Borovnice
Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Správní obvod: Nové Město na Moravě

GPS souřadnice: 49.667230N, 16.202549E

Nadmořská výška: 515 m n. m.

První pís. zmínka: 1269 (753 let)

Počet obyvatel: 187

PSČ: 592 42

Adresa URL: www.borovnice-zr.wz.cz

Historie obce Borovnice
Vznik osady Borovnice podle dostupných zápisů je datován do doby po roce 1437, ale již dávno předtím,v
roce 1269 se mluví o potoku Borovnickém. Snad proto Borovnickém, že protékal borovým pralesem a proto
není vyloučeno, že u naší obce jde o jméno přenesené. Nejstarší písemnou zmínkou o osadě je
dosud známý soupis výběrky Bystřických v roce 1483. Byla to osada na tehdejší poměry velká a
rychtářství zastával některý pernštejnský panoš. Podle toho patřila k hradu Pernštejnu a povstala na
kolonizačním území.
Dravá horská bystřina, při níž byla osada založena, měnila svůj tok a protože tvořila zemskou hranici,
stala se zdrojem častých pomezních sporů. Poprvé se o tom dovídáme v r. 1487, kdy Vratislav z Pernštejna
urovnal dávné vleklé spory s měšťany poličskými, jako majiteli sousedního území. V r. 1500 při
utvoření jimramovského díli pernštejnského panství, byla k němu připojena také naše osada a od té
doby sdílela jeho osudy. V r. 1731 - 1738 byl rychtářem v Borovnici Jan Martinů. V r. 1749 dostala naše osada
Borovnice vlastní pečeť. Na pečeti byl obraz sv. Anny a letopočet 1748.
Při nové politické organizaci v r. 1850 byla osada Kutiny zbavena vlastní správy a připojena k Borovnici.
Spolu s Kutinami byla utvořena místní obec Borovnice s 521 obyvateli.
V r. 1889 byl založen Dobrovolný hasičský sbor, ale o jeho založení bylo jednáno již o rok dříve.Na
podzim r. 1920 ustavena v obci tělocvičná jednota "Sokol".
Obecní pečeť má ve znaku sv. Annu. Od roku 1976 byla Borovnice spravována MNV Jimramov, od 24.11.1990
je opět samostatnou obcí.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1439/borovnice/historie/
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