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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 12.3.2020 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program
1) Zahájení
2) Projednání a schválení zprávy o uplatňování územního plánu Borotín období
01/2016-01/2020
3) Projednání a schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO TS
Malá Haná
4) Projednání a schválení dohody o úhradě podílu na akci „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelného odpadu“ na rok 2020
5) Projednání a schválení protokolu o výběru dodavatele na I. etapu výměny
veřejného osvětlení a SOD
6) Projednání a schválení nájemní smlouvy na pozemky dle záměru obce
7) Projednání a schválení typu domu pro výstavbu nových rodinných domků v
„Doubí“
8) Projednání záměru na opravu dlážděné plochy před MŠ Borotín
9) Projednání a schválení rozpočtového opatření
10) Různé – informace k možnosti bezplatnému pronájmu kompostérů občanům
11) Diskuze
12) Závěr
Nařízení vlády ČR !!!
Vláda od úterního večera 10.3.2020 od 18 hodin zakazuje všechny sportovní,
kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní,
střední i vysoké školy. Mateřské školy zůstávají otevřeny. Toto nařízení platí do odvolání.
Z tohoto důvodu akce, které jsou uvedeny v tomto zpravodaji a kde bude
předpokládaná účast nad 100 osob se budou konat, pouze pokud bude zrušeno výše
uvedené nařízení. Odpovídají pořadatelé.
Dále dle nařízení ministerstva zdravotnictví se od 11.3.2020 ruší výuka ve středních,
základních a vysokých školách. Výuka v MŠ zatím zůstává beze změn.
Veškerá nařízení v plném znění najdete na obecním webu www.obecborotin.cz v sekci
aktuality.
Ing.Zdeněk Toul - starosta
Zákaz návštěv nemocnici Boskovice
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a z rozhodnutí jednatele Nemocnice
Boskovice s.r.o. platí zákaz návštěv od 9.3.2020 do odvolání. (více v aktualitách na
webu obce www.obecborotin.cz)
Upozornění na omezení některých spojů IDS JMK
S platností od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání bude provoz na všech regionálních
linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení
se tak týká prakticky posilových školních spojů. Opatření se netýká linek 1 až 99 v městě
Brně.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři.
Od nového roku kompletně vyváží odpad z naší obce Technické služby s.r.o..
Věřím, že ke spokojenosti všech občanů. Jak už jsem dříve publikoval, cílem je snížit
směsný odpad v černých popelnicích, abychom platili co nejméně za uložení tohoto odpadu
na skládce nebo ve spalovně, neboť ceny za uložení odpadu se postupně zvyšují a během
několika let to mohou být i násobky dnešní ceny. Sklo a rostlinný olej z domácností, popř.
plasty a papír, můžete odkládat v nově zbudovaném zákoutí s kontejnery. Hlavní třídění by
mělo probíhat u Vás přímo v domácnostech do barevných popelnic, které jste loni obdrželi.
V letošním roce jsem po projednání se zastupitelstvem obce opět podal na Krajský
úřad Jihomoravského kraje žádost o dotaci z PRV 2020. Letos kraj nejvíce podporuje
bezpečnost chodců na komunikacích, čehož bychom chtěli využít k vybudování
dlážděného chodníku kolem krajské komunikace od čp.2 (Chemwork Türk) kolem
Partyšových až po odbočku na začátku návsi k Buryškovým, č.p.7. Výše požadované
dotace je max. 250 tis. Kč, což je 25% uznatelných nákladů. Celková hodnota bude cca 1
mil. Kč. Zbytek musí doplatit obec. V současné době se vyřizuje stavební povolení.
Dále jsem podal žádost o dotaci na Odbor kancelář hejtmana na pořízení zdvihacího
zařízení pro vozíčkáře do kulturního domu Borotín. Celková hodnota dle nabídky činí 480
tis. Kč, z čehož dotace by byla 400 tis. Kč a obec by doplatila 80 tis. Kč.
V neposlední řadě je podána žádost o dotaci také na Odbor kancelář hejtmana na
doplnění a obnovení výstroje a výzbroje jednotky SDH. Výše dotace činí 70% (max. 200
tis. Kč) a náš podíl bude činit pouze 30% z výše celkových nákladů.
V letošním roce zastupitelstvo pokračuje s přípravou některých pozemků pro
výstavbu rodinných domů. Bylo provedeno rozdělení a geometrické zaměření těchto
pozemků. V současné době se zpracovávají projekty na zřízení inženýrských sítí.
Dále proběhne v polovině letošního roku I. etapa výměny veřejného osvětlení za
modernější a úspornější LED osvětlení kolem hlavní krajské silnice a návsi.
V mateřské škole chceme zrekonstruovat dlažbu před budovou MŠ, opravit prvky
dětského hřiště a v letních prázdninách zrekonstruovat kuchyň v MŠ.
Chceme se také věnovat částečné opravě cest, které jsou nejvíce zničeny po těžbě
kůrovcového dřeva v lesích. Letošní zima byla bohužel mírná a tak cesty nebyly zmrzlé,
ale naopak blátivé, což přispělo značnou měrou k jejich devastaci. Doufám, že ministerstvo
zemědělství časem vypíše výzvu na získání dotace na kvalitní opravu těchto cest, aby
všechno nemusela platit obec.
Zároveň bych Vás chtěl požádat o spolupráci při jarním úklidu (tzn. konec března a
měsíc duben) před svými domky v naší obci.
O dalších aktivitách obce Vás budu průběžně informovat v dalších zpravodajích.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1 a 2/2019 „O místních poplatcích“ jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2020. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do variabilního
symbolu uveďte prosím číslo popisné Vašeho domu. Při nezaplacení může být poplatek
navýšen až na trojnásobek.
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 (za
druhého a dalšího psa 75,-Kč). Podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené OZV
(www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním
úřadu). Změny hlaste prosím průběžně po celý rok na OÚ!!!!
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Nabídka kompostérů
Obec Borotín jako člen Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
zajistila z dotace Ministerstva životního prostředí pro zájemce umělohmotné kompostéry o
objemu cca 1000 litrů. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu, kde s nimi
bude sepsána smlouva o výpůjčce. Výpůjčka je bezplatná. Podmínkou je, aby byly
kompostéry používány pouze ke kompostování, což může být namátkově zkontrolováno.
Věřím, že tato nabídka zaujme všechny občany, kteří si chtějí vyrobit vlastní kvalitní
kompost a nemuseli kupovat drahá hnojiva. Je přece škoda, aby i pěkná tráva se dávala do
hnědých popelnic na bioodpad.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
Sběr nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a velkoobjemového komunálního odpadu se
uskuteční ve středu 1.dubna 2020 od 15 do 15.30 hodin na autobusové točně
v Borotíně. Svoz bude zajišťovat firma Technické služby s.r.o.
Velkoobjemový kontejner (VOK)
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusovou točnu
v pátek 3.dubna 2020 a odvezen v pondělí ráno 6.dubna 2020. Do kontejneru je
zakázáno dávat nebezpečný odpad a stavební suť.
Sběr železného šrotu
Jako každoročně provedeme sběr starého železa v obci. Letos se uskuteční až po
Velikonocích v sobotu 25. dubna v dopoledních hodinách (cca 8-11h). Prosíme občany,
aby v uvedený termín umístili železný šrot před svá obydlí. Těžší kusy pomůžeme vynést
(prosím hlaste dopředu na OÚ Borotín, tel. 516 477 622, e-mail: info@obecborotin.cz)
Děkujeme. Vaši Hasiči.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka diakonie Broumov se uskuteční ve středu 8.dubna 2020 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.
Nabídka prodeje palivového dřeva z obecního lesa
Obec Borotín nabízí na prodej palivové dřevo za Kč 400,-- za prostorový metr. Dřevo
je k odběru na skládce za hřbitovem. Dále jsou k prodeji balíky odkorců z pily. Cena za
balík je Kč 700,-- . V ceně je zahrnuta i doprava k Vašemu domu. Po telefonické domluvě
lze zajistit i smrkovou kulatinu na pořez. Příp. zájemci mě prosím kontaktujte na čísle
739 991 751.
místostarosta Vladislav Hladil
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Natáčení Toulavé kamery
Dne 6.3.2020 se v Borotíně natáčela reportáž pro Českou televizi do pořadu Toulavá
kamera, která divákům přiblíží obec
Borotín a zaniklé lázně ve Velké Roudce.
Natáčelo se částečně v naší obci, v lese
mezi Borotínem a Roudkou u Rýbrcoulova
srdce
nebo na hradisku u Velkých
Opatovic. Konec reportáže bude věnován
lázním. Průvodcem těchto míst byl Mgr.
Michal Schuster, za což mu patří velký dík.
Reportáž bude snad zařazena do
vysílání v co nejbližší době. Pokud nám bude sdělen termín předem, budeme Vás
informovat pomocí SMS.
místostarosta Vladislav Hladil
Pozvánka na vlastivědně-historickou vycházku
Obec Borotín ve spolupráci s Mgr. Schusterem a farářem Mgr. Hřibem si Vás dovoluje
pozvat na další procházku, která bude tentokrát věnována našemu kostelu Povýšení Sv.
Kříže v Borotíně.
Akce se koná v neděli 31.5.2020, začátek je ve 14 hod před kostelem. Dozvíte se
něco o historii, budou vystaveny dobové fotografie, modlitební knihy, kněžská roucha a
liturgické pomůcky.
Paní učitelka Bartošková ze ZUŠ Velké Opatovice zahraje na varhany a snad se
podaří i malé překvapení. Při následné prohlídce bude umožněn přístup na věž, k varhanům
a na panskou oratoř. Srdečně Vás zveme.
místostarosta Vladislav Hladil
Mateřská škola
První jarní měsíc je tu, ale my se ještě ohlédneme za tím, co jsme prožili během
zimy. Hned na začátku prosince jsme se zapojili do pohádky o Zlatovlásce, s kterou za
námi do školky přišla slečna Koudelková, která se
zabývá muzikodramatem a muzikoterapií.
Vzápětí k nám zavítal i Mikuláš, a protože jsme
ho náležitě přivítali a máme samé hodné děti, dostali
jsme od něj něco malého na zub. Hlavně si ale budeme
pamatovat, že je lepší dávat než brát.
Předvánoční čas jsme si zpestřili posezením,
povídáním a vyráběním v rámci adventních dílniček
v příjemném prostředí arboreta a vánoční koledy si
s námi přišli zazpívat učitelé ze ZUŠ Velké Opatovice. O tom, proč
se slaví Vánoce jsme si ve školce povídali nad betlémkem,
vyrobeným šikovnou maminkou z Knínic. Opravdový betlém jsme
si prohlédli hned po Vánocích, když jsme se s předškoláky vydali
do kostela sv. Marka za „vánoční pohádkou“, kterou si pro nás
připravili děti z knínické farnosti.
Sněhu moc nebylo, ale i tu trošku jsme si uměli náležitě
vychutnat. Letos frčí „Ledové království“, a tak jsme stavěli paláce
a sněhuláky o sto šest.
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Koncem ledna nás čekal preventivní program „Pozor, pálí“ a my se dozvěděli, na co
si dát pozor, abychom se nespálili a co dělat, kdyby k tomu přeci jenom došlo. O lidském
těle, zdraví i nemocech a o tom, co nám škodí nebo
prospívá jsme si povídali i začátkem února.
Pak už jsme žili Masopustem. Vyráběli jsme
papírové masky a zúčastnili se masopustního
průvodu obcí. Ukázali jsme se některým rodičům,
paní prodavačce, panu hospodskému, navštívili
jsme obecní úřad i dům s pečovatelskou službou.
Všude nás vřele přivítali, i nějakou tu dobrůtku
nám dali, my jsme jim za to zahráli a zazpívali.
A teď už se všichni těšíme na jaro! Pěkné
sluníčkové dny vám přeje kolektiv MŠ
Zápis do Mateřské školy v Borotíně
V pondělí 11.5.2020 proběhne od 14:00 do 17:00 hod. zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání do místní MŠ. Zákonný zástupce si s sebou vezme občanský průkaz a rodný
list dítěte. Těší se na vás kolektiv MŠ Borotín.
Mgr. Daniela Ošlejšková, ředitelka
Knihovna Borotín (www.borotin.knihovna.cz)
Při čekání na konec
pracovní
doby
na
vlnové délce , která mě
pramálo zajímala, jsem
potkala čtení z knihy
Holky s voctem Kláry
Mandausové.
A
rozhodně se bavím, její
pohled na život a
vlastní názor na situace
je fajn. Je vtipná a jsem
si jistá, že v naší
knihovně
nebude
chybět.
A druhá žena,
která mě baví, je Ivanka
Devátá a její Džungle v
kuchyni. Vdala se
třikrát a nikdo se s ní
nechtěl rozvést. Proč?
Protože úžasně vařila.
To o sobě říká, ale já si
to nemyslím. Je hlavně
plná humoru, proto je
oblíbená. Děkuji za
dárek k narozeninám, v
knihovně taky bude k
dispozici. Ale vařit podle ní nebudu, zase tolik humoru v kaši mít nemusím :-)
Ing. Lenka Machálková - knihovnice
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Hasiči si zvolili nové vedení
V sobotu 18. ledna 2020 se uskutečnila volební valná hromada našeho sboru
dobrovolných hasičů. Po pěti letech usilovné práce nastal čas trošku bilancovat.
Když v roce 2015 nastoupil nový výbor, měl před sebou nelehký úkol navázat na
velmi úspěšnou éru předchozích 3 volebních období, kdy sbor vedl Zdeněk Lizna. Došlo
k pomyslnému střídaní generací a na pozici starosty byl zvolen Libor Toul, který do té doby
zastával funkci Velitele sboru.
Vize celého výboru byla směřovat sbor k dalšímu rozvoji a vytvořit kvalitní zázemí
pro zásahovou i spolkovou činnost. Jak se nám to podařilo, posuďte sami.
Díky tvrdé práci našich členů a také vzorné spolupráci s obcí se povedlo opravit hasičskou
zbrojnici a částečně i sklípek, získat 1 zánovní a 1 zbrusu nový dopravní automobil a dále
2 přívěsy pro transport vybavení.
Udržela se práce s mládeží, sportovní družstva žen a mužů jsou stále aktivní a
pozadu jsme nezůstali ani na poli kultury, společenského vyžití a pomoci obci.
Byly udrženy a dále rozvíjeny tradiční akce a uskutečnily se i 2 mimořádné, co se
rozsahu týče, a to Okolo Malé Hané a Oslavy 130 let sboru. O veškerém dění jste se mohli
pravidelně dočítat v obecním zpravodaji. Věřím, že se na tuto bohatou činnost podaří
navázat i do budoucna.
Hlavním bodem programu valné hromady byly volby výboru na příští období. Dle
Stanov Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska se volí nové vedení na všech úrovních
počínaje sborem, přes okrsek, okres, kraj a celý tento volební maraton vyvrcholí již VI.
celostátním sjezdem, který se uskuteční v červenci v Brně. Zde bude delegáty zastupujícími
téměř 360 000 dobrovolných hasičů z více než 7600 sborů České republiky zvolen nový
ústřední starosta a výkonný výbor. Hasiči jsou i nadále největší spolek v naší zemi.
Ve výboru našeho sboru přinesly volby obměnu větší části členů. Ještě jednou děkuji
všem členům, nejen odstupujícím členům výboru za veškerou dosavadní práci pro sbor a
obec. Bratr Hasič Antonín Machourek, náš nejstarší člen, po 25 letech ve funkcích
preventista, revizor a pokladník, odchází do zaslouženého funkcionářského důchodu. Jako
poděkování a dárek k životnímu jubileu mu valná hromada udělila titul čestný člen výboru
a popřála mnoho zdraví do dalších let.
Vedení sboru a funkce starosty se ujímá Petr Kouřil, já ho střídám ve funkci velitele,
abych se časově mohl více věnovat zásahové jednotce a zejména rodině, jak jsem
posledních pár let avizoval.
Přeji novému výboru a všem členům hodně zdaru v naší nezištné práci a občanům
Borotína, aby naše služby potřebovali jen v oblasti prevence, sportu a kultury, nikoliv při
požárech a jiných mimořádných událostech.
S úctou Libor Toul, Velitel SDH a JSDHO Borotín
Zvolené orgány SDH Borotín na období 2020 - 2024
Výbor sboru
Starosta – Petr Kouřil
Velitel – Libor Toul
Hospodářka – Věra Neubauerová
Vedoucí mládeže – David Kubík
Referentka žen – Jana Širůčková
Člen – Tomáš Letfus
Člen – Milan Vlasák
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Kontrolní a revizní rada sboru
Revizor – Zdeněk Lizna
Člen, kronikář – Zdeněk Toul ml.
Člen – Zdeněk Čapka
Ohlédnutí za hasičským plesem
Společenský hasičský ples s pořadovým číslem 18 proběhl v magickém datu 22. 2. 2020
v Borotínském kulturním domě. Jak se stalo již tradicí, účast byla velmi hojná, tombola
bohatá a zábava bujará. Večer nám zpestřili „vyrýsovaní“ sportovci spolku MAD MOVE
se svojí Workout Show a půlnoční překvapení hasičů. Chceme touto cestou srdečně
poděkovat všem, kdo si zakoupili lístek v předprodeji, aby podpořili náš sbor a kulturu v
obci, návštěvníkům akce za účast a zejména všem malým i velkým sponzorům za jejich
finanční a věcné dary.
S vděčností Výbor sboru
Dětský maškarní karneval - zrušen
Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví a bezpečnostní rady státu je letošní dětský
karneval bez náhrady zrušen.
Divadlo v Borotíně
Výbor pro kulturní a společenskou činnost ve spolupráci s Obcí Borotín, Vás zve na
divadelní představení „Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho“ autora Ladislava Smočka.
Představení zahraje divadelní spolek Knínice v kulturním domě v Borotíně v sobotu
28.března 2020. Vstupné dobrovolné. Jste srdečně všichni zváni.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic,
které začne v úterý 30.dubna 2020 v 17.00 hodin na koupališti. Přijďte všichni přivítat
jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava JARO V ZAHRADĚ v arboretu začíná 1.května a
potrvá až do 10.května 2020. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. V sobotu 9.5.2020
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 2020 oslaví:
Jarmila Ambrozová
Jaroslav Dokoupil
Anna Sedláčková
Bohuslav Buryška
Jana Kvapilová
Růžena Ostrá
Ladislava Cupáková
Jan Dokoupil

Marie Benešová
Ing. Zdeněk Toul
Miroslava Benešová
Marie Sieglová
Leopold Adámek
Naděje Toulová
Ladislav Sedlák

Srdečně gratulujeme.
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O starých borotínských řemeslech (4. díl)
Zatímco v předcházejícím díle jsme se obrazně prošli po bývalé osadě Frýdntál a
seznámili se s její bohatou řemeslnickou minulostí, tentokrát půjdeme kolem bývalé
ovčírny až do části zvané lidově „Chmelének“, kde kdysi borotínská vrchnost pěstovala
důležitou surovinu pro vaření místního piva.
čp. 80 – panská ovčírna, která se v Borotíně uvádí již k roku 1613, později přestala sloužit
svému původnímu účelu a byla rozdělena na
několik obytných domků. V rodině Janišů,
domkařů z čp. 80, se dědilo řemeslo
zámečnické. Již roku 1886 se tu uvádí
zámečníci Josef Janiš a jeho syn Vilém.
V první polovině 20. století tu provozovala
dámské krejčovství Albertina „Berta“ Janišová (nar. 1880). V sousedním domku čp. 20 žil
zámečník Jan Janiš, jenž byl otcem učitele Jana Janiše (1884–1951).
čp. 76 – v další části „ovčírny“ žil malířský mistr Jan Maršálek (nar. 1896 v Borotíně),
který se roku 1922 oženil s Josefou roz. Novotnou, dcerou zemřelého obuvníka Františka
Novotného z Frýdntálu čp. 153 (pův. 7).
čp. 75 – domkařka Anna Dufková (nar. 1873), která obývala jednu z částí bývalé ovčírny,
se živila jako švadlena.
čp. 97 – na počátku 20. století tam žil zedník Alois Kavan (nar. 1883), syn tkalce Jana
Kavana z Borotína, a domkař a zedník František Klimeš původem z Vanovic.
čp. 19 – bývalé obydlí panských zahradníků, kteří měli vždy významnou pozici mezi
zaměstnanci velkostatku, neboť dohlíželi na údržbu zámeckého parku, ale také zelinářské
a ovocné zahrady. V 18. století tu působili František Hris a František Winter, v 19. století
se zmiňují Josef Kvítek, Václav Olt, Jan Dvorský, Alois Kopeček, Karl Taschke, František
Dvorský, František Kopeček a František Peter (zahradnický pomocník). Za Riedelů to byli
zahradníci Josef Dragon, František Olt, Jan
Ctibor, Ludvík Topinka, Jan Hoffmann,
Hromádko nebo Guth. Alois Kryštof, který
pocházel z Jaroměřic, roku 1931 odešel od
Riedela a v rodné obci si založil soukromé
zahradnictví a trojškolku ovocných stromů
a okrasných keřů. Posledním Riedelovým
vrchním zahradníkem byl Bedřich Sedlák.
čp. 177 a 192 – hlavním pracovníkem bývalé Riedelovy cementárny na výrobu betonového
zboží s názvem BETONIA byl cementářský mistr Josef Polách (nar. 1858), původem
z Měníku (dnes část Bílé Lhoty, okr. Olomouc), který se svou manželkou Marií roz.
Nechutovou obýval část bývalého borotínského pivovaru. Později byla budova cementárny
využívána mj. jako moštárna, v současnosti pálenice.
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čp. 96 – zde provozoval stolařství František Polák (nar. 1894), syn Josefa Poláka, domkaře
a stolaře v Borotíně čp. 26. Roku 1923 se
oženil s Julií roz. Trčkovou, dcerou pekaře
Františka Trčky z čp. 4.

čp. 22, 121–123 – v bývalém panském pivovaru, který se zmiňuje již na konci 16. století,
se kromě výrobních částí nacházely ještě obytné místnosti s kuchyní, v nichž původně žil
sládek či sladovnický mistr s rodinou. Během 19. století to byli např. Karl Fischer, Felix
Chalupa, František Bláha a Markus Gottlieb. Posledním sladovnickým mistrem byl Josef
Šembera z Horních Heřmanic, jenž zemřel roku 1873. Poté sloužila rozdělená budova
k ubytování zaměstnanců velkostatku. Např. roku 1885 tu žila rodina Františka Krejčího,
obchodníka se střižním zbožím, roku 1894 panský kolář František Pokorný, později
cementářský dělník Bohumil Poles (nar. 1895 ve Vojtěchově, okr. Litovel) nebo bednářský
pomocník a dělník Antonín Vyroubal (nar. 1901 v Hvozdě, okr. Litovel).
čp. 71 – vysloužilý voják s hodností desátníka, kostelník a obuvník Matouš Kvítek tu dle
ústního podání vyučoval soukromě náboženství, čtení, psaní a počítání chlapce ze
zámožnějších rodin ještě předtím, než v Borotíně vznikla roku 1803 samostatná škola. Na
konci 19. století zde žil obuvník Josef Polák (nar. 1867), syn Josefa Poláka, domkaře
v Borotíně.
čp. 85 – v druhé polovině 19. století zde žil kameník Karel Chlup, který pracoval
v kamenolomu ve V. Opatovicích, kde kamenická výroba dosáhla největšího rozkvětu v
90. letech 19. století, kdy ve dvou lomech pracovalo až 200 zaměstnanců. Na přelomu 19.
a 20. století jsou mezi velkoopatovickými kameníky zachyceni z Borotína Alois a Jan
Markovi, později šlo také o opatovické rodáky, kteří se do Borotína přestěhovali: František
Červinka, Jan Šumbera, František Richterjörk a Tomáš Rychnovský.
Roku 1911 se tu narodil stolař Jan Kubík.
čp. 117 – tento domek obýval mj. krejčí Bohumil Kalousek (nar. 1914), syn domkaře Petra
Kalouska z Frýdntálu.
čp. 91 – zde žil obuvník Jan Širůček (nar. 1906), jeden ze synů kováře Ludvíka Širůčka
z čp. 73, který se roku 1928 oženil s Růženou Valentovou z čp. 15.
čp. 92 – na konci 19. století se tu připomíná pokrývač František Jokeš (nar. 1859), syn
Vincence Jokše, domkaře ze Skrchova.
čp. 93 – roku 1882 zde žil tkadlec a domkař Martin Letfus, roku 1902 domkař a kameník
František Richterjörk (nar. 1874,
původem z V. Opatovic) a roku 1891 se
tu Eduardovi Tihounovi a Františce roz.
Hicklové narodil Eduard Tihoun, který
později působil jako pekař ve Valchově,
kam se přiženil.

čp. 58 – na počátku 20. století zde žil podruh a pokrývač Antonín Šindelka původem
z Okrouhlé.
Pokračování příště.

Michal Schuster
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Foto z činnosti naší mateřské školy

Foto: Archiv MŠ
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