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Oznámení Českého statistického úřadu
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ v r. 2021
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.

Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce,
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se
však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky) nejpozději do 11.
května 2021. Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a
zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené
informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji
infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během
sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého
z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz, na úřední desce a
ve vývěskách Obecního úřadu Borotín.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Informace o konání zasedání zastupitelstva Obce Borotín
ZO se uskuteční ve čtvrtek 1.4.2021 v 17 hodin na OÚ Borotín za dodržení stanovených
hygienických podmínek (roušky, rozestupy, desinfekce rukou)
Program:
1) Zahájení
2) Projednání a schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory a část zahrady na
č.p.42
3) Projednání a schválení kupní smlouvy na parc. č.5040/2
4) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci – Výzva VPS-228-3-2021 MF
5) Projednání a schválení Investičního záměru „Rekonstrukce kuchyně MŠ Borotín“
6) Projednání a schválení zabezpečení vlastních zdrojů ve výši min. 10% uznatelných
nákladů z obecního rozpočtu
7) Projednání a schválení pořízení změny č.2 územního plánu obce Borotín zkráceným
postupem
8) Projednání a schválení darovací smlouvy na parc.č.5602/3
9) Projednání a schválení Rozpočtového opatření
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Děkuji vám především za trpělivost a
dodržování vládních nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru Covid 19. Nechci vás
zbytečně zasypávat informacemi, které denně slyšíte ze sdělovacích prostředků. Apeluji
opět pouze na hlavní zásady (4R) a to, udržovat si čisté Ruce, nosit čistý Respirátor, při více
lidech dodržovat Rozestupy a hlavně používat Rozum. Postupně se pro zájemce rozšiřuje
možnost nechat se naočkovat. Více informací Vám podá Váš praktický lékař.
V letošním roce jsem po projednání se zastupitelstvem obce opět podal na Krajský
úřad Jihomoravského kraje žádost o dotaci z PRV JMK 2021 ve výši 250 tis.Kč. Jedná se o
dotaci na výměnu krovů a střechy na č.p.42, což je náš bytový dům na návsi. Je to zhruba
polovina nákladů, které nás bude akce stát.
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 ve spolupráci s projektantem dokončuje plány
inženýrských sítí k novým pozemkům pro výstavbu rodinných domů. V současné době jsou
již plány hotovy a čeká se na vyjádření zúčastněných orgánů (hygiena, hasiči, odbor dopravy
aj.), aby mohlo být vydáno stavební povolení. Potom nás čeká výběr dodavatele na
vybudování těchto sítí. Nechci slibovat přesné termíny, neboť rok s „covidem“ mě vyškolil,
že se všechno zpomalilo, hlavně u vyšších orgánů.
Co se týká kulturních, sportovních a společenských akcí, tak byly buď odloženy nebo
zrušeny. Více se o tom rozepisují naše organizace.
Chtěl bych vás 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.
Ing. Zdeněk Toul, starosta

Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2019, 2/2019
a 1/2020 - „O místních poplatcích“ jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději
do 30.dubna 2021. Lze zaplatit na účet 1361447339/0800, do variabilního symbolu uveďte
číslo popisné Vašeho domu, nebo v hotovosti na OÚ v úředních hodinách. 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 uvedených 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!!!!
Nabídka kompostérů
Obec Borotín má stále k dispozici 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. Tato nabídka platí i pro občany,
kteří již ve výpůjčce kompostéry mají a potřebovali by větší počet.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka diakonie Broumov se uskuteční ve středu 31. března 2021 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, prosím nedávejte odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.

Sběr nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení se uskuteční
v sobotu 10. dubna 2021 od 9.30 do 10.30 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 9. dubna 2021 a odvezen v pondělí ráno 12. dubna 2021.
Do kontejneru je zakázáno dávat nebezpečný odpad a stavební suť.

Nabídka prodeje palivového dřeva z obecního lesa
Obec Borotín nabízí na prodej palivové dřevo za 300,- Kč za prostorový metr. Dřevo je
k odběru na skládce za hřbitovem. Po telefonické domluvě lze zajistit i smrkovou kulatinu
na pořez. Příp. zájemci mě prosím kontaktujte na čísle 739 991 751.
místostarosta Vladislav Hladil

Dění v Mateřské škole Borotín
(nový web: www.msborotin.cz)
Jaro už je tu, ale my se ještě ohlédneme za uplynulými zimními měsíci. Náležitě jsme
si užívali sněhové nadílky a všeho, co zima přináší.
Rampouchy, zamrzlé louže, rybníky a koupaliště, na
kterých to krásně klouže, zasněžené svahy, ze kterých to
náramně sviští na saních, bobech či igelitových pytlích.
Dokázali jsme postavit sněhuláky i malé iglú,
pozorovali stopy ptáků a zvěře, barvili sníh, vyráběli
ledové ozdoby. Dokonce umíme za pomoci sněhu
vyrobit i zmrzlinu. Každé pondělí byl pro zájemce
kroužek angličtiny s rodilou mluvčí Zahrou a každý
pátek jsme podnikali delší výpravy po okolí. Vše to a
spoustu dalších věcí je zdokumentováno na našich
webových stránkách www.msborotin.cz.
Tam jsme také od 1. března (po uzavření školek) přidali záložku distanční výuka, kam
zadáváme úkoly a aktivity pro děti, zvláště předškoláky, pro které je vzdělávání povinné.
Jsou tu i krátká názorná videa s písničkami, básničkami či cvičením. I páteční výpravy se
snažíme zachovat a nabízíme rodičům náměty, kam se s dětmi vypravit, a co při tom dělat.
Nejvíc se ale děti naučí při společné práci s rodiči. Nebojme se dát jim důvěru a nechat je
zapojit se do běžných denních činností, jako je utírání nádobí, pomoc při vaření, prostírání
stolu, utírání prachu, věšení prádla, práce na zahrádce, … I ve školce jsme se snažili zapojit
děti do běžných činností: pomáhaly s přípravou svačinek, prostíraly, utíraly si po sobě stůl,
zametaly, zalévaly květiny, staraly se o šneky a rybičky, vynášely biologický odpad na
kompost, zkrátka učíme je, aby byly co nejvíc samostatné. Těší nás, že jsou děti zdravé a do
školky chodily rády. Doufáme, že nebudeme distančně vzdělávat dlouho a že se všichni brzy
uvidíme.
Zápis do MŠ na školní rok 2021/22 proběhne jako každoročně v květnu. Vzhledem k tomu,
že nelze předvídat, jaká bude situace, uskuteční se
v termínu od 2.května do 16. května 2021 takovým
způsobem, aby byla zaručena bezpečnost dětí i
dospělých, respektovány individuální možnosti a
omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny
všechny zákonné povinnosti. Písemnou žádost mohou
zákonní zástupci doručit prostřednictvím datové
schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou
nebo osobně po předchozí domluvě. K žádosti je třeba
doložit kopii rodného listu dítěte a u dětí, které si neplní
povinné předškolní vzdělávání ještě potvrzení dětského
lékaře o řádném očkování dítěte. Povinnost plnit
předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do
31. 8. 2021 pěti let.

Jsme malou školkou rodinného typ. Momentálně máme 14 dětí, takže je zaručen opravdu
individuální přístup ke každému dítěti. Velkým přínosem je i to, že máme velmi kreativní
paní učitelku, empatickou školní asistentku, mladého a šikovného pana kuchaře a nesmírně
ochotnou a vynalézavou paní školnici. Jsem ráda, že s nimi mohu pracovat.
Těšíme se na všechny děti, třebas i přespolní, které nám svěříte, volných míst máme dost.
Budeme dělat vše pro to, abychom mohli společně s vámi rozvíjet jejich schopnosti a
dovednosti, abychom jim nabídli podnětné prostředí, kde by se cítily přijímány a vítány.
Pokud byste se k nám chtěli podívat, určitě vám to za dodržení hygienických předpisů
umožníme, stačí nás kontaktovat.
Mgr. Daniela Ošlejšková
ms174borotin@seznam.cz , tel.737 187 276

Knihovna Borotín (www.borotin.knihovna.cz)
Slovíčka a poezie z knihovny :

Pracovní (Milan Vlasák)
Radost rychle přejde
Kdyby se mi chtělo
Tak jak se mi nechce
Krásně by se žilo
Všechno by šlo lehce
Ale že to nejde

Starostí nad hlavu nenesou úlevu
Tak musím pro radost
Čekat i maličkost
Že nám slunko svítí
Že je důvod k žití

Největší pecka je František Ringo Čech, básník lásky a sexu. Češi a jejich samičky
aneb Češky a jejich samci jsou souborným vydáním dvou knih známého
hudebníka, zpěváka, bubeníka, textaře, herce, komika, moderátora, politika, publicisty,
scénáristy, dramatika a naivního malíře o intimním životě Čechů a Češek. Sběr materiálů trval
přes padesát let. Čuňárny jedna za druhou. Žertovnou formou popisuje životy umělců, povahy
žen, sexuální úchylky, zlodějiny, zrady a podvody. Císař českého hardrocku boduje.
Radka Třeštíková se mi nelíbí, znovu mě její dílko nepřesvědčilo. Klára Mandausova
se mi líbí, tu čtu ráda. Píše pro ženy. Aleš Palán a jeho samotáři ze Šumavy jsou lidi, které
obdivuji velice. A o tom by se dalo psát dlouho. Druhý díl je ale o fotkách, spíše takový
dodatek k prvnímu. Největší sympaťák a milovník žen umírá, takže veliký smutek.
Trucův román Vlčí úžina je fascinující thriller od spisovatele, který už je mistrem
žánru. Temný a velmi originální román z divokého území severního Laponska je příběh msty
ve jménu nesmiřitelného kodexu cti. Tam jsem teprve na začátku, takže zatím nekritizuju ani
nechválím. Ale asi přečtu do konce.

Nové knihy 2021:
Vlastimil Vondruška : Znamení
rožmberské růže
Nora Robertsová : Cena za lásku
Nora Robertsová : Na hraně zákona
Inna Rottová : Případ dívčího orchestru

Jana Moravcová : Vražda v lázních
Luhačovice
Jarmila Pospíšilová : Malovaná pýcha
Jaroslav Kuťák : Josefovská krev
Radka Třeštíková : Foukneš do pěny
Dick Francis : Nervy

Aleš Palán : Návrat do divočiny
Olivier Truc : Vlčí úžina

Goscinny : Asterix a Kleopatra
Vše, co jezdí a létá, příběh se zvuky
C.Eason : Kameny pro lásku a vztahy
P. Kosek : Nalehko – méně věcí víc zábavy
Za oknem – 19 spisovatelů proti covid 19
František Ringo Čech : Češi a jejich
samičky aneb Češky a jejich samci
Jan Krůta : Sextenze

Klára Mandausová : Slunečnice
My dokonalé
Peter Wohlleben : Tajný život stromů
Bylinková lékárna
M.B.Boháčová : Karmické zadání podle
životních čísel
Jiří Žáček : Nůše plná pohádek
poskládaných do řádek

Lenka Machálková, knihovnice

Ráno (Milan Vlasák)
Za mléčnou oponou, kam oči nemohou
jsou vísky a města, k nim ztracená
cesta.
Ptáci jsou schovaní, neláká létání

peří jim navlhlo i hrdlo umlklo.
Až slunko vysvitne, oponu pozdvihne
to mléko vypije, za dveřmi jaro je.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Rok s Covidem a jak z toho ven?
Vážení přátelé,
v únoru tomu byl rok, co se k nám prvně donesly zprávy z Číny o novém záhadném viru. Kdo
by si byl tenkrát pomyslel, jak velkou měrou se to podepíše na životě obyvatel celého Česka i
světa.
Přes jarní solidaritu, letní uvolňování, podzimní falešné naděje a zimní vystřízlivění, máme za
sebou rok, který se určitě zapíše do dějin lidstva tučným písmem. Máme za sebou perný rok a
každý z nás musel něco obětovat nebo se něčeho vzdát. Mnozí přišli o své blízké, a nebo se jim
zhoršilo zdraví a to nemyslím jen kvůli Covidu.
Nemá smysl zde vyjmenovávat všechny dotčené oblasti, ale zmínil bych zejména ohroženou
budoucnost našich dětí, kterým chybí sport, přístup ke vzdělání, sociální kontakt a mnoho
dalších obyčejných věcí a hrozí tak vznik celé ztracené generace. A nejen dětem, ale i spoustě
dospělých začíná docházet motivace cokoliv dělat. Pevně však věřím, že se již brzy budeme
moci opět setkávat, najdeme nové vize, jak dohnat ztracený čas a nové cíle nám dají novou
energii do života.
Nevzdávejme to – NIKDY. Kde je vůle, tam je cesta.
Jestli se to však má podařit, musí každý přijmout osobní zodpovědnost a chránit sebe a své
okolí co nejlépe, jak umí. Jako světlo na konci tunelu vidím možnost očkování, které snad
konečně začíná být dostupnější širší veřejnosti.
Chtěl bych Vás upřímně požádat, abyste tuto možnost využili, jakmile se Vám naskytne a
nedali jste se odradit dezinformacemi. Ukazuje se, že to bude základní mezník pro návrat
k „normálu“.
Děkuji Vám všem.
Libor Toul, Velitel sboru a zásahové jednotky obce
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Prevence požárů komínů
Topná sezona je téměř u konce a tak bych rád využil této příležitosti, abych apeloval na požární
prevenci. Věnujte prosím pozornost stavu Vašeho komína a využijte jaro a léto k jejich menším
i větším opravám a řádnému vyčištění před novou topnou sezonou. Když se projdu obcí, vidím,
že spousta komínů je popraskaných, má uvolněné zdivo a už na první pohled nejsou „v kondici“
Neštěstí totiž nechodí po horách, ale po lidech… A ušetřených pár set korun za kominíka se
může v důsledku pořádně prodražit - zejména u starých zděných komínů bez šamotových nebo
ocelových vložek.
I letos v zimě těsně před Vánoci zakokrhal v Borotíně červený kohout a došlo k zahoření sazí
v komíně u rodinného domu. Naštěstí majitelé včas reagovali a k žádným škodám tentokrát
nedošlo.
Pamatujte, že prevence je nejlevnější pojištění.
Libor Toul, Velitel sboru a zásahové jednotky obce
Dětský maškarní karneval
Letos se karneval bohužel ruší bez náhrady, věříme, že o to více si užijeme případné jiné
akce.
Sběr železného šrotu
Rozhodně máme v plánu letos sběr uskutečnit, hned jak to situace umožní - snad v květnu.
Dáme Vám o tom vědět v obecním rozhlase a plakáty alespoň 2 týdny předem. Za každé
odevzdané kilo Vám budeme vděční.

Přejeme všem obyvatelům naší obce
veselé Velikonoce a hlavně hodně zdraví !
VAŠI HASIČI

Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2021 oslaví:
Jarmila Ambrozová
Jaroslav Rosypal
Miroslava Benešová
Marie Sieglová

Jiří Michálek
Josef Ambroz
Stanislava Dokoupilová
Růžena Ostrá

Srdečně gratulujeme.
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Borotínské kalendárium
Na začátku roku 2021 si připomeňme, jak se žilo a jaké zajímavé události přinesly
občanům Borotína od začátku dvacátého století roky končící jedničkou.
1901
V Borotíně se 21. července 1901 konal župní sjezd XII. hasičské župy, a to za účasti asi
280 uniformovaných hasičů. Místní sbor se představil s novým strojem hydroforem, který sám
nasával vodu. K velkému údivu přítomných diváků měl vodu již za tři minuty a na domy č. 40
a 41 stříkal vysoko. Stříkačce velel druhý podnáčelník Josef Vilka, lezcům první podnáčelník
Tomáš Kouřil. Po slavnostní přehlídce se konal na zahradě Františka Kalabuse (čp. 13)
společenský večer až do noci.
O důležitosti místních hasičů se občané přesvědčili ještě téhož roku, když 22. listopadu
hořel domek čp. 19 (dnes č. 158) ve Frýdntálu.
1911
V Borotíně žilo 719 obyvatel.
Na severovýchodním úpatí vrchu Čihadlo na počátku 20. století otevřel majitel
borotínského panství Gustav Riedel pískovcový lom, v němž se těžil cenomanský pískovec.
Roku 1911 byly po odkrytí
lesní půdy objeveny v
hloubce 60 cm celkem tři
bronzové soubory s počtem
41
různých
předmětů,
souhrnně uváděné jako
„depot
z Borotína“.
Nejkrásnější
broušený
artefakt představuje sekerka
z mladší nebo pozdní doby
kamenné. V tomto lomu
byly učiněny dělníky nálezy
pravěkých
bronzových
předmětů také v letech 1925
a 1935.

1921
V únoru toho roku se v Československu provádělo první sčítání lidu, domů a bytů.
V obci tehdy žilo 793 obyvatel, z toho v
Borotíně 644 (277 mužů, 367 žen) a
Frýdntálu 149 (66 mužů, 83 žen). Z celkem
147 domů bylo 116 v Borotíně a 31 ve
Frýdntálu. Československou národnost
uvedlo 788 (640 Borotín, 48 Frýdntál) a
německou pět osob (4 Borotín, 1 Frýdntál).
Zastoupení
náboženských
vyznání:
římsko-katolické (celkem 575 osob),
evangelické (201), československé (10) a
bez vyznání (7).
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1931
Roku 1931 získal Borotín poprvé autobusové spojení s okolními obcemi, když počal
pan Palbuchta z Vanovic provozovat pravidelnou linku na trase Boskovice–Jevíčko dvakrát
denně v obou směrech. Cena jízdného z Borotína do Jevíčka činila 4 Kč, do Boskovic pak 5
Kč. Několik dní přes Borotín jezdil i jiný boskovický dopravce Marek.
1941
V pískovém lomu na Doubku zabil v únoru 1941 padající pískovcový balvan dělníka
Josefa Bubeníka, otce tří dětí ve věku 2–14 let. Šlo o první oběť stavby tzv. Hitlerovy dálnice
v Borotíně. Jeho pohřbu se zúčastnili všichni zaměstnanci z dálnice.
1951
I přes žádost Místního národního výboru v Borotíně byl zdejší znárodněný zámek rodiny
Riedelovy přidělen Československým státním lesům. V květnu 1951 přebrala obec nucený
nájem Riedelova velkostatku.
V červnu 1951 došlo v Borotíně k tzv. hlasování pro mír. Šlo o celorepublikové lidové
hlasování o uzavření mírového paktu proti ozbrojení západního Německa. Hlavním smyslem
celé akce však bylo upevnění komunistického režimu a také snaha odhalit ty, kteří se s ním
neztotožňovali. Nepřekvapí tedy, že se hlasování v Borotíně zúčastnilo 100% občanů.
1961
Roku 1961 měl Borotín 575 obyvatel a 150 domů, z toho 11 jednoposchoďových a 10
s podkrovím. Pracující byli tehdy zaměstnáni především ve V. Opatovicích v Moravských
šamotových a lupkových závodech a Elektromontážních závodech, v Jevíčku či na pile
v Šebetově. Většinou dojížděli autobusy nebo na kole. Z hospodářských a průmyslových
zařízení tam byla pouze moštárna a opravna elektromotorů Okresního průmyslového podniku
v Blansku. Kromě toho tu byla zaměstnána v rámci služeb obyvatelstvu jedna švadlena, dva
pokrývači, holič, zedník a malíř pokojů. Elektrifikace byla provedena až na dva domy, společný
vodovod užívalo 62 domů, 31 domácností mělo vodovod vlastní.
1971
Počátkem roku 1971 se výbor místní organizace Českého svazu žen domáhal zřízení
nové mateřské školy, protože počet narozených dětí vzrostl v obci v průměru na deset ročně.
Slavnostní otevření nově postavené budovy čp. 174 se pak konalo 14. listopadu 1976.
Roku 1971 došlo ke sloučení Jednotných zemědělských družstev jedenácti obcí
přilehlých k Velkým Opatovicím (Bezděčí, Borotín, Brťov, Cetkovice, Korbelova Lhota, Malá
Roudka, Skočova Lhota, Svárov, Uhřice, Úsobrno, Velká Roudka) s JZD Velké Opatovice,
které se tak stalo jedním z největších zemědělských družstev v okrese Blansko.
V obci se začaly budovat první úseky bezprašné vozovky.
1981
V místní pálenici se v sezóně 1980-1981 (od října do června) přihlásilo 1339 pěstitelů
ovoce, kteří měli asi 2678 hektolitrů kvasu, z čehož bylo vypáleno 11 691,8 litrů čistého
alkoholu.
Od ledna do dubna 1981 prováděly Rozvodové závody Blansko rekonstrukci elektrické
rozvodné sítě a veřejného osvětlení. Všechny původně dřevěné sloupy elektrického vedení byly
nahrazeny betonovými.
K 31. prosinci 1981 žilo v obci celkem 608 obyvatel včetně ústavu sociální péče
sídlícího v zámku.
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1991
Toho roku ukončila svou činnost pila v bývalém panském dvoře, který byl na základě
restitucí vrácen potomkům posledního borotínského velkostatkáře Gustava Riedela. Následně
fungoval v přední budově dvora několik let obchod a pohostinství.
Pohostinství ve staré škole si pronajal Ivoš Poulíček z Velkých Opatovic.
Ke konci roku měl Borotín 560 občanů (216 žen a 344 mužů). Nejstarším občanem byl
Jan Kopeček, který se v únoru dožil 95 let.
2001
Borotínský zámek, okolní park a místní pohostinství si zahrály v oblíbeném televizním
seriálu „Četnické humoresky“ režiséra Antonína Moskalyka.
Obec obdržela ze Státního fondu životního prostředí dotaci na obnovu arboreta, mj. na
vyčištění tamního rybníka a zpevnění jeho hrází. Rodina Chlupova, která si arboretum
pronajala roku 1999, jej postupně rekonstruovala a navázala na tradici pravidelných výstav.
V prosinci 2001 byla poprvé pro veřejnost otevřena také výstava betlémů Františka Chlupa
staršího.
2011
Na základě sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v České republice 26. března 2011,
měl Borotín 407 občanů (215 žen a 192 mužů), z toho 395 s trvalým pobytem v obci.
Nacházelo se tu 150 obydlených bytů, z toho 143 v rodinném domě a 7 bytů v bytových
domech (čp. 42 a 166).
Roku 2011 prošly
zásadní
rekonstrukcí
kostel Povýšení svatého
kříže a fara, které patří od
roku 1958 mezi státem
chráněné
kulturní
památky.
Celkové náklady
9 178 000 Kč byly z 90%
hrazeny z dotace, obec
přispěla částkou 200 000
Kč.
Mgr. Michal Schuster
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Fotografie z činnosti naší MŠ
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