Opravené kříže v obci Borotín-směr V.Opatovice, směr Vanovice a na hřbitově. Foto Vl. Hladil 2016

Borotínský zpravodaj

Listopad - prosinec 2016
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům

Veselé vánoce a Šťastný nový rok 2017
vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz

Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 15.12.2016 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Projednání plánu akcí na rok 2017
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017
Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2023
Projednání a schválení prodloužení nájemní smlouvy na kadeřnictví
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5
Příprava inventury k 31.12.2016
Různé, diskuze
Závěr
Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2017, tentokrát s novou tématikou – „Historické pohlednice obcí
mikroregionu Malá Haná“, které dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček. Věřím,
že Vás tento dárek potěší a že nám zachováte přízeň i v nadcházejícím období.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína,
např. SDH za zajištění hasičského plesu, Mikulášské besídky, I.kola Požárního sportu
okrsku Šebetov, Sametové pařby, úklidu a čištění koupaliště, maškarního karnevalu,
spolupráci při zajištění opravy přívodu vody do koupaliště, soutěže dětí „O Borotínský
pohár“, opravu omítky a nalíčení fasády hasičské zbrojnice, aj.,
dále Mysliveckému sdružení Vanovice – Borotín, za zahájení prázdnin „Sportovním
dnem na koupališti,
TJ SOKOL za údržbu sportovního areálu na koupališti, za organizaci a zajištění
brigády na opravu přívodu vody do koupaliště, za pořádání nohejbalového turnaje aj.,
Mateřské školce v Borotíně za zajištění vystoupení dětí na setkání se seniory,
vzorné vedení školky,
ženám za organizaci pravidelného cvičení v KD,
ranči ALZA a Katce Sehnalové a spol., za přípravu a organizaci 4. Borotínské
Hubertské jízdy,
a občanům, kteří pomohli při akcích i přesto, že nejsou organizováni v žádné
organizaci.
Ještě dostávám mnoho dotazů, kdy bude dokončena rekonstrukce zámku. Podle
posledních zpráv by měla být kolaudace 24.11.2016. Věřím, že po ukončení se podaří
domluvit s panem majitelem umožnění prohlídky opravených prostor pro občany.
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Údržba místních komunikací
Stejně jako v loňském roce je údržba místních komunikací přes zimu zajišťována
smluvně s panem Martinem Přichystalem z Borotína. Žádáme občany, aby v případě
sněžení neparkovali svá auta na místních komunikacích a umožnili tak prohrnutí vozovky
v celé šíři, popř. délce, a předešli tak případnému nebezpečí poškození vozidel.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 24.11. – 8.12. – 22.12. 2016
– 5.1.2017
Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Od prosince 2016 do konce března 2017 nebude možno biologický odpad
odevzdávat do biokontejneru. Kontejner na bioodpad bude opět přistaven od 1.dubna
2017, kdy jej začne svozová firma opět vyprazdňovat a odpad odvážet.
Svozová firma SUEZ CZ (dříve SITA) dále upozorňuje občany, aby do popelnic
neukládali žhavý popel, neboť v tomto případě by z bezpečnostních důvodů nebyla
popelnice vysypána. Do popelnic je také zakázáno dávat stavební suť.
Zrekonstruovaný malý sál v kulturním domě
V rámci dotací byla
v malém
sále
zrekonstruována
podlaha,
vybudována
nová
vybavená kuchyňská
linka
včetně
spotřebičů
a
prodejní pult. Dále
bylo
do
celého
kulturního
domu
pořízeno
40
ks
nových stolů včetně
ubrusů a 160 ks
nových židlí. Pro
ilustraci uvádím foto.
Věřím, že tato
modernizace zvýší zájem borotínských občanů a organizací, či spolků o pronájem těchto
prostor, ať už na oslavu narozenin, různých výročí, schůzí, plesů a jiných vhodných aktivit.
Nové jízdní řády
Od 11.12.2016 budou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Od 12.12.2016 budou k dostání v tištěné
podobě jízdní řády na linky autobusů 251 a 253 zdarma na OÚ Borotín. Vytištění ostatních
linek autobusů a jízdních řádů na vlak je zpoplatněno. Menší změny jsou na lince 251.
Jedná se o minutové posuny odjezdů. Linka 253 je víceméně beze změn.
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Mateřská škola
Po kouzelných barevných dnech v našem okolí přichází období přípravy celé přírody
na zimní spánek. Každá změna má ale svoje kouzlo, stejně tak dlouhé noci a zkracující se
dny jsou předzvěstí blížících se svátků vánočních. Do tajuplných dní v předvánočním
období nezbytně patří Tvořivé dílny v pavilonu místního arboreta, návštěva Mikuláše ve
školce s dárkem pro hodné děti, vánoční besídka pro rodiče. To vše se již uskuteční
s novou paní učitelkou, která v nejbližších dnech vystřídá po dobu trvání mateřské a
rodičovské dovolené paní učitelku Türkovou. Přejeme mnoho úspěchů, radosti a
spokojenosti oběma v přicházejících životních změnách.
Klidné prožití přicházejících adventních dnů, radostné Vánoce a mnoho zdraví
v novém roce.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ Borotín
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Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Aby zima nebyla tak dlouhá, tak nám
Moravská zemská knihovna z výpůjčního
fondu Boskovice koncem října dovezla přes
200 knih. Přes 60 pro mládež, naučnou i
beletrii, kolem 150 pro dospělé. Pro dámy i s
vánoční tematikou, např. jak vyzdobit byt, pro
pány různé rozhodující bitvy dějin. V beletrii je
zastoupen veškerý žánr. Seznámit se s
konkretními autory a názvy knih můžete v online
katalogu
knihovny
na
http://knihovna.obecborotin.cz.

Knihovnu navštěvují pravidelně děti Mateřské
školy a protože jsou mezi nimi i dvouleté,
zakoupila nám obec Borotín malá sedátka.
Ještě do konce roku nás v knihovně čeká
překvapení, tak si v předvánočním čase
přijďte vypůjčit knihu a pobýt v pěkném
prostředí
Mgr. Vlasta Korbelová

Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s novou „Muzikou Malá Haná“ se letos uskuteční
v neděli 18.prosince 2016 u hasičského sklípku. Hodina bude ještě upřesněna. Přijďte
všichni, kdo se chcete naladit do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné
vánoční písně a koledy. Teplé nápoje a občerstvení je zajištěno. Srdečně zve zastupitelstvo
obce Borotín a SDH.
Vánoční výstava v Arboretu Borotín
Zahradnictví František Chlup Vás zve na tradiční vánoční výstavu suchých vazeb,
vánočních dekorací včetně pohyblivého betlému s ručním pohonem. Výstava se uskuteční
ve výstavním pavilonu Arboreta a v domě u vchodu do Arboreta. Výstava se koná od 20.
do 28.prosince 2016 od 9 do 11 a 14 až 16 hodin.
Silvestr 2016
Silvestr 2016 a příchod Nového roku se bude tradičně slavit v hospodě „Stará škola“.
Zájemci hlaste se do 27.12.2016 u vedoucího pana Radka Sedláčka (mob.603 447 375),
který Vám podá bližší informace.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 7.ledna 2017 od 20
hodin v kulturním domě ve Vanovicích. Bohatá myslivecká kuchyně a tombola bude
zajištěna. K tanci a poslechu hraje „SLZA“. Svoz a rozvoz autobusem bude zajištěn.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOROTÍN

Mikulášská nadílka s ohňostrojem
Milé děti, rodiče, prarodiče, strýčkové, tetičky a všichni přátelé tradičních akcí,
srdečně Vás zveme v sobotu 3. prosince 2016 od 16:30 k hasičskému sklípku na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
Můžete se těšit na mikuláše s čertíky, prskavky, svařák, čaj pro děti a závěrečný
ohňostroj. Přijďte naladit adventní náladu 
Zájemci o balíček, prosím hlaste se v obchodě u Věry Neubauerové. Děkujeme.

Štěpánské střelby ze vzduchovky
Zveme Vás na tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky, která se uskuteční v pondělí 26.
12. 2016 od 13 hodin v hasičském sklípku. Pro děti i dospělé máme připraveno bohaté
občerstvení. Přijďte si zpestřit vánoční čas, rádi Vás uvidíme.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Vážení příznivci a přátelé hasičů,
děkujeme Vám za veškerou podporu našeho sboru, kterou nám vyjadřujete, ať již
finančně, prací nebo jen účastí na akcích, které pro širokou veřejnost pořádáme. Bez Vás
by to nemělo smysl.
Letos bychom chtěli zejména poděkovat obecnímu úřadu, za realizaci nové fasády na
hasičské zbrojnici, která tak získala důstojný vzhled po loňské výměně vrat a oken.

Výroční valná hromada SDH
Vážené hasičky, vážení hasiči,
v sobotu 14. ledna 2017 od 16:00 v sále KD Borotín se uskuteční výroční valná hromada
sboru. Program: zprávy jednotlivých funkcionářů výboru, informace z ústředí, plán práce
na příští období, předání ocenění a další. Samostatné pozvánky s podrobným rozpisem
najdete ve svých poštovních schránkách. Jako poděkování za odvedenou práci bude
připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme za Vaši účast. Výbor sboru.

Tradiční hasičský společenský ples
Srdečne Vás zveme na tradiční hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 18. února 2017
od 20 hodin v kulturním domě v Borotíně. Těšit se můžete na pestrý program a půlnoční
překvapení. V lidovém i moderním tónu pro mladé i dříve narozené hraje „SLZA“ pod
vedením pana Petra Křivinky. Bohaté občerstvení a hra o ceny bude zajištěna. Věcné a jiné
dary jsou vítány, můžete předat na OÚ Borotín. Předprodej slosovatelných vstupenek se
uskuteční na přelomu ledna/února po jednotlivých domech.
Libor Toul – starosta SDH

Masopustní průvod masek
SDH Borotín a TJ Sokol Borotín pořádají v sobotu 25.února 2017 tradiční
masopustní průvod masek. Průvod masek začíná v 10 hodin od hospody „Stará škola“
v Borotíně. Sraz masek bude v 9 hodin v hospodě.
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….. další článek z historie Borotína

Elektrozávod Františka Dufky v Borotíně
Mezi nejvýznamnější borotínské podnikatele patřil bezesporu František Dufka,
kterému se podařilo v krátkém čase vybudovat prosperující podnik, jenž dával práci
mnoha místním lidem. Jeho osud je však na druhou stranu smutným svědectvím zvůle a
bezpráví komunistického režimu.
František Dufka se narodil 25. listopadu 1907 manželům
Františku Dufkovi, původem z Uhřic, a Josefě rozené Kalabusové,
původem z Borotína čp. 43. Jeho manželkou se stala Helena Piešťanská,
původem ze slovenských Piešťan.
Roku 1935 získal František Dufka v Praze výuční list
elektromechanika v oboru optika a elektřina a tam také nejprve začal
ve svém oboru podnikat. Postupně své podnikání rozšířil do rodného
kraje tak, že v Praze sídlila prodejní kancelář, zatímco v Borotíně
fungovala výrobna a sklad. Firma „František Dufka, elektrozávod
v Borotíně“ zajišťovala opravu elektromotorů, dynam, generátorů, vysavačů, ledniček,
chlazení, transformátorů a ventilátorů. Kromě toho se specializovala na převinování
veškerých motorů.
V Borotíně si
Dufka
nejprve
postavil u silnice
směrem
na
Vanovice patrovou
rodinnou vilu čp.
120 dle návrhu
velkoopatovického
stavitele Václava
Marka. Následně
začal
budovat
výrobní a dílenské
budovy. Již roku
1941 a opakovaně
roku 1942 žádal
obecní úřad, aby
mu prodal pozemek sousedící s vilou. Jako uznání za vstřícnost dokonce nabídl, že věnuje
„zvláštní dar“ 2000 Kč do obecní pokladny, tutéž částku dobrovolným hasičům a taktéž
obecné škole. Pozemek mu roku 1942 obec skutečně prodala a postupně na něm vznikly
nové dílny, budova expedice, kovárna, sklady, ale také konírna. Firmě se dařilo, a tak bylo
nutné kvůli zvýšenému provozu postavit v letech 1944-45 moderní patrovou kancelářskou
a dílenskou budovu (opět dle návrhu stavitele V. Marka).
Z ledna 1945 pochází nerealizovaný návrh dvoupatrové kancelářské a obytné
budovy, v níž se počítalo s třemi kancelářemi, třemi samostatnými bytovými jednotkami
(2+1) a garáží. V téže době Dufka pro své zaměstnance plánoval postavit tzv. nouzové
domky na obecním pozemku č. 381 v lokalitě U pastoušek, o čemž svědčí dochovaný návrh
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stavitele V. Marka. Mělo jít o tři domky (jeden samostatný a jeden dvojdomek), každý s
vlastní zadní zahrádkou. Dle pamětníků se již začalo stavět, ale k dokončení nikdy nedošlo
a základy byly po válce rozebrány.
Největší rozkvět Dufkovy firmy nastal po skončení druhé světové války, kdy podnik
vyráběl mimo jiné trafa pro válkou zničená zařízení a kdy v něm bylo zaměstnáno asi
padesát lidí. Výrobky se dovážely koňským povozem na vlakové nádraží ve Velkých
Opatovicích, přičemž převoz rozměrnějších a těžších nákladů zajišťoval borotínský
velkostatkář Gustav Riedel. Kromě toho se Fr. Dufka v Borotíně po válce zasloužil také o
zřízení poštovního úřadu a obecního rozhlasu.
Ještě v únoru 1948 mu bylo povoleno vystavět v borotínském podniku novou
dřevěnou kůlnu pro uskladnění elektromotorů a elektrotechnického materiálu. Následné
nastolení komunistického režimu však jeho podnikatelské plány postupně utlumilo. Dle
revizní zprávy z 25. srpna 1948 činil celkový zisk firmy 424.080,- Kčs za rok 1946 a
459.512,70 Kčs za rok 1947. K tomuto dni zaměstnával podnik 20 zaměstnanců včetně
učňů.
V říjnu 1949 byl Dufka jako příslušník „buržoazní vykořisťovatelské třídy“ zatčen a
uvězněn v táboře nucených prací (TNP) v Jáchymově, odkud byl v roce 1950 pro nemoc
přesunut do TNP v Pardubicích. Roku 1952 Dufku obvinili z toho, že v období 1947-1949
nezákonně obchodoval s elektrotechnickými potřebami, které měl prodávat za zvýšenou
cenu, a že roku 1949 úmyslně zatajil skutečný stav svého jmění. Obvinění mu však nebyla
prokázána.
Po propuštění z TNP se kvůli zákazu pobytu nemohl vrátit do domovského Borotína
a pracoval jako elektrikář v železárnách v Lískovci u Frýdku-Místku, následně v Opavě,
Adamově a nakonec v Moravské Třebové. Dne 13. února 1958 v 50 letech umírá na
rakovinu.
Borotínský podnik byl roku 1950 znárodněn. Pod nezměněným názvem
„Elektrotechnická továrna Fr. Dufka, Borotín“ tam národní správce EZ, n. p., Praha nadále
nabízel opravy a rekonstrukce elektromotorů, transformátorů, generátorů a dynam.
K lednu 1951 v něm pracovalo 41 zaměstnanců. Podnik následně spadal pod Kovoslužbu
Praha, později pod OPP Moravská Třebová a naposledy pod UNIVA Blansko.
Manželka Františka Dufky Helena nadále žila v Borotíně a pracovala jako dělnice
v znárodněném rodinném podniku. Když se jí podařilo získat povolení vyjet na turistický
zájezd do Rakouska, v prosinci 1964 spolu s jediným synem Radomírem (nar. 1945)
emigrovala. Nejprve do Jihoafrické republiky a nakonec do Kanady. V září 1966 byli v
nepřítomnosti odsouzeni pro trestný čin opuštění republiky, přičemž jejich majetek
propadl státu. Národním správcem rodinné vily byl nejprve ustanoven Ústav sociální péče
pro mládež v Borotíně, ale ještě téhož roku přešla do správy Místního národního výboru
(MNV). Od roku 1967 tak byly v budově umístěny kanceláře MNV, poštovní úřad a
poradna pro matky a kojence. Zabavený majetek získali příbuzní Františka Dufky až po
roce 1989.
Smrtí Heleny Dufkové a jejího syna v kanadském Torontu v 90. letech se uzavřel
příběh jedné rodiny, jejíž vzestup a pád dodnes v Borotíně připomíná budova vily a bývalé
továrny.
Michal Schuster
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