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Informace o konání zastupitelstva obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 12.10.2017 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení založení DSO Technické služby Malá Haná
3) Projednání a schválení kupní smlouvy na nákup části pozemku parc.č.5605/2 (70m2)
4) Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č.2358/1 (2m2)
5) Projednání a schválení smluv o udělení souhlasu k provedení stavby „Společná
zařízení“ v k.ú. Borotín u Boskovic
6) Projednání a schválení smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence
na rok 2018
7) Projednání a schválení žádosti MŠ Borotín k použití rezervního fondu
8) Projednání a schválení rozpočtového opatření
9) Informace k volbám do parlamentu ČR
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr
Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik informací.
V současné době probíhá 2.etapa obnovy chodníku před mateřskou školkou. Vím, že je
s tím spojeno i mnoho nepříjemností a děkuji všem občanům, kterých se obnova dotýká,
za pochopení. Cílem této obnovy je zvýšení bezpečnosti a komfortu při cestě dětí a jejich
rodičů do naší mateřské školky. Tato obnova je podpořena dotací z PRV JMK ve výši 200
tis. Kč.
Ještě nás čeká rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici, která započne v polovině
října. Počítá se s výměnou vadných trámů, zaizolováním, zalaťováním a položením nové
krytiny. Na tuto rekoustrukci se podařilo získat z JMK dotaci ve výši 220 tis. Kč.
Podařilo se získat také dotaci na naši obecní knihovnu ve výši 25 tis. Kč. Z těchto a
dalších peněz byl pořízen nový počítač pro návštěvníky knihovny, fotoaparát Canon a
počítá se i s nákupem moderního gramofonu, tak aby bylo možno přehrávat staré
gramodesky a zároveň byla možnost je zdigitalizovat, tzn. převést na formát MP3 aj.
V neposlední řadě se pracuje také na přípravě nové knihy o historii Borotína. Na
přípravu a vytištění uvedené knihy se podařilo získat dotaci ve výši 100 tis. Kč přímo od
hejtmana JMK.
Ještě chci upozornit občany na zákaz veškerého skládkování „Pod mlýnkem“.
V současné době bude zahájena revitalizace skládky ve spolupráci s VOS zemědělců Velké
Opatovice a plocha se začne připravovat na vybudování lokálního biocentra a biokoridoru,
které nás čeká příští rok za finanční účasti Státního pozemkového úřadu. Do prostoru bude
umístěna fotopast a porušení zákazu bude pokutováno částkou ve výši 5000,-Kč. Věřím,
že v naší obci máme rozumné občany a že nebude potřeba přistupovat k uvedeným
opatřením.
Za pár dní nás čekají volby do PS Parlamentu ČR. Volební lístky budou doručeny
voličům do všech domácností nejpozději do 17. října 2017
Do konce roku nás čekají ještě některé akce, o kterých se rozepisuji dále.
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Informace o místě a době konání voleb
Starosta obce Borotín podle § 15, odst.1, zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
v platném znění oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
v sobotu

20. října 2017
21. října 2017

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR 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 nebo diplomatickým pasem
České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství nebude mu
hlasování umožněno.
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.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 12.10. – 26.10. – 9.11. –
23.11. – 7.12. – 21.12. 2017 – 4.1.2018
Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Mateřská škola

Nový školní rok v naší mateřské škole letos zahájilo
17 dětí. Nastoupilo celkem 6 „nových“ dětí, z toho tři
mladší, dvouleté. Ve školce začala pracovat také nová
paní učitelka – Ing. Ivana Seidlová a také nová
„chůva“, paní učitelka Renáta Petrů, jako personální
výpomoc/hrazeno z projektu EU/. Nastaly také změny
v interiéru školky, jedna třída byla vybavena novým
nábytkem, odpovídajícím současným požadavkům na
praktičnost i bezpečnost nejmenších dětí. Znatelné
jsou také změny v okolí MŠ – kromě nového
chodníku, který nás mj. zařadil mezi bezbariérové
zařízení, znatelnou proměnou prošla celá školní
zahrada. Tímto chci touto cestou poděkovat panu
Františku Chlupovi /Arboretum Borotín /za kvalitní
úpravu porostů v okolí naší školky. Na zahradě nám také vznikl nový záhon, který
bude osázen a udržován dětmi jako bylinková zahrádka. Děti zahradničení velmi
baví a navíc bylinky budou využívány ve školní kuchyni, do jídla i nápojů.
Plánujeme samozřejmě spoustu kulturních akcí /mezi nejbližší nás čeká kulturní
program pro seniory/, ale bohužel se doposud nekonala drakiáda, důvodem je jen
nepříznivé počasí. Snad se ještě podaří draky vypustit! Připomínkou pěkného počasí
je fotografie z krásného podzimního dne.
Mgr. Marcela Nečasová
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Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Dne 9.10. nám pracovnice Moravské zemské knihovny pracoviště Boskovice opět
přivezly k výměně kolem 270 nových knih. Jde o beletrii i literaturu naučnou jak pro
mládež tak i pro dospělé. Máme slíbeny i detektivky a nejen české. V nepříznivém
listopadovém období nás navštíví žáci Mateřské školy, aby se s knihovnou seznámili.
V knihovně je k dispozici návštěvníkům nový počítač, na kterém si mohou vyhledávat
informace z internetu, psát si dokumentaci ve WORDU, tvořit tabulky v Excelu, upravovat
fotky v programu Zoner, tvořit prezentace aj.
Těšíme se na vaši návštěvu v nadcházejícím zimním období. Mgr. Vlasta Korbelová
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 14.října 2017 od 14.00 hodin tradiční setkání
se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z MŠ, přednáška bylinkářky paní
Podhorné z firmy Naděje z Brodku u Konice (po skončení přednášky možnost individuálních
konzultací), k tanci a poslechu bude hrát pan Burget z Jevíčka. Kvalitní víno a bohaté
občerstvení zajištěno. Zváni jsou nejen senioři, ale i tzv. mladí důchodci a invalidní důchodci.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu (ledničky, televize, pneu bez
disků, zbytky barev, aj.) bude proveden v pondělí 16.října 2017 od 14.30 do 15.00 hodin na
autobusové točně.
Do nebezpečného odpadu patří televizory, ledničky, barvy, oleje, nádoby od olejů a
barev, autobaterie, pneumatiky bez disků, obrazovky počítačů aj. nebezpečný odpad. Eternit
pouze zabalený do pytle a to v omezeném množství.
POZVÁNKA NA KŘEST KNIHY
SOŇA PAROULKOVÁ „RODNÉMU KRAJI (VÝBĚR Z DÍLA)“, který se uskuteční
v neděli 22. října 2017 od 17:00 v kulturním sále Obecního
úřadu v Borotíně (čp. 200).
Součástí programu bude stručná přednáška historika Michala
Schustera o životě a díle S. Paroulkové a recitace jejích básní.
Žofie Paroulková rozená Křupková (1917-2003) publikovala pod
jménem Soňa Paroulková. Její raná tvorba má převážně
charakter přírodní, venkovské a milostné lyriky. Později tvořila
kratší prozaické texty pro děti i dospělé. Do širšího povědomí se
dostala díky lidovým pověstem z Malé Hané a blízkého okolí.

Klavírní koncert
Dne 29.10.2017 v 16:00 h pořádá Obecní úřad ve velkém sále kulturního domu v
Borotíně klavírní koncert absolventek ZUŠ Velké Opatovice Petry Bačovské a Šárky
Hladilové. Uslyšíte nejen skladby známých autorů vážné hudby, ale i písně z
Osvobozeného divadla od Jaroslava Ježka. Závěrem zazní úryvek z Vltavy od B. Smetany
hraný čtyřručně. Koncertem Vás provede paní učitelka Ludmila Barvíková, která je
připravovala od dětských let až do současnosti. Srdečně Vás zveme. Vladislav Hladil
„PŘÍBĚH LIDÍ Z TITANIKU“
Obecní úřad Borotín ve spolupráci s knihovnou Vás zve na přednášku „PŘÍBĚH
LIDÍ Z TITANIKU“, která se uskuteční v pátek 10.11.2017 v 17 hod. v Kulturním domě
v Borotíně, vstupné je dobrovolné.
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Přijďte si poslechnout vyprávění o osudu slavného parníku od nápadu na jeho postavení
až po vylíčení nárazu a potopení a také vyprávění o osudech některých pasažérů a členů
posádky. Součástí přednášky je také výstavka artefaktů z Titaniku. Začátkem přednášky
jsou rozdány posluchačům palubní lístky a na závěr se dozvědí, jak dopadla postava pasažéra Titaniku, kterého představovali.
Přednášet bude paní Šimková z Křenovic.
Zahájení topné sezony a protipožární opatření
Preventista SDH Borotín upozorňuje všechny občany, že před zahájením topné sezóně
je vhodné zkontrolovat kouřovody a tělesa komínů, zda nepotřebují opravu. V případě
nutných oprav tyto provést co nejdříve a nachystat je na další topnou sezónu. Děkujeme za
spolupráci. Dále je třeba nechat provést 1x ročně odbornou kontrolu autorizovaným
kominíkem. (viz odstavec kominík)
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude
provádět během měsíce listopadu 2017. Bližší termín bude včas oznámen. 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 nebo e-mailu: info@obecborotin.cz. 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 ve středu 16. listopadu 2017 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
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Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2017 oslaví:
Polešák Jan
Krejčíř Jiří
Ambrozová Marie
Mlčoch Jan

Nedomová Marie
Čermák Jan
Paroulek Jan

Všem jmenovaným srdečně gratulujeme.
Připomínka výročí Žofie Paroulkové (1917-2003)
Na letošní rok připadají dvě kulatá výročí narození významných osobností spojených nejen
s Borotínem ale s celou Malou Hanou. V dubnu uplynulo devadesát let od narození
historika a sběratele lidových pověstí Vlastimila Sedláka, rodáka z Frýdntálu, a na květen
připadlo výročí sta let od narození učitelky, básnířky a spisovatelky Žofie KřupkovéParoulkové, která po většinu svého života publikovala pod jménem Soňa Paroulková.
Narodila se 17. května 1917 ve
Velké Roudce jako druhorozené
dítě manželů Františky a Juliána
Křupkových. Stejně jako její o pět
let starší sestra Helena získala
základní vzdělání v místní obecné
škole. Od roku 1930 absolvovala
tři ročníky měšťanské školy ve
Velkých Opatovicích. Od roku
1933 studovala na jevíčské reálce,
kde nacházela velké zalíbení
především v češtině a v cizích
jazycích, hlavně ve francouzštině
a němčině. Již jako studentka
napsala první verše a prózu. Od
roku 1935 začala svou tvorbu
publikovat pod pseudonymem H.
S. (Mejrima), případně pouze H. S.
Po úspěšné maturitě odešla roku 1937 do Brna studovat jednoroční pedagogickou
akademii. Dobová situace jí neumožnila nalézt učitelské místo, a tak se stala alespoň
dopisovatelkou několika časopisů a novin (Moravské slovo, Naše zprávy, Moravská orlice)
a docházela na hospicování do školy ve V. Roudce. Po vyučování psávala pohádky pro děti
a sepisovala místní pověsti. Tehdy také vznikl soubor pohádek a veršů pod názvem „Rodný
kraj“, s nímž v květnu 1941 získala první cenu v literární soutěži o nejkrásnější krajový
příspěvek. V červenci toho roku také poprvé vyšla její báseň „Rodnému kraji“, která se
stala autorčiným nejznámějším a nejpublikovanějším dílem.
Bez prostředků se marně znovu pokoušela získat práci, až byla na krátký čas přijata jako
administrativní pracovnice v dělnickém táboře Nördlingen u Borotína, kde byli ubytovaní
pracovníci ze stavby dálnice Vratislav – Vídeň. Teprve na jaře 1942 se jí konečně podařilo
získat své první učitelské místo na národní škole v Němčicích a sousedním Ludíkově. Také
zde se věnovala sběru pověstí, které jí vyprávěli pamětníci. Když v dubnu 1943 vyšla sbírka
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„Podání ruky“ s podtitulem „Sborník prací nejmladších moravských autorů“, šlo o první
a poslední knižní počin, v němž mohla Žofie Paroulková publikovat své básně.
V květnu 1943 se Žofie vrátila zpět na Malou Hanou a na podzim nastoupila na měšťanskou
školu ve Svitávce, kde působila jako učitelka německého jazyka. Poté následovaly školy
ve Vanovicích a Svárově, kde žila a odkud docházela také do škol v Bezděčí u V. Opatovic
a v Roubanině. Na jaře 1946 se stala redakční spolupracovnicí novin Moravskotřebovský
kraj, kde jí vycházely básně a
také pověsti z Malé Hané
a okolí.
Roku 1948 se vdala za Josefa
Paroulka z Borotína a následně
porodila dva syny. Po zrušení
školy v Bezděčí byla od roku
1956 ustanovena učitelkou a
zároveň ředitelkou národní
školy v Borotíně, kde se svou
rodinou našla nový domov a
prožila zbytek svého života.
V této době byly na škole ve V.
Opatovicích její malohanácké
pověsti převedeny do úspěšné
divadelní hry „Chlapec v čarokruhu“, jejímž autorem byl Oldřich Bubeník, jevíčský rodák
a pedagog na tamním gymnáziu. Také Žofie Paroulková měla k divadlu vřelý vztah, a tak
se záhy připojila k borotínským ochotníkům a sehrála s nimi několik divadelních
představení.
Protože byla na škole
v Borotíně zrušena jedna ze
dvou tříd, přešla Žofie
Paroulková od září 1965 na
základní devítiletou školu
(ZDŠ) ve V. Opatovicích, kde
učila žáky v 1. - 5. třídách a
byla třídní učitelkou. Kromě
toho
vedla
zájmový
zdravotnický
kroužek
a
soukromě vyučovala německý
jazyk. Od září 1971 se vrátila
na borotínskou ZDŠ, kde byla
vedle ředitele Josefa Partyše
druhým kantorem. V rámci
příprav na uzavření školy,
k němuž došlo k 30. červnu
1977, musela roku 1975 odejít do důchodu. I poté však zůstala nesmírně aktivní. Krátce
učila na ZDŠ v Bělé u Jevíčka a v mateřské škole v Borotíně. Mimo jiné byla činná také
jako členka sboru pro občanské záležitosti při MNV. Významnou kapitolou jejího života
se stalo působení v arboretu, kde se stala oblíbenou průvodkyní.
Kromě toho byla členkou Historicko-vlastivědného kroužku ve V. Opatovicích. V jeho
Organizačních zprávách byly v 80. letech otištěny její nové básně „Podzim“ a „Město“
(věnovaná V. Opatovicím), nicméně jako tvořící a publikující básnířka nebyla od konce
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40. let až na několik výjimek činná. Teprve koncem 90. let vyšly Žofii Paroulkové dvě
knihy s regionálními pověstmi „O bílé paní z borotínského zámku“ (1998) a „O šesti
mládencích“ (1999). Nedokončeným dílem zůstaly její paměti, na kterých pracovala v 90.
letech na žádost Ústavu českých dějin v Praze. Zemřela 5. června 2003 v letovické
nemocnici Milosrdných bratří.
Žofie Paroulková patří k významným osobnostem regionální literatury. Také proto se
Obecní úřad Borotín rozhodl u příležitosti stého výročí od jejího narození vydat publikaci,
která by přinášela reprezentativní výběr z její rozmanité tvorby a která by připomněla také
její zajímavou životní dráhu. Kniha s názvem „Rodnému kraji“ s podtitulem „Výběr
z díla“, kterou ilustracemi doplnila borotínská malířka a básnířka Jiřina Jakubcová, vychází
právě v těchto dnech a její slavnostní křest se uskuteční v neděli 22. října t. r. v kulturním
sále Obecního úřadu Borotín.
Michal Schuster

Pohled na zámek (dům s pečovatelskou službou „Za sluncem“) a OÚ Borotín 2017
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