 19. a 20. století zde žil textilní faktor Jan Barák, který místním
tkalcům poskytoval potřebný výrobní materiál, rozděloval přízi, přebíral hotové výrobky apod.
čp. 137 (pův. 11) – žil tu tesařský mistr Josef Vyšinka (nar. 1865), který se podílel na výstavbě
borotínské školy. Za první republiky domek obýval krejčí František Vašíček (nar. 1885
v Cetkovicích) se svou rodinou, poté řezník František Vašíček (nar. 1922).
čp. 136 (pův. 20) – žil a pracoval zde švec Ludvík Janík (nar. 1899 v Borotíně), syn Liberta
Janíka.
čp. 134 (pův. 22) – dům je spojen se zednickou rodinou Tajovských. Zednický mistr František
Tajovský se podílel na stavbě a opravě mnoha budov v obci a
okolí (např. oprava borotínského kostela roku 1856, stavba věží
na vanovickém evangelickém kostele roku 1865). Stavitel Josef
Tajovský vedl v letech 1875–1876 stavbu nové borotínské
školy.
čp. 130 (pův. 25) – na počátku 20. století se tu uvádí krejčí Karel Zvejška.
čp. 131 (pův. 29) – žil zde Otakar Novotný (nar. 1897), syn Vincence Novotného a Barbory roz.
Janíkové, který se živil jako sedlář, řemenář a čalouník. Jeho
bratr Vincenc Novotný (nar. 1898) byl krejčím.

Pokračování příště.
Michal Schuster

8

