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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 25.června 2020 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
2) Projednání a schválení výsledku inventury k 31.12.2019
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkumu
hospodaření za rok 2019
4) Projednání a schválení inventury a účetní závěrky za rok 2019 MŠ Borotín
5) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E-on Distribuce
6) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s.
7) Projednání a schválení darovací smlouvy pro Charitu Blansko
8) Projednání a schválení zařazení území obce Borotín do působení působnosti MAS
Partnerství na období 2021 - 2027
9) Projednání a schválení kupní smlouvy na část pozemku parc.č.2358/4
10) Projednání a schválení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č.2358/4
11) Projednání a schválení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č.114/1
12) Projednání a schválení žádosti o prominutí části nájemného nebytových prostor na
č.p.18 z důvodu uzavření provozovny v době nouzového stavu
13) Rozpočtové opatření
14) Projednání a schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
15) Projednání a schválení změnové vyhlášky k OZV 1/2019
16) Různé, diskuze
17) Závěr

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Dovolte, abych vám popřál do dalších měsíců
hodně zdraví. I díky vám se podařilo překonat nepříznivou dobu tzv. nouzový stav, z důvodu
opatření k zamezení šíření koronaviru COVID 19, kvůli kterému jste se museli omezit, ať
už ve volném pohybu po obci a okolí nebo návštěvou příbuzných. Byla zavřena většina škol,
obchodů a zařízení, které nebyly nezbytně nutné pro přežití. Nastala doba roušková, kdy
jsme si museli nasadit roušky, které vlastně v omezené míře nosíme dodnes. V první fázi se
podařilo zajistit a rozdat roušky starším občanům i díky spolupráci s našimi hasiči, kteří
zajistili šičky z řad našich obyvatel. Obec zaplatila materiál a dál už to znáte. Víc se o tom
rozepisují dále hasiči. Chtěl bych všem touto cestou ještě jednou poděkovat a hasičům
přislíbit podporu obce i v dalším období. Bohužel byly zrušeny i tradiční akce, společenský
život se v podstatě zastavil. Z toho ale vyplynulo jedno pozitivní poučení. Najednou jsme
zjistili, že máme najednou více volného času a čas jeden na druhého, museli jsme si dokázat,
že ztížené podmínky zvládneme a na to můžeme být hrdí. Věřím, že se postupně vrátí vše
do normálu, který ale už nebude úplně stejný jako dřív. Společně to zvládneme.
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Platba poplatků za odvoz odpadu a psy – prodloužení termínu
Obecní úřad oznamuje občanům, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu při řešení
situace s koronavirem, byl termín placení poplatků prodloužen do 30.června 2020.
Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800 vedený u České spořitelny. 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 v OZV č.1/2019 (www.obecborotin.cz)
v sekci vyhlášky nebo k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadu. Změny hlaste
prosím průběžně po celý rok na OÚ!!!!
Nabídka kompostérů - II.etapa
Občané, kteří mají zájem ještě o 1 ks kompostéru navíc, nechť se přihlásí na obecním
úřadu k doplnění výpůjční smlouvy. Kdo ještě nemá žádný může se také přihlásit. Výpůjčka
je bezplatná. Podmínkou je použití kompostéru na kompostování, což může být namátkově
zkontrolováno.
Ing. Zdeněk Toul, starosta

Nabídka prodeje dřeva z obecního lesa
Obec Borotín nabízí občanům k prodeji palivové dřevo. Cena Kč 300 Kč za
prostorový metr. Dále nabízíme smrkovou kulatinu na pořez, cena od Kč 600 do 750 Kč dle
kvality. Dřevo je k odběru na skládce za hřbitovem. V případě zájmu mne kontaktujte na
telefon 739 991 751.
místostarosta Vladislav Hladil

Zahájení prázdnin - zrušeno
Myslivecké sdružení Vanovice-Borotín oznamuje, že vzhledem k opatřením kvůli
šíření koronaviru se letošní myslivecké posezení a zahájení prázdnin ruší. Děkujeme za
pochopení.
Mateřská škola
Tak jak jsme se už všichni těšili na jaro, tak jsme
si ho společně moc neužili, Díky velké nemocnosti a
pandemii coronaviru byla i naše školka od 18. března
zavřená. Nelenili jsme a začali pracovat na přestavbě
hracích koutků a na generálním úklidu a desinfekci
všech prostor. Paní Smékalová nám vyplela skalku a
pan Přichystal vybudoval novou terasu. Nechali jsme
odstranit nevyhovující hrací prvky na zahradě a
plánujeme pořízení jiných.
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S dětmi a jejich rodiči jsme se snažili být
v kontaktu a měli jsme radost z každé jejich zprávy.
Provoz školky, byť za zvýšených hygienických
opatření, jsme obnovili 18. května. Děti přišly
v hojném počtu (14), tři si počkaly do začátku června
a jen tři už do konce školního roku nepřijdou. Výuku
jsme začali dopravní výchovou, a i když musíme
pobývat jen na školní zahradě, náležitě si to užíváme.
Jen nás mrzí, že jsme museli zrušit všechny
výjezdové akce, jako divadlo, exkurze do knihovny a
mýdlárny a také školní výlet. Dětský den jsme ale oslavili, jak se patří a o cestování jsme si
alespoň povídali nad glóbusem a atlasem světa.
No a na školní zahradě kromě jízdy na odrážedlech a hry na pískovišti, které nás
velmi baví, zkoumáme život v trávě a pod zemí. Od obce jsme získali dva kompostéry, tak
už biologický odpad z kuchyně, který nesní školní šneci, dáváme tam. Můžeme tak
pozorovat, jak vzniká kompost a kdo v něm žije.
O prázdninách bude školka v provozu prvních
čtrnáct dní, druhé dva týdny mají naše děti možnost
pobývat v Cetkovicích a posledních čtrnáct dní
v Knínicích, tak snad to rodičům pomůže. Zápis do MŠ
tentokrát proběhl bez účasti dětí a rodičů. Žádost o
vzdělávání podaly a přijaty byly dvě děti, tři děti
odchází po prázdninách do základní školy. Loučit se
koncem června budeme nejen s nimi, ale i s paní
Včelařovou – školní asistentkou, která nám odchází do
Knínic, coby učitelka MŠ. Přejeme jí i našim
předškolákům hodně úspěchů v novém školním roce!
Mgr. Daniela Ošlejšková - ředitelka
Tím pádem tedy hledáme od září novou posilu do našeho týmu na pozici školního
asistenta – 0.5 úvazku do konce února nebo 0,3 úvazku do konce školního roku.
Pokud byste o někom věděli nebo sami měli zájem, neváhejte nás kontaktovat na
605 892 113 nebo ms174borotin@seznam.cz

Knihovna Borotín (www.borotin.knihovna.cz)
Dneska nepředstavuji knižní novinky, ale vracím se ke klasice a z regálu vytáhnu Victora
Huga a román Devadesát tři. Francie a revoluce, život tehdy a dnes, podobnost lidských
osudů a charakterů. Chrám Matky Boží v Paříži, Dělníci moře, Bídníci - tak odlišné romány.
Vyberte si tu milou knihu, která vám něco říká, rozevře dvířka vaší fantazie. Ne, není to
čtení na tři večery, ale dává to smysl a tvoří mosty. Co dokázal všechno za svůj život
vytvořit? Viděl snad do budoucnosti? Tolik musel milovat přírodu. Mistr slova okouzluje
svými romány i básněmi. Prošel životem nesnadným, nezbývá než ho obdivovat.
Zde není zbabělců a podlost tu nesídlí nebo
Vendéský venkovan, ubohý hloupý rek,
zde myslím po svém a nic mě tu netíží,
| jenž ve své slepotě hněvné , ba hrdé málem,
zde volně chodím, dýchám, svobodně žiji |
vyhání svobodu, bojuje s ideálem
a v souhlas mi burácí oceán širý.
|
a bije vidlemi do nebes plných hvězd
Lenka Machálková - knihovnice
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Nabídka knih k prodeji
Obec Borotín nabízí zájemcům nové knihy leteckých fotografií z našeho okolí a to knihu
„Malá Haná a okolí z nebe“, kde jsou fotky a
krátké texty z obcí našeho mikroregionu, který
se na vzniku knihy spolupodílel a knihy
nakoupil. Také tam najdeme fotky z celého

bývalého okresu Blansko.
Dále nabízíme podobnou knihu
„Moravské hrady a zámky z nebe“.
Cena jedné knihy je 440,-Kč.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Nouzový stav a život v naší obci
V měsíci březnu byl v naší republice vyhlášen nouzový stav z důvodu nebezpečí nákazy
novým koronavirem. Tato situace významně zasáhla do života každého z nás a dotkla se i
organizace práce zásahové jednotky a změny režimu vysílání jednotek profesionálních
hasičů k mimořádným událostem. Jako sbor jsme také byli nuceni zrušit většinu akcí
v prvním poletí. Nyní se život vrací do normálu a věřím, že na podzim se opět něco
uskuteční. Přeji nám všem hodně zdraví!
Po nařízení opatření k všeobecnému nošení roušek jsme ve spolupráci s obecním úřadem
zorganizovali akci – ŠIJEME ROUŠKY mezi občany naší obce. Materiál na jejich výrobu
byl financován z obce Borotín, kapitoly krizového řízení. Hasiči se podíleli na jejich
distribuci.
Ukázalo se, že v naší obci žije spousta šikovných lidí s velkým srdcem, ochotným nezištně
pomáhat druhým. Bylo ušito několik stovek roušek, které byly zdarma rozdány zranitelným
skupinám našich spoluobčanů. Přebytky jsou nadále k dispozici na obecním úřadě. Pokud
máte zájem, můžete si je zdarma vyzvednout pro osobní použití i své blízké např. pro
chřipkovou sezónu.
Chtěl bych tímto vyslovit UPŘÍMNÉ
PODĚKOVÁNÍ
všem
zapojeným
„ŠIČKÁM“ a jejich pomocníkům,
jmenovitě: Šárce Ambrozové, Kateřině
Cigánkové, rodině Čápkově, Věře
Čermákové, Mirce Dokoupilové, Pavle
Hausnerové, Šárce Hladilové, Renatě
Přichystalové, Marii Janíkové, Janě Orlitové, rodině Rychnovské, Andree Tihonové, paní
Tokarčíkové, rodině Toulové.
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Za tuto pomoc Vám jsme vděční nejen my, ale zejména příjemci roušek
Libor Toul, velitel sboru a zásahové jednotky
Požár travního porostu v lese
V pátek 27. března v 10:57 byl
hlášen požár travního porostu
v lese nad koupalištěm na ploše
několika
stovek
metrů
čtverečních. I přes dopolední čas
byli naši členové schopni rychle
reagovat a vyjet v řádu jednotek
minut v počtu 7 mužů. Kvůli
nouzovému stavu probíhal zásah
v rouškách
a
bez
účasti
profesionálních hasičů, aby se
omezilo riziko přenosu nákazy mezi složkami IZS. Na místo se velmi brzy dostavily také 2
cisterny s hasiči z Velkých Opatovic, kteří prováděli hlavní hašení a Borotínští hasiči jim
asistovali při rozhrnování hrabanky ženijním nářadím při dohašování ohnisek. Díky
včasnému ohlášení a zásahu se podařilo udržet požár na uzdě a ochránit les. Chtěl bych všem
zúčastněným hasičům poděkovat.
Dále bych apeloval na všechny občany, aby při plánovaném pálení čehokoliv vždy
zohlednili aktuální povětrnostní podmínky, protože k požáru vedla kombinace sucha a
silného větru při standardním jarním pálení klestu, které se vymklo kontrole. Extrémní sucho
je bohužel jev, na který si musíme začít zvykat.
Pro ohně většího rozsahu také prosím využívejte nahlášení na Hasičský záchranný sbor
prostřednictvím formuláře pálení klestí na webu- https://paleni.izscr.cz/, pomůžete tak
zabránit planým poplachům či v případě problémů k rychlejšímu zásahu jednotek na místě.
Děkuji.
Libor Toul, velitel sboru a zásahové jednotky
Poděkování - železný šrot
Poslední dubnovou sobotu provedli naši hasiči tradiční sběr starého železa. Podařilo se
nasbírat 8770 kg šrotu. Utržené finanční prostředky využijeme k dalšímu rozvoji našeho
sboru, zejména mládeže. Děkujeme všem dárcům i zúčastněným hasičům.
Výbor sboru
Brigáda – čištění koupaliště
V sobotu 13. června 2020 od 8:00 se uskuteční brigáda na vyčištění koupaliště. Sraz
brigádníků v areálu. Prosím přijďte v hojném počtu a vezměte si vlastní košťata, lopaty a
kolečka ať nám to jde pěkně od ruky. Drobné občerstvení zajištěno. Předem děkujeme za
účast.
Srdečně zvou SDH Borotín a TJ SOKOL Borotín

Odložené družební setkání s návštěvou Borotína u Tábora
Starostové obou družebních obcí Ing. Zdeněk Toul a Ing. Karel Tůma se dohodli, že
z důvodu opatření kvůli šíření koronaviru se družební setkání odkládá o 1 rok.
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Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2020 oslaví:
Sedláčková Pavlína
Ambrozová Šárka
Khýr Josef

Outrata Michal
Paroulková Jaroslava
Chlup Karel

Srdečně gratulujeme.

O starých borotínských řemeslech (5. díl, dokončení)
Minulý díl přinesl základní informace o řemeslnících žijících v části Chmelének,
odkud se dnes vydáme přes Haltýř na náves, kde pětidílné putování po
borotínské řemeslnické minulosti zakončíme. Na tomto místě opět prosíme čtenáře, aby nám
pokud možno poskytli jakékoliv další informace, písemnosti či fotografie k danému tématu.
čp. 25 – roku 1910 se zde narodila dcera řezníka Josefa Krajíčka (nar. 1871 v Uhřicích),
který pocházel z rodiny uhřického pololáníka Martina Krajíčka.
čp. 26 – roku 1851 se tu narodil, žil a roku 1934 zemřel stolařský mistr Josef Polák, syn
domkaře Antonína Poláka a Mariany rozené Staňkové z Drválovic. Jeho syn František Polák
provozoval stolařství v čp. 96. Žila tu také švadlena Drahomíra Náhlíková rozená Poláková.
čp. 27 – v druhé polovině 19. století zde žil zedník Karel Maršálek (zem. před 1878), roku
1898 kolář František Pokorný (nar. 1860) a po něm domkař a kameník Jan Šumbera (nar.
1872 ve Velkých Opatovicích), který zde zemřel roku 1931. Jeho syn obuvník a pokrývač
Antonín Šumbera (nar. 1901) působil v Borotíně také jako obecní ponocný a hrobník.
čp. 28 – dům cestáře Josefa Sedláčka (nar. 1881 ve Svébohově, okr. Zábřeh), který se do
Borotína přiženil. Cestářem byl také jeho syn Jaroslav.
čp. 29 – v tomto skromném domku žil obuvník Jan Kopeček (nar. 1862, zem. 1921), syn
Tomáše Kopečka, podruha v Borotíně.
čp. 69 – tento dům je spojen s řemeslnickou rodinou Maršálkových. Domkař a bednář
František Maršálek (nar. 1857) měl syny obuvníka
Josefa Maršálka (nar. 1885) a stolaře Františka
Maršálka (nar. 1888). O druhém jmenovaném píše ve
svých vzpomínkách borotínský učitel Vladislav
Šťastný, že během sériové výroby oken pro okolní
stavební podniky přišel při práci na stroji o ruku a jako protézu pak měl dva háčky.
čp. 31 – tkadlec Jan Matoušek, syn Josefa Matouška, učitele z Vanovic, a Kláry roz. Tuttové
z Moravičan, se zde roku 1870 oženil s Annou Procházkovou z Frýdntálu. Roku 1881 se tu
ženil pokrývač Filip Dvorský, t. č. voják v záloze u c. k. 54. pěšího pluku.
čp. 33 – dům Josefa Kavana (nar. 1909 v Borotíně), jednoho z významných borotínských
zahradníků a ovocných školkařů.
čp. 34 – zde žil další borotínský zahradník a školkař Josef Ambroz (nar. 1907 v Borotíně) a
jeho dcera švadlena M. Ambrozová.
čp. 36 – stolař Jan Hruda (nar. 1836 v borotínské škole), syn zdejšího učitele Matouše či
Matěje Hrudy, se zde roku 1870 oženil s Františkou Procházkovou z Frýdntálu.
čp. 5 – v druhé polovině 19. století se zde uvádí podsedník Jiří Kobylka, který se živil jako
krejčí.
čp. 6 – bydlel tu vyučený řezník a uzenář Jan Kvítek (nar. 1922).
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čp. 67 – roku 1870 zde zemřel kolářský mistr a domkař Jan Pavlík. Dům následně převzal
kolář Jan Holek (nar. 1844 v Bradlném), který se téhož roku
oženil s jeho dcerou Anežkou.
čp. 7 – na konci 19. století zde žil řezník Jakub Lang, syn
Antonína Langa, řezníka z Rajhradu, a Otýlie roz. Babolkové
z řeznického rodu ze Svitávky. Roku 1892 se oženil
s Františkou roz. Petrovou z Borotína čp. 10 a svědkem na
jejich svatbě byl pekař František Trčka. Roku 1911 se tu
zmiňuje podruh a pekařský mistr Cyril Chlup, roku 1922
dámská krejčová Marie roz. Pillichová (nar. 1896 v Borotíně),
dcera nádeníka Josefa Pillicha.
čp. 8 – dům zahradníka a školkaře Františka Nárožného (nar. 1895), později zahradníka
Josefa Nárožného.
čp. 106 (dnešní hasičárna) – roku 1909 tu žil domkař Jakub Palbuchta (nar. 1875), který se
živil jako pohrabáč neboli cestář. Náplní jeho práce byla starost o sjízdnost cest, které byly
dříve většinou jen vozové, takže bylo třeba neustále pohrabovat povrch, aby se netvořily
výmoly nebo louže.
čp. 42 – roku 1942 tu bydlela dámská krejčová Anna Dufková.
čp. 46 – v 19. století zde žil tesař Anton Jedlička (zem. 1878), později tu fungoval obchod
smíšeným zbožím „u Partyšů“.
čp. 21 – svou živnost zde provozoval holič Jaroslav Pelíšek (nar. 1882 ve Vídni), jenž měl
za manželku Bertu roz. Trčkovou z čp. 4. Jak vzpomínal učitel Vladislav Šťastný, ve 30.
letech provozoval Jaroslav Pelíšek holičství se svým zetěm Aloisem Volfem a v holírně se
tehdy scházela „vždycky řada vesnických chlapů a já jsem miloval jejich povídačky z války
i běžného života“. Holiči Aloisi Volfovi (nar. 1914 v Borotíně) byla živnost zrušena roku
1953. Také v Borotíně totiž došlo po státním převratu v únoru 1948, který oficiálně přinesl
„vítězství pracujícího lidu“ a který znamenal pro Československo čtyřicet let komunistické
diktatury, k rušení živností a zestátňování drobných řemeslnických dílen, soukromých
obchodů, hostinců i větších podniků.
čp. 9 – zahradnictví zde provozoval Jan Hofman (nar. 1879), později jeho zeť Antonín
Korbel původem ze Světlé, který působil po roce 1945 jako vedoucí místní pálenice.
čp. 10 – žil tu tesař a obchodník Josef Dyr (nar. 1875 v Borotíně) s manželkou Boženou roz.
Petrovou. Jejich synem byl mj. profesor chemie Prof. Ing. Dr. Josef Dyr, DrSc. (1904–1980).
čp. 14 – až do roku 1959 zde provozoval svou živnost stolař Emil Elbl.
čp. 12 – dům sedláře a řemenáře Rudolfa Vlasáka.
čp. 55 – František Ševčík, zdejší domkař a kovář, měl za manželku Amálii Zeitlerovou
z rodu obuvníka Jiřího Zeitlera z Jevíčka. Později tu žil „kovář a
zkoušený podkovář“ Adolf Dvořáček (nar. 1873 v Křetíně) a jeho syn
řezník Bohumil Dvořáček (nar. 1901 v Moravci), který zemřel roku
1938. Učitel V. Šťastný na něj vzpomínal takto: „Od doby, kdy zemřel
v mladém věku Bohuš Dvořáček, se vepřové nebo hovězí nedalo
v Borotíně vůbec sehnat. Někdy se jelo do Vanovic, ale především
k Havlíčkovi do V. Opatovic.“
čp. 118 – kdysi dům bednáře Josefa Ambroze.
čp. 119 – dům stolařského mistra Františka Kavana (nar. 1908 v Borotíně), jehož firma
zhotovila do zdejšího kostela mj. nový oltář pro sochu Sedmibolestné Panny Marie (1934).
čp. 52 – bývalá obecní pazderna později sloužila k ubytování sociálně slabších obyvatel.
Např. roku 1938 se tu ve čtyřech místnostech tísnily čtyři rodiny v počtu dvaceti osob. Mimo
jiné tu žil krejčí Karel Zvejška z Uhřic a pokrývač František Matuška s rodinou.
Michal Schuster
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