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Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR

Starosta obce Borotín podle § 15 odst.1 zákona o volbách do Parlamentu České
republiky,
oznamuje
1. Hlasování ve volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční
v pátek dne 25.října 2013
v sobotu dne 26.října 2013

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb Parlamentu České republiky v okrsku Borotín je místnost
pro hlasování tj. zasedací místnost na Obecním úřadě v Borotíně č.p.200, v
přízemí .
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem).
4. Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat
obecní úřad a ve dnech konání voleb, okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku Borotín.
Hlasovací lístky budou dodány občanům do schránek nejpozději do čtvrtku 24. října 2013

POZVÁNKA
Obec Borotín ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Partnerství venkova
Vás zvou na veřejné projednávání přípravy Strategie rozvoje mikroregionu Malá Haná a
Integrované strategie území MAS Partnerství venkova v úterý 29. 10. 2013 od 16:00
hodin v malém sále kulturního domu v Borotíně
Program:
1. seznámení se s procesem přípravy a zpracování strategií a dosavadními výsledky
prezentace výsledků dotazníkového šetření
výstupy z dosavadní přípravy strategií
2. sběr podnětů pro další rozvoj území obce, mikroregionu i MAS v období 2014 –
2020
Budeme společně hledat odpověď zejména na tyto otázky:
silné stránky naší obce/regionu - V čem vynikáme?
slabiny naší obce/regionu - Co je potřeba zlepšit?
příležitosti pro rozvoj naší obce/regionu - Jaké vnější pozitivní vlivy na nás
působí?
2

ohrožení pro rozvoj naší obce/regionu - Jakým vnějším negativním vlivům
čelíme?
Co jsme dosud zanedbávali, přestože by to pro nás mohlo být v budoucnu
přínosné?
Jak by měla naše obec a její okolí vypadat v roce 2020? A jak by se toho
stavu dalo dosáhnout?
Občané, podnikatelé, zemědělci, živnostníci, …. právě nyní máte možnost ovlivnit
směr rozvoje obce Borotín pro následující dotační období – přijďte nám říct svůj
názor a ukázat, že Vám na rozvoji naší obce záleží!
Srdečně zvou
Ing. Zdeněk Toul
starosta obce Borotín

Ing. Pavel Šaršon
MAS Partnerství
venkova

Vzpomínka na paní Soňu Paroulkovou a pana Vlastimila Sedláka
V tomto roce si připomínáme smutné výročí. Je to již 10 let, co odešli dva významní
lidé, kteří byli úzce spjati s Borotínem. Jsou to paní Soňa Paroulková a pan Vlastimil
Sedlák.
Pojďme si je krátce připomenout.
Paní Soňa Paroulková se narodila 18.5.1917 ve Velké
Roudce.Vystudovala reálné gymnázium v Jevíčku. Ještě za války
nastoupila jako učitelka ve Svárově. Po té následovaly školy v
Němčicích, Ludíkově ,Svitávce ,Vanovicích a od 1.11.1955 v
Borotíně. Zde působila až do důchodu. Do roku 1964 ještě
vypomáhala ve Velkých Opatovicích, Bělé a Jevíčku. Psala verše,
povídky a pověsti, které publikovala v novinách a různých časopisech.
V roce 1998 jí vyšla kniha pověsti „O bílé paní z Borotínského
zámku“ a druhá v roce 1999 „O šesti mládencích“. Zemřela dne
5.6.2003 v Borotíně.
Pan Vlastimil Sedlák se narodil 20.4.1927 v Borotíně. Po
absolvování strojnické školy v Brně nastoupil do zaměstnání v
Lukavických strojírnách u Zábřehu. Následně přešel do Litovle. Byl
to člověk mnoha zájmů a koníčků např. fotografování nebo přírodní
léčitelství. Velkou zálibu měl v historii svého rodného kraje Malé
Hané. Publikoval v různých časopisech a vlastivědně-historických
listech. Z vydaných článků můžeme uvést například Moravský
Rýbrcoul, Bronzové depoty od Borotína a Velké Roudky, Památka
tisíciletí o Hradisku mezi Borotínem a Velkými Opatovicemi. Knižně
mu vyšla publikace Záhadné kříže. Poslední dílo věnované borotínským mlýnům již
nedokončil. Zemřel 10.8.2003 v Litovli.
Napsal Vladislav Hladil
3

Prajská vojna v Borotíně – Vlastimil Sedlák
I v Borotíně se vryla „prajská vojna“ v paměť lidskou, i když trvala jen asi 3 měsíce.
Ani zde netrvalo dlouho a na návsi se objevila hlídka pruských husarů se známými
hrotitými helmicemi.
Lidé pracující na poli podél cesty směrem k Borotínu před Prajzy uhýbali a snažili se
skrýt. Jedna hospodyně se svou šestnáctiletou dcerou pracovala poblíž silnice a tu
spatřila oblak prachu. Vířil jej pruský jízdní oddíl směřující do vesnice. Než se nadála,
byli husaři téměř u nich. Na útěk nebylo pomyšlení, a tak hospodyni napadlo, že ji i dceru
může jedině zachránit úpěnlivá prosba. Nemeškala, shodila dřeváky, klečíc navlékla je na
ruce, ruce sepjala a mlela páté přes deváté. Husaři tryskem obě ženy minuli, aniž jim
věnovali nějakou pozornost. Za nimi jel brzy hlavní okupační oddíl, ale na ten již ženy
nečekaly. Zmizely z pole ustrašené i šťastné, že se jim nic nestalo.
Vesnice pak byla bez překážek obsazena. Lidé potají reptali na rekvizice, ale nic jim to
nebylo platné. Ve statku u Toulů Prusové dokonce porazili několik kusů skotu, mezi
nimiž byl i jeden vysoko březí. Telátko však zůstalo naživu a brzy běhalo po zahradě.
V Borotíně měli Prusové jeden z hlavních proviantních skladů, dobře zásobovaný a
pravidelně doplňovaný do doby, než došlo ke srážce u Tovačova Dubu. Velení pruských
vojsk počítalo ještě s dalším bitevním utkáním, a proto velitel skladu a markytáni byli
vyrozuměni, aby tehdejším telegrafem, tj. přiložením ucha k zemi, sledovali střelbu z děl
a z toho vyvodili další přesun skladu. Došlo k němu nějak narychlo a také ne do
důsledku. Hodně potravin zůstalo na místě. Bylo to především značné množství cukru a
rýže. „Vojenští páni“ neprojevili o tyto zbylé zásoby k prospěchu místního obyvatelstva
žádný zájem.
„Prajská vojna“ proběhla v Borotíně klidně, horší byly její následky. Lidé měli dosud
v živé paměti morovou ránu v roce 1831, na jejíž paměť byla postavena „kaple“ při silnici
do Opatovic. Bolestné vzpomínky dosud nevyprchaly a nyní byly rozjitřeny poznovu. Po
ústupu nepřítele ovládla vesnice strašlivá epidemie cholery a ještě koncem září kolem
svátku „Povýšení sv. Kříže“, kdy je v Borotíně pouť , řádila v plné síle. Jeden čeledín z
Vanovic, který si po poledni vyšel na pouť, živ se už domů nevrátil.
Smrt kosila bez rozdílu a nikde si nevybírala. Nejvíce byl postižen statek „u rychtárů“,
kde na podzim r. 1866 v několika dnech krátce po sobě zemřeli tři členové rodiny. Když
v hlavní epidemické vlně nebylo výjimkou několik pohřbů denně, obec zapečetila
všechny studny v rovinaté části vesnice a občané byli nuceni vozit vodu z „Haltýře“, tj. z
místa, kde pramení borotínský potok. Na delší dobu byly uzavřeny i obě školy, jak
katolická, tak i evangelická.
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Výstava fotografií – pavilon Arboreta Borotín
Myslivecké sdružení Vanovice-Borotín si Vás dovoluje pozvat u příležitosti svátku
sv. Huberta – patrona myslivců na výstavu fotografií rodáka z Jaroměřic pana Jana
Hlaváče. Můžete se těšit na originální záběry zvěře a přírody, které budou vystaveny
v nově zrekonstruovaném pavilonu v Arboretu Borotín.
Výstava bude probíhat v sobotu a v neděli ve dnech 2.-3.11. a 9.-10.11.2013,
vždy od 10 do 18 hodin. Přijďte se podívat. Srdečně zvou pořadatelé.
Mateřská školka
V mateřské škole zahájilo 2. září 2013 nový školní rok dvacet dětí ve věku od dvou do
šesti let. Ti nejmladší se rychle rozkoukali a adaptace na nové prostředí i nové kamarády
netrvala dlouho. Hry střídají tvůrčí činnosti, tanečky, říkadla, písničky, vycházky do
přírody. Pro předškoláky jsou činnosti již náročnější, zaměřené na přípravu ke školní
docházce. I v letošním školním roce bude pokračovat Angličtina pro nejmenší,
samozřejmě hravou formou. A co nás čeká za akce společně s rodiči?
Informativní schůzka pro rodiče dětí, které budou navštěvovat v nadcházejícím
školním roce naši mateřskou školu. Konala se 19. září, v 17. hodin. Účast: 7
rodičů
Podzim se plíživě přiblížil i do naší mateřské školy. Výtvory dětí hýří barvami
stejně jako všude kolem nás v přírodě. Barevné je nejen listí na stromech,
dozrávající plody v zahradách, ale také draci ve všech podobách. Právě ty všechny
„létavce i nelétavce“ mají děti možnost v těchto dnech vyzkoušet na společné akci
s rodiči, Drakiádě, spojené se soutěžemi a opékáním párků, soutěžemi a urputnou
snahou dostat právě toho svého draka vzhůru. Odměna za snahu je připravena pro
každého. Čtvrtek 17. října od 15. hodin v areálu u koupaliště. Předpokladem
uskutečnění této akce je příznivé počasí.
Na přelomu listopadu a prosince na nás dýchne přicházející advent, spojený
s tvůrčí dílnou pod názvem Adventní tvoření. Využijeme prostory pavilonu
Arboreta, přesný termín konání akce bude zavčas zveřejněn.
Mikuláš zavítá za dětmi do školky v prvním prosincovém týdnu v odpoledních
hodinách, děti ho přivítají krátkým programem s básničkou a písničkami /za účasti
rodičů/.
Na četné dotazy z řad veřejnosti sděluji, že sběr papíru proběhne během měsíce dubna
2014, přesný termín bude ještě zveřejněn. Prosíme připravujte papír k plánovanému
sběru, výtěžek bude použit na nákup odrážedel či tříkolek pro nejmenší děti do mateřské
školy. Děkujeme.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ
TJ Sokol Borotín
Členové i nečlenové provedli v sobotu 5.října brigádu na koupališti. Byla
vyměněna krytina na prodejní boudě a natřeny konstrukční kovové prvky laveček, stolů,
stojany pro volejbal, dřevěné desky, aj. Obec Borotín zaplatila krytinu a barvy, a práci
dodali brigádníci, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme.
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Cvičení žen
Cvičení žen probíhá každé úterý od 19 hodin ve velkém sále kulturního domu Borotín.
Zveme všechny zájemkyně o zdravý pohyb, přijďte mezi nás. Bližší informace podá Jana
Dokoupilová z č.p.31.
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude
provádět od čtvrtka 7. do soboty 9. listopadu 2013. U loňských zájemců, kteří mají
smlouvu s uvedeným kominictvím, bude kontrola provedena automaticky, aniž by se
dotyčný musel někde hlásit. Noví zájemci nechť se hlásí na Obecním úřadě v Borotíně
tel.516 477 622. Cena za vyčištění a provedení kontroly jednoho komínu činí 300,-Kč a
za každý další komín 150,-Kč.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění a kontrolu komína
sami.
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají v sobotu 16.listopadu 2013 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
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Sbírka se uskuteční :
dne:

ve středu 6.listopadu 2013

čas:

14 až 17 hodin

místo:

Obecní úřad Borotín

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
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Foto: Vladislav Hladil

Foto: Ing. Zdeněk Toul
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