Pohled na borotínskou náves z výšky věže kostela 2018
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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 20.9.2018 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Projednání a schválení kupní smlouvy na nákup pozemků u hřbitova
Projednání a schválení nájemní smlouvy na hasičskou zbrojnici s SDH Borotín
Projednání a schválení nájemní smlouvy na obecní sklípek s SDH Borotín
Projednání a schválení rozpočtové opatření
Zhodnocení činnosti zastupitelstva za volební období 2014 až 2018
Informace k volbám
Různé
Diskuze
Závěr

Poděkování starosty
Děkuji Zastupitelstvu obce Borotín, SDH Borotín, TJ SOKOL Borotín,
Mysliveckému sdružení VanoviceBorotín a dalším občanům, kteří se
podíleli na přípravě a zajištění
zdárného
průběhu
letošního
cyklovýletu „Okolo Malé Hané“
dne 25.8.2018 na koupališti.
Cyklovýletu se zúčastnilo více jak
900 spokojených účastníků. Celá
akce i vzhledem k počasí měla
velký ohlas. Myslím si, že jsme
nasadili poměrně vysokou pořadatelskou laťku. Tak za rok zase na shledanou, tentokrát
ve Vanovicích.

Co se Zastupitelstvu Obce Borotín za uplynulé volební období povedlo
2015
- Výměna oken, dveří a garážových vrat na hasičské zbrojnici. Celková cena díla
153tis. Kč z toho 100tis. Kč dotace z JMK
- Zhotovení repliky pomníku padlým v 1.světové válce. Cena díla 180 tis. Kč. Sbírka
na opravu činila 17 tis. Kč.
- Zhotovení „Programu rozvoje obce Borotín“
- Setkání rodáků obce Borotín u příležitosti 650.výročí první písemné zmínky o obci
Borotín
- Po domluvě s VAS Boskovice pokračovala rekonstrukce vodovodního řadu od
Dvořákové stodoly k Janíkovým a od elektroopravny k autoservisu Neužil. Tuto
rekonstrukci financoval ve 100% výši SVAK Boskovice.
2

2016
- Modernizace vybavení kulturního domu Borotín. Celková cena činila 465 988,-Kč a
z toho dotace 200 tis. Kč
- Vybavení obecní knihovny – oprava podlahy, nákup dataprojektoru, SW Clavius.
Celkové náklady 115 132,- Kč z toho dotace 50 tis.Kč.
- Obnova památek – křížů v obci Borotín. Celkem náklady 65 tis. Kč z toho dotace 31
tis.Kč. Dar občana 7000,-Kč.
- VAS rekonstruoval vodovodní řad od Svrčkových k Nedomovým.
- Rekonstrukce přívodu vody do koupaliště
- Družební zájezd doBorotína u Tábora
- Oprava fasády hasičské zbrojnice
- Rekonstrukce místní komunikace od Maršálkových k Nedomovým
- Oprava střechy vodárny u Maršálkových
- Zhotovení nového schodiště a zábradlí u hospody
- Pořízení staršího automobilu pro SDH Borotín zdarma od ZZS Brno
- Schválení nového územního plánu obce Borotín
2017
- Obnova chodníku a okolí k MŠ Borotín. Celkové náklady činily 509 652,-Kč a
z toho dotace 200tis.Kč.
- Doplnění vybavení knihovny – PC, fotoaparát, multifunkční gramofon. Celkové
náklady činily 54 109,-Kč a z toho dotace 25 tis.Kč.
- Vydání knihy o historii Borotína. Celkové náklady činily 136 350,-Kč a z toho
dotace 100 tis.Kč.
- Oprava střechy a komína hasičské zbrojnice. Náklady 330 476,-Kč a z toho dotace
220 tis.Kč.
- Rekonstrukce místních komunikací – cesta ke koupališti a cesta od Svrčkových
k Nedomovým kolem Neubauerových.
- Zaměstnání nového pracovníka na údržbu zeleně a majetku obce.
- Vstup do nově založeného dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná
2018
- Obnova areálu na koupališti. Plánovaná cena 350 tis. Kč. Z toho dotace má činit 174
tis.Kč.
- Družební návštěva z Borotína od Tábora
- Přednáška Jiřího Kolbaby „To je Hawai“
- Zajištění zhotovení sochy anděla z torza dubu u kostela.
- Cyklovýlet „Okolo Malé Hané“. Podpořeno dotací z JMK ve výši 100 tis.Kč
- Do konce tohoto roku by měla obec mít nový dopravní automobil pro JSDH Borotín
v celkové hodnotě cca 1 mil.Kč. Dotace z ministerstva vnitra bude 450 tis. Kč, z JMK
300 tis.Kč, takže obec doplatí cca 250 tis.Kč.
- Nákup pozemků v Doubí za účelem rozšíření místní komunikace dle územního
plánu.
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Všeobecně
- Zastupitelstvo obce se snažilo po celou dobu svého působení podporovat kulturní akce
(setkání se seniory, dětský maškarní karneval, Myslivecký dětský den a zahájení
prázdnin, divadlo, vystoupení kouzelníka,…), společenské plesy, zábavy, vánoční
koledování, družba s Borotínem u Tábora,…), sportovní akce( sportovní odpoledne pro
děti, …) i hasičské akce (O borotínský pohár, 1.kolo PS okrsku Šebetov, výroční
schůze okrsku, a další)
Co se nestihlo a co čeká nové zastupitelstvo
- ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zahájit realizaci pozemkových úprav
dle schválených komplexních pozemkových úprav.(vybudování lokálního biocentra
a biokoridoru)
- zajištění odborného prořezu lip u kostela a kontrolu dalších stromů po obci
- provést odkoupení vybraných pozemků na nové stavební parcely
- zajistit projekt inženýrských sítí k novým stavebním místům
- zajistit dotaci na zateplení MŠ a obecního domu č.p.42
- zbudování parkoviště před areálem arboreta
- oprava zdí a oplocení rybníka na návsi
- nákup nové techniky na údržbu obce – víceúčelového traktůrku s vlečkou
Zastupitelstvo obce Borotín děkuje všem občanům, hlavně těm, kteří pomohli zajistit
výše uvedené akce a těší se na další spolupráci a podporu.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 13.9. – 27.9. –
11.10. – 25.10. – 8.11. – 22.11. – 6.12. – 20.12.2018 – 3.1.2019. Případné změny
termínů budou včas oznámeny.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusové
točně od pátku 5.října do pondělí 8.října 2018. Do kontejneru je zakázáno dávat
nebezpečný odpad.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu (ledničky, televize, pneu bez
disků, zbytky barev, aj.) bude proveden v pondělí 15.října 2018 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.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka diakonie Broumov se uskuteční ve středu 26.září 2018 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, prosíme nedávejte odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- peří,péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Informace k volbám do zastupitelstva obce Borotín
Starosta obce Borotín podle § 29, zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí v platném znění, oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční
v pátek
v sobotu

5. října 2018
6. října 2018

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

2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce 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.
Lípa u zastávky slaví narozeniny, má 50 !
Obec Borotín
se stala součástí
projektu
Lípy
republiky 19182018,
který
mapuje památné
lípy , které byly
vysazeny v tomto
období na území
našeho státu. Za
naši obec k nim
patří lípa u autobusové zastávky v Borotíně . Ta byla
vysazena dne 28. října 1968 žáky borotínské školy na
památku 50. výročí vzniku České republiky za přítomnosti předsedy MNV pana Josefa
Paroulka a tajemníka MNV Eduarda Husáka.
Velký dík patří panu Badalovi z Velkých Opatovic, který se o toto zveřejnění na
internetu přičinil. Na https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-svobody-u-autobusovezastavky-v-borotine/ můžete najít dobové fotografie ze sázení, aktuální rozměry
stávajícího stromu nebo si vyhledat jiné památné stromy. místostarosta Vladislav Hladil
Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a už nám
opět začíná nový školní rok. V naší mateřské
škole jej zahájí 16 dětí, z toho 5 chlapců a 11
děvčat. Poněvadž se snažíme vyjít maximálně
vyjít rodičům vstříc a současná legislativa nám
to umožňuje, přijímáme i děti od dvou let věku.
Je to samozřejmě pro nás i děti náročnější, ale
podle dřívějších zkušeností to v naší školce
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s přehledem zvládneme.
V novém školním roce budeme současně s péčí o nejmenší připravovat na školní
docházku i 5 předškoláků. Čeká nás tedy spousta práce, ale pro děti pohodové dny, plné
krásných dobrodružství, napínavých zážitků. Odměnou jsou nám rozzářené dětské oči,
na které se všichni těšíme.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka
Zprávy z borotínské knihovny
V průběhu měsíce října nám opět Moravská zemská knihovna pobočka
Boskovice zapůjčí přes 200 knih. Jde o
literaturu naučnou i beletrii pro mládež i
dospělé. Současně průběžně doplňujeme náš
knižní fond nově zakoupenými knihami. Z
periodik jsou to Chatař a chalupář, 100 plus 1
a pro děti ABC. Je možno využívat i počítač,
který je čtenářům k dispozici.
Chtěla bych poděkovat všem
čtenářkám babičkám, které v době prázdnin
přivedly do knihovny vnoučata a to nejen s
trvalým bydlištěm v Borotíně a tím je vedou k
četbě, ke zdrojům informací.
Knihy lze nají na internetových stránkách knihovny www.knihovnaborotin.cz.
Půjčovní doba je i na podzim stejná, to je v pátek od 16 hod do 20 hod. Na vaši
návštěvu se těšíme.
Mgr. Vlasta Korbelová – knihovnice
Předpouťová taneční zábava
TJ Sokol Borotín pořádá v sobotu 15.září 2018 v kulturním domě Borotín taneční
zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté občerstvení
zajištěno. V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny. Přijďte se pobavit.

Posvěcení sochy anděla
Obecní úřad Borotín si Vás dovoluje pozvat v neděli dne
16.9.2018 v 11 hod na krátké setkání u sochy anděla, který se
zrodil v létě pod rukama sochaře pana Davida Turečka.
Dozvíte se, jak a proč socha vznikla, přítomen bude i pan
farář Hřib, který následně sochu posvětí. Těšíme se na Vás.
místostarosta Vladislav Hladil

PODZIM V KVĚTECH – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční pouťová podzimní prodejní výstava „Podzim v květech“ v arboretu
začíná 15. září a potrvá do 16.září 2018.
Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Vedle arboreta v domě č.168 je umístěna
stálá výstava pohyblivých betlémů. Jste všichni srdečně zváni. Více se dozvíte na
www.zahrada-borotin.cz.
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Přednáška k založení republiky
Obecní úřad Borotín ve spolupráci s knihovnou Vás zve
na přednášku „ZALOŽENÍ REPUBLIKY“, která se uskuteční
v neděli 30.září 2018 v 16 hod.
v Kulturním domě
v Borotíně. Vstupné je dobrovolné.
Pojďme si povídat o tom, jak se postupně utvářely naše
dějiny, aby daly podnět ke vzniku Republiky, jak obtížná byla
situace našeho národa v 19. století a kde se v nás vzala ta
touha po samostatnosti? Proč to nešlo celá staletí a v roce 1918
se to konečně podařilo? Co všechno museli naši předci udělat,
aby naše země dostala své místo na mapě Evropy? Založení
Republiky není jen 28. říjen 1918, ale celé století práce a
odhodlání. Přednášet bude Bc. Dana Šimková z Křenovic.
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 13.října 2018 od 14.00 hodin tradiční setkání
se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z mateřské školky, téma
přednášky připravujeme. K tanci a poslechu bude hrát pan Burget z Jevíčka. Občerstvení
zajištěno.
Strašidelné arboretum
Rodiče dětí ve spolupráci s dalšími hosty Vás zvou na
„Strašidelné arboretum“, které se uskuteční v sobotu 13.října večer.
Přesný čas zahájení a program bude upřesněno na plakátech a
facebooku.
Oslava výročí 100 let Československé republiky
Obec Borotín a SDH Borotín Vás zvou v sobotu 27.října 2018 na oslavu
100.výročí založení Republiky. Sraz účastníků
bude v 18 hodin na autobusové zastávce.
Bude následovat lampionový průvod k pomníku
padlým v 1.světové válce na návsi, připomenutí
historie vzniku Republiky a položení věnců. Dále
budeme pokračovat k hasičskému sklípku, kde
bude zasazena památeční lípa a předány pamětní
medaile
významným
funkcionářům
a
podporovatelům SDH Borotín.
Drobné občerstvení včetně teplých nápojů bude
zajištěno.
Sbor dobrovolných hasičů Borotín
Poděkování starosty sboru
Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení podporovatelé a přátelé našeho sboru,
letošní rok je pro náš sbor jedním z těch, které jsou naplněny řadou důležitých akcí,
které by se bez naší společné usilovné práce a nadšení pro věc realizovaly jen velmi
těžce.
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Nad rámec každoročních pravidelných aktivit máme za sebou úspěšnou
spoluorganizaci akce Okolo Malé Hané, kde jsme společně se Sokolem a Mysliveckým
sdružením zajistili pro obecní úřad zázemí, kvalitní občerstvení, organizaci parkování a
úklid areálu pro téměř 1000 účastníků cyklovýletu a přispěli tak k důstojnému průběhu a
velmi pozitivnímu ohlasu celé akce a prestiži naší obce.
Dále od jara probíhá rekonstrukce hasičské
zbrojnice, která se již chýlí ke zdárnému
konci. Tuto rekonstrukci financuje náš sbor z
vlastních zdrojů a proto je dobrovolnická
práce stěžejním prvkem této akce. Dosud se
podařilo
realizovat
kompletní
novou
elektroinstalaci v budově včetně svítidel, nové
podlahy v šatně a horním patře, nový nábytek
šatny, dobudování rozvodu teplé vody,
realizace sprchy, toalet v horním patře a
úpravy podhledu na schodišti. Čeká nás ještě
dokončení výmalby a generální úklid. Pevně věřím, že již brzy společně na hasičárně
oslavíme tyto nově vytvořené hodnoty.
Do konce roku pak obdržíme od obce nový dopravní automobil Ford Transit
přestavěný k zásahu a pro potřeby našeho sboru, který je financován z prostředků obce a
dotací Ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje. Vlastní finanční investici sboru do
vzorného zázemí hasičárny proto berme jako malou splátku a projev vděčnosti vůči obci
za úsilí a dlouhodobou podporu našeho sboru.
V neposlední řadě proběhla v sobotu 1. září
tradiční soutěž mladých hasičů O Borotínský
pohár. Letošní závody však byly speciální,
protože se jednalo o jubilejní 20. ročník.
Chtěl bych vyzvednout zásluhy 2 mužů –
Zdeňka Lizny a Zdeňka Toula st., kteří stáli
na začátku u myšlenky vzniku soutěže a po
celá léta se podílejí na její organizaci.
Za tuto práci jim na návrh výboru našeho
sboru bylo uděleno čestné uznání Krajského
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Gratulujeme a děkujeme.
Do všech těchto akcí se mnoho z Vás pravidelně zapojovalo a bylo odpracováno
již více než tisíc brigádnických hodin. V rámci „akce UNIFORMA“ se řada z Vás může
těšit na nový vycházkový stejnokroj úplně zdarma.
Dovolte mi proto Vám jménem svým i jménem celého výboru touto cestou ještě
jednou ze srdce poděkovat, za vše, co pro náš sbor děláte, protože bez této práce by naše
organizace nežila. Velmi si toho vážíme a jsme za to vděční.
Libor Toul
Starosta SH ČMS – SDH Borotín
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají v pátek 16. listopadu 2018 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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Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a příznivce tradic na
každoroční mikulášskou nadílku, která se uskuteční v sobotu 1.
prosince od 16:30 u hasičského sklípku. Pro informace a
přihlášky k balíčkům pište na info@sdhborotin.cz nebo mob.:
602377846. Teplé nápoje – svařák, čaj a další drobné občerstvení
zajištěno. Po ukončení nadílky bude následovat OHŇOSTROJ.

Turnaj ve stolním tenise
TJ SOKOL Borotín zve všechny občany na turnaj ve
stolním tenise, který se uskuteční v sobotu 8.12.2018 od 14 hodin
v kulturním domě v Borotíně.
Kategorie muži, ženy, mládež. Registrovat se můžete na místě nebo
ještě lépe dopředu SMS zprávou na mobilu 603 527 728 – Jakub Toul.
Startovné činí 20 Kč. Srdečně Vás zvou pořadatelé
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude
provádět během měsíce listopadu 2018. 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.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících září až prosinec 2018 oslaví:
Bohumil Tihon

Dana Staňková

Hana Surá

Iva Liznová

Ladislav Kalužík

Jan Sedláček st.

Marie Tihonová

Miroslav Novotný

Josef Ostrý

Jan Paroulek

Drahomír Kafka

Marie Paroulková

Iva Žáčková
Všem jubilantům gratulujeme.
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…a opět něco z historie
K borotínskému hostinci čp. 57
V minulém zpravodaji jsme se v návaznosti na poslední proběhlou vlastivědněhistorickou procházku Borotínem seznámili se stručnými dějinami místních hostinců a
obchodů.
Nyní se vracíme k tématu otištěním textu Františka Kouřila (1909‒1999). Tento
rodák z Velkých Opatovic a vyučený čalouník od poloviny 30. let provozoval
s manželkou Annou borotínský hostinec čp. 57.
Po roce 1945 se vrátil do svého rodiště, kde pracoval v Moravských šamotových
a lupkových závodech (MŠLZ). Mimo jiné byl členem a předsedou Historickovlastivědného kroužku (HVK) při MŠLZ a publikoval řadu regionálně-historických
článků. Předložený text vyšel roku 1970 v časopise Malá Haná, vydávaném HVK, a
vychází z reálné události, která se stala za druhé světové války právě v hospodě „u
Kouřilů“.
Michal Schuster

František Kouřil: Vintrhilfe v Borotíně
Když za druhé světové války ničila německou armádu
v Rusku krutá zima, byla prováděna i na území Čech a
Moravy sbírka teplého prádla, svetrů, šálů apod. pro německé
vojáky. Tato akce se všeobecně nazývala „Vintrhilfe“ (zimní
pomoc).
Byl jsem v té době na hospodě v Borotíně. Akce
probíhala i zde jako všude jinde. Každý občan dal starší šálu
nebo nějakou tu maličkost, aby měl pokoj.
Na stavbu dálnice Vratislav-Vídeň se dostal také
člověk rodem z Rakvic. Tento pan B. prožil část svého života
ve Vídni, kde se naučil přiměřeně německy a nyní toho
využil; hlásil se k Němcům. Během času přivezl do Borotína
celou, dosti početnou rodinu. Tento skopčák, jak se takovým
lidem všeobecně říkalo, zůstal v Borotíně i po zastavení prací
na dálnici (r. 1941); dostal práci v šamotce ve Velkých Opatovicích.
Jednoho večera r. 1942 se B. kolem 10. hodiny večer zastavil po odpolední
směně na jedno pivo. V hospodě byla v této pozdní hodině již rozjařená společnost
borotínských sousedů. Podsedník J. L. se na mě podívá a povídá: „Dé pánovi čtvrtko
režné, je takové hošlé.“ Za chvilku volá Honza znovu: „Franto, dé mo ještě jedno!“ V
duchu si povídám, co ten podsedník sleduje, vždyť je vždycky tak opatrný na korunu a
najednou napájí Němce.
B. si sám koupil ještě 3 piva a od J. L. a M. B. vyzunkl celkem asi 8 čtvrtek a byl
v ráži. Začal v rukách ohýbat hřebíky a na prsou roztloukal kameny a předváděl další
podobné silácké kousky. Sílu měl za dva, byl chlapisko jak lamželezo.
Najednou podsedník spustí: „To je pěkný pořádek. Soukmenovci mu v Rusku
zmrzají a on zde popíjí pěkně schovaný v teple u kamen. Ani na Vintrhilfe nic nedá.
Potom to má Hitler vyhrát. Franto, dé mo ještě deci bosé, dež je takové a svém
sókmenovcům nechce pomuct. Me sme každé něco mosele dat a on mosí take dát!“ Mně
šla z té podsedníkovy řeči hlava kolem. Již jedenkrát jsem měl čtvrt roku hospodu na
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příkaz Němců zavřenou a jen náhodou se mi podařilo vše urovnat. Nyní by to bylo
horší.
Štěstí, že B. šel z práce unavený a hladný, a tak ho čtvrtky natolik zmohly, že mu
to dobře nemyslelo. Jen něco zabručel, když slyšel o Hitlerovi a konečně se uvolil, že dá
šálu. Celá hospoda se začala smát, že by to chtěl lacino odbýt a že to nejde. Němec měl
celkem pěkný kožíšek a všichni na něho, ten aby poslal soukmenovcům na frontu, když
sám je v teple. Konečně, po delším handrkování, se uvoluje, že kožíšek dá i s tou šálou
ráno na radnici. Podsedník si nedá říct: „Žádny ráno, slibe só chebe. Kožoch svlikni a dé
ho hospodskymo a ten jé ráno na radnico dá.“ Po delším tahání B. kožíšek svlékl a dal
mi jej a já jej schoval pod pult.
Tak se situace opakovala, až mi odevzdal beranici, šálu a konečně zul i filcáky
(boty). Nechtěl je zout za nic na světě, ale další čtvrtka a připomínky, že nechce
führerovi pomoci k vítězství, ho přiměly, že se za pomoci M. B. přece jenom zul a boty
odevzdal.
Tím okamžikem přestalo častování čtvrtkami; celá společnost dosáhla, čeho
chtěla, aby totiž skopčák šel z hospody bosý. Bylo již po půlnoci, a tak jsem začal
všechny vypravovat domů. Němci se nechtělo, stále na mně žadonil nějaké bačkory,
anebo abych mu ty boty do rána půjčil, ale všichni na něho, že jeho soukmenovci také
zmrzají, a tak že on také jednou může něco vydržet. Konečně všichni slavnostně vyšli
ven a B. statečně šlapal bosky ve sněhu k Flintóru.
Borotínští sousedé měli radost, jak se jim podařilo toho skopčáka napálit.
Druhý den ráno kolem 7. hodiny někdo tluče na okno. Říkám manželce, co se v
noci v hospodě odehrálo a připomínám, že to jistě B. si jde pro ty věci, které v noci
daroval na „Vintrhilfe“. Skutečně B. přišel prosit, abych mu vrátil alespoň boty,
případně i ten kožíšek, že by neměl co obléci v pondělí do práce a vojákům prý to stejně
nepomůže. Po delší debatě jsem mu věci vrátil. „Ale něco byste měl přece na tu
„Vintrhilfe“ dát“, říkám. Obul filcáky, vzal na sebe kožíšek, nasadil si beranici a
povídá: „Ta šála stačí.“ Šel s ní ihned na radnici, a tak borotínská sbírka „Vintrhilfe“
byla bohatší o jeden vetchý přírůstek.
Byl jsem rád, že celá věc takto skončila, neboť kdyby byl B. užil svého
výsadního postavení Němce, mohlo to mít všechno v té době zlé následky. Věděl však
nakonec dobře, proč z toho nevyvozovat žádné závěry a proč si na „Bezirksbehörde“ do
Boskovic stěžovat nešel. Přesto ale 8. května 1945 z Borotína nenápadně zmizel.
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Pohledy na Borotín 2017

Foto Jaroslav Horák
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