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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 24.září 2020 v 17 hodin na
OÚ Borotín za dodržení hygienických opatření. (roušky, rozestupy, desinfekce rukou)
Program:
1) Zahájení
2) Projednání a schválení výběru a smlouvy s dodavatelem šikmé plošiny pro invalidy
do kulturního domu.
3) Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č.5611/1
4) Schválení záměru na nákup traktůrku s vlečkou
5) Projednání a schválení rozpočtového opatření
6) Různé – info k volbám do zastupitelstva kraje, aj.
7) Diskuze
8) Závěr
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Dovolte, abych vám popřál do dalších měsíců
hodně zdraví a trpělivosti. Po kratší letní přestávce se přiblížila další koronovirová vlna a
tak se musíme podřídit novému vládnímu nařízení a doporučení. Občané starší 60 let by
měli prostřednictvím České pošty na svou adresu dostat balíček s rouškami a respirátorem.
Roušky by se měly nosit ve všech vnitřních veřejných prostorech, jako jsou např.
zdravotnická zařízení, obchody, úřady aj. včetně dopravních prostředků. U vchodů bývají
k dispozici desinfekční prostředky, takže se je nebojte použít.
Hlavně neklesejme na mysli, neboť množství informací hrnoucí se na nás z televize
a rozhlasu je už víceméně přehnané a to má velký vliv na naši psychiku. Stačí přitom
používat tzv.“selský rozum“, tj. udržovat si čisté ruce, nosit čistou roušku a při více lidech
dodržovat rozestupy.
Podobné to bude i u voleb zástupců do krajského zastupitelstva. Ve volební místnosti
se budou používat roušky, desinfekce a rozestupy. Organizačně Vás nasměruje volební
komise. Volební lístky obdržíte do vašich poštovních schránek s předstihem.
Pokud by někdo neměl roušku, tak máme na obci ještě pár ušitých a jednorázových.
Věřím, že nás občany venkova jen tak něco nezlomí a že to společně zvládneme.
V souvislosti s opatřením proti koronaviru se letos nebude bohužel konat setkání se seniory.
Oznámenío době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Borotín podle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů v platném znění oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek
2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu
3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů 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.
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Nabídka prodeje dřeva z obecního lesa
Obec Borotín nabízí občanům k prodeji palivové dřevo. Cena 300 Kč za prostorový
metr. Dále nabízíme smrkovou kulatinu na pořez, cena od 600 do 750 Kč dle kvality. Dřevo
je k odběru na skládce za hřbitovem. Zima se blíží. V případě zájmu mne kontaktujte na
telefon 739 991 751.
místostarosta Vladislav Hladil
Nabídka pronájmu kompostérů
Obec Borotín má ještě k dispozici kompostéry k bezplatnému pronájmu pro občany
i chalupáře. Je možnost pronajmou i více než 1 ks. Zájemci hlaste se v kanceláři OÚ.
Sběr nebezpečného odpadu, elektrošrotu a pneu bez disků
Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneu bez disků se uskuteční ve středu 7.října
2020 od 15.15 do 15.45 hodin na autobusové točně v Borotíně. Odvoz bude zajišťovat
firma Technické služby s.r.o.
Velkoobjemový kontejner (VOK)
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusovou točnu
v pátek 9.října 2020 a odvezen v pondělí ráno 12.října 2020. Do kontejneru je zakázáno
dávat nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneu a stavební suť.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 14.října 2020 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.
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude provádět ve
dnech 4., 5. a 6. listopadu 2020 a co se nestihne, tak případně
některou další sobotu. 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 emailu: info@obecborotin.cz. Cena za vyčištění a provedení
kontroly jednoho komínu činí 350,-Kč a za každý další komín
150,-Kč.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění a
kontrolu komína sami.
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Mateřská škola – podzim 2020
Začal nový školní rok a s ním obvyklá školní
docházka, letos pravda trochu omezena
koronavirovým opatřením. To však spočívá
pouze v důsledném dodržování hygieny ze
strany školy, rodičů i dětí a v respektování
pravidla, že škola, tedy i mateřská, je opravdu
jen pro zdravé děti. Pokud se tím budeme řídit,
myslím, že nás nic hrozného nepostihne.
Do školky je letos zapsáno 16 dětí,
z toho je šest předškolního věku. Přivítali jsme
mezi sebou dvě nové děti, jedno dokonce
cizojazyčné, tak doufáme, že pochytíme trochu angličtiny a naučíme ho česky. Od října se
budeme těšit ještě z nového školního asistenta. Letos jsme se více zaměřili na sport a zapojili
se do celostátního programu Se Sokolem do života a ukotvili environmentální směřování
naší mš zapojením se do celorepublikové sítě ekologických školek – MRKVIČKA.
A protože jsme na konci minulého školního roku nemohli nikam
na výlet, podnikli jsme ho nyní. Vybaveni rouškami a desinfekcí
jsme se vydali do Boskovic na pozvání místní zahrádkářské
organizace, podívat se na jejich prodejnu a výukovou zahradu
Ochutnali jsme mini rajčátka, pažitku a meloun, který tam
vypěstovali, a pak už nás čekala prohlídka letního kina a výšlap na
hrad. Cestou na zpáteční autobus jsme ještě vyzkoušeli dětské
hřiště u MŠ Bílkova a plni dojmů se na
oběd vrátili do školky.
Září je měsíc dozrávajících
plodů, čehož využíváme nejen na
ochutnávání, ale i k tvoření. Počasí nám přeje, a tak trávíme co
nejvíce času venku. O prázdninách jsme s panem starostou
zažádali o dotaci na nové herní a výukové prvky pro školní
zahradu, kterou se budeme snažit dotvářet tak, aby byla pro děti
co nejvíce podnětná a zajímavá.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za to, že mají
zájem o vzdělávání svých dětí a snaží se maximálně podle svých
možností s námi spolupracovat. Doufám, že to tak bude i nadále.
Přeji nám všem pevné zdraví, hodně selského rozumu a
dovednost radovat se z maličkostí, tak jako to umí naše děti.
Za kolektiv MŠ Mgr. Daniela Ošlejšková

Informace k dotacím
Zastupitelstvu obce se podařilo získat dotaci na vybudování šikmé zvedací
plošiny pro vozíčkáře do kulturního domu v Borotíně, přímo od hejtmana Jihomoravského
kraje Bohumila Šimka. Výše dotace je 200 tis. Kč a celková vysoutěžená cena je 498 520,Kč vč.DPH. Vybudování uvedené plošiny by mělo být hotovo do konce tohoto roku.
Dále ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (dále SPÚ) by měla být zahájena
stavba dle projektu na vybudování Lokálního biocentra a Lokálního biokoridoru pod vodní
nádrží „Mlýnek“. Tento projekt bude celý hrazen ze státních a evropských prostředků
prostřednictvím SPÚ, který také organizuje výběrové řízení na zhotovitele.
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Knihovna Borotín (www.borotin.knihovna.cz)
Milí čtenáři, nabízím možnost zapůjčení čtečky e-knih. Je možné mít celou knihovnu u
sebe v kabelce, volit mezi knihami jednoduše a bez záložky. Ovládání je snadné, i stažení
nových knih se mi kupodivu podařilo. Je lehká, vydrží dlouho nabitá. Ovládání disponuje
dotykovým displejem i tlačítky. Podsvícení i velikost písma lze volit. Má šestipalcový
displej. BlueTooth slouží jako další možnost přenosu souborů. Obávám se jen, že když vám
ji půjčím, bude mi chybět :-) .
Dne 21.9. proběhne výměna, přijďte si pro nové knihy z Boskovic. Budou to detektivky,
česká literatura 21. století, pohádky a knihy, které jste sháněli. Těší se na vás a přeje vám
krásné babí léto.
Lenka Machálková - knihovnice
Ještě nabízím aktuální báseň od Milouše: Virus – složil Milan Vlasák
Zavřel jsem se do baráku,
nevylezu na krok.
Strkám hlavu do mrazáku,
ven půjdu až za rok.

V médiích straší politici,
vzduchem zase virus.
To jsou silní protivníci,
kde pravda, kde mýtus?

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Ohlédnutí – Borotínský pohár 2020
První zářijová sobota odpoledne patřila opět mladým hasičům. Loni se kvůli extrémní
nepřízni počasí akce neuskutečnila. Letos se i přes Covidovou náladu ve společnosti
podařilo uspořádat 21. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku – Borotínský pohár.
Od jara byla většina akcí, včetně celkového hodnocení okresní ligy mládeže zrušena. To nás
však nemohlo odradit, neboť zájem mladých hasičů o sportovní vyžití přetrvává. Na soutěž
dorazilo symbolických 21 soutěžních družstev a atmosféra byla vynikající.
V hlavní disciplíně požární útok zvítězila soutěžní družstva Drnovice A – kategorie
starší, a Velké Opatovice A – kategorie mladší. Naše družstvo mladších obsadilo krásné 3.
místo, což bylo v nabité konkurenci velké překvapení – GRATULUJEME !
V doplňkové disciplíně Kýbl Cup zvítězila v obou kategoriích družstva Velké
Opatovice A.
Počasí nám přálo a mělo téměř letní parametry, proto jsme ve spolupráci s hasiči
z Cetkovic připravili překvapení v podobě pěny, kterou nám nastříkali cisternou na trávník
a malí i velcí se mohli vyřádit dle libosti – nadšení bylo opravdu velké. Na závěr vytvořili
cetkovičtí hasiči vodním dělem duhu a namydlené mladé hasiče nám pěkně opláchli
.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.
Mladým hasičům a jejich vedoucím, rodičům dětí, všem našim členům podílejících se na
přípravě a realizaci, rozhodčím. V neposlední řadě také malým i velkým sponzorům a
partnerům letošní akce – zejména Obci Borotín, firmě Chemwork, senátorce Jaromíře
Vítkové a dalším. DĚKUJEME MOC – MÁ TO SMYSL!!!
Libor Toul, velitel sboru a zásahové jednotky
Poděkování – pouťové posezení 13. 9.
Letos jsme se namísto sobotní předpouťové zábavy rozhodly uspořádat nedělní
pouťové posezení na návsi. Překrásné letní počasí se projevilo na značném zájmu veřejnosti.
Bylo připraveno bohaté občerstvení – palačinky, točené pivo, čerstvě mleté espresso i latté
a zmrzlinový jahodový shake.
Děkujeme všem, kteří přišli posedět a věříme, že akci budeme nadále rozvíjet.
Vaše Hasičky
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Mikulášská nadílka s ohňostrojem
Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a přátele v sobotu 5. prosince 2020 od 16:30 k
hasičskému sklípku, kde se uskuteční tradiční mikulášská nadílka. Těšit se můžete na
řádění čertíků, Mikuláše, Anděla, bohatou nadílku, závěrečný ohňostroj a pro děti prskavky.
Občerstvení - čaj zdarma, svařák, hranolky aj. Posezení ve vyhřátém sklípku zajištěno.
Přihlášky balíčků na email info@sdhborotin.cz nebo mob. 737 486 916.
Výbor sboru

Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2020 oslaví:
Rychnovská Ludmila
Havelka Richard
Partyš Pavel
Hotařová Miluše
Paroulek Jan
Vlasák Milan

Bačovská Libuše
Kozáková Ludmila
Buryšková Miroslava
Sedláčková Ladislava
Hortová Marie

Srdečně gratulujeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
na tomto místě jste si již asi zvykli na články o historii obce. Pravidelně nám přispívá
svými články Mgr. Schuster, ale tentokrát uděláme výjimku. Dostal se mi do rukou příběh
od našeho občana z Borotína pana L. Sedláka, o který bych se s Vámi rád podělil. K článku
přikládám starou fotografii, tu nám poskytl ze svého rodinného archivu pan J. Toul. Na
ní jsou dobře patrné původní rysy sochařského díla . Další vyobrazení reliéfu můžete
najít v knize Dějiny obce Borotín na str.284. Příjemné čtení. místostarosta V.Hladil
Chudák Beethoven
příběh o vzniku a zkáze portrétu významného génia
Kolem díla znázorňujícího slavného hudebního skladatele, který je vtesán do pískovce
v prostředí návrší „Čihadlo“, panuje stále dosti nejasností. Chtěl bych se ve svém příspěvku
podělit s poznatky, které zůstaly v mojí paměti. Je třeba si uvědomit, že se jedná o záležitost
více než osmdesát let starou a pochopit, o jaké období v půli čtyřicátých let minulého století
se jedná. Proto si dovolím začít oklikou.
Náš horní konec obce (Flintór) je ohraničen lesními pozemky tzv. panskými (tyto
pozemky patřily Riedlovi). Pro nás, pro děti, to bylo ideální prostředí pro naše hry, vycházky
a zkoumání okolí. Byl to doslova svátek, když jsme mohli do tohoto lesního světa vstupovat.
Bylo ovšem nutno chápat, že jsme v cizím a chovat se jako na návštěvě. Hajní, kteří sloužili
u Riedlů, byli loajální a poctiví pracovníci. A také zkušení odborníci. Lesní hospodářství se
vyznačovalo dobrou péčí o lesní kultury – hospodařilo se tzv. „přirozenou obnovou“. Ještě
si trochu pamatuji hajného Augustýna Nechutu (to byl soused), dále ing. Nečase a
praktikanta J. Dvorského. Dalším a posledním hajným byl Josef Kolínek, který bydlel
v přízemí zámku. Jmenovaný skončil ve službě při záboru Riedlova majetku. Tito
pracovníci dohlíželi důsledně na vše, co se v lese dělo. Pro nás to byli přísní pánové, kteří v
nás budili velký respekt. Pokud se jim něco nelíbilo, hned si to s námi vyřídili. Do lesa jsme
mohli kdykoliv v sezóně na borůvky, jahody či ostružiny. No a zejména jsme chodili na
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houby. To už jsme znali místa, kde hojně
rostou. Nezapomenutelný zážitek byl,
když jsme mohli hned za plotem vstoupit
na původní cestu, která vedla do kopce na
„Habr“ a tam se dát po pěšině, které se
říkalo „Kočičí cesta“. Tato stezka vedla po
okraji návrší až k pískovně. Po obejití
pískovny vedla klikatě po okraji návrší
zvaném „Čihadlo“. Dále se pokračovalo
kolem pískovcových útvarů. Zejména
jsme obdivovali pro svoji velikost
Rýbrcoulovo srdce a také portrét
v nadživotní velikosti vtesaný do
pískovce. Co to bylo za osobu,
znázorněnou v tomto pískovci, nám
z počátku známo nebylo. Při našich
výšlapech jsme mohli dále projít na
opatovické hradisko. Tam se dalo
rozhlédnout po celém kraji z triangulační
věže podobné té borotínské. Další
rozhledna (věž) stála u Svárova na kopci
„Vrší“. Poté jsme mohli sejít hlubokým
lesem až do lázní ve Velké Roudce. To
byly naše nezapomenutelné výšlapy. Nyní
však zpět k borotínskému areálu.
Nejvíce nás fascinoval pohled na ten
velký portrét ve skále. Bylo to něco
neobyčejného, a to zejména, když ten krásný monument osvěcovalo polední slunce.
Prostředí okolo, vytvářené vzrostlými borovicemi, dokreslovalo celý obraz. Až po určité
době se nám všem dostalo vysvětlení, že tohle dílo představuje osobu významného
skladatele Beethovena.
Již se ale nepodařilo
získat informaci, kdo
dílo vytvořil.
Po celou dobu,
jak před Mnichovem,
tak v době protektorátu
vzhlížel skladatel ze
svého postu bez úhony
do okolí. Ještě v době
po
válce
nedošlo
k žádným
nepatřičnostem. Celá
situace se ale změnila
v roce 1945 a po
únorovém
převratu
v roce 1948. Riedlovi
byl zabrán majetek, les
byl převeden do správy Státních lesů a tím skončil dohled nad „nějakými kameny“, které
nikoho nezajímaly. Netrvalo dlouho a došlo k poškození tohoto díla. Došlo k vandalskému
činu, při kterém byly vydloubány oči nějakým předmětem. Viník neznámý. To všechno asi
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bylo málo, a tak po určité době bylo dílo zkázy dokonáno. Opět nějaký pomatenec urazil
skulptuře skladatele nos a pískovec vydrásal do hloubky. Z celého díla zůstalo jen bezcenné
torzo, které po dlouhou dobu zůstávalo v zapomenutí. Vytvořené reliéfy pod opatovickým
hradiskem překryly zájem o torzo Beethovena. Pokud nějaký poutník či turista toto místo
navštívil, nevěřícně kroutil hlavou, co má asi dílo představovat. I zde lidová tvořivost
zapracovala, a tak pro mnohé to byl příslušník jiného etnika nebo dokonce osoba z jiné
galaxie.
Vše se podstatně změnilo v době po roce 1989. Současné generace začaly mít o poznatky
týkající se naší historie větší zájem, což je chvályhodná. Proto je potřeba vnést trochu
skutečností a osvětlit některé domněnky. Jistěže všechny uvedené poznatky nemusí plně
odpovídat skutečnosti. Na základě vzpomínek, usuzování a některých důkazů však
předpokládám, že tento příspěvek vnese do této celé záležitosti alespoň trochu jasno. To
znamená ohlédnout se opět o pár roků do minulosti.
Panská hájenka za zámkem již nesloužila jako bydlení pro hajné. Tento objekt byl
prodán Zhuberovým z Brna jako letní bydlení. Již ani předešlý hajný Zeltner zde nebydlel,
používal byt ve dvoře. Mudr. Franz Zhuber byl brněnský Němec a působil jako lékař
v nemocnici. Byl jedním z početné německé menšiny, která žila v Brně. Byli to příslušníci
německé inteligence (do této menšiny patřili i např. podnikatelé, obchodníci, umělci apod.),
která měla svoje kulturní zařízení i školy (v Brně bylo v té době 30 % Němců). Zhuberovi
si oblíbili Borotín a jeho okolí, zejména prostředí lesních lokalit. Proto zde trávívali často
letní období. Doktor Zhuber měl mezi svými brněnskými přáteli hodně osobností
z kulturního a společenského prostředí. Při různých společenských setkáních dostal nápad,
jakým způsobem by mohl vzdát hold významnému hudebnímu skladateli Beethovenovi,
jehož hudbu miloval. Od nápadu k provedení nebylo moc daleko. Přesvědčit známého
přítele-sochaře k realizaci tohoto nápadu nebylo nijak složité. Kdo z umělců by se nechtěl
zapsat do historie? Získat povolení majitele lesa se podařilo brzy a poté už bylo jen potřeba
věnovat čas samotnému provedení. V tomto období na statku Riedlů pracoval jako správce
Němec Fojtl (asi se psal německy Feutel). Poněvadž Hitlerův režim nařídil, aby se všichni
příslušníci říše vrátili do své vlasti. Fojtlovi byli nuceni rozprodat svoje bytové zařízení a
z Borotína odejít. Fojtl byl také podporovatelem zhotovení sochařských děl. Další
předpokládané návrhy se už neuskutečnily, doba, která nastala, tomu nedovolovala.
Realizace těchto výtvorů se uskutečňovala v době, kterou nelze přesně doložit (asi
v letech 1935-37). Jen tehdejší pamětníci vzpomínali, že se tu pohyboval nějaký muž. Ve
světlém plášti, s kloboukem na hlavě a s kabelou přes rameno. Zřejmě to byl autor. Tak tedy
vznikl portrét tohoto hudebního génia. Dnes budeme těžko hledat viníka, který zničil
uvedené dílo, a jeho podněty k ničení. Jedna domněnka míří k vysvětlení, že to provedli
nějací mladí hoši z pouhého rozmaru. Je tu však ještě jedna následující domněnka. Jeden
dospělý člověk poškodil dílo v představě, že je to třeba zničit, neboť Beethoven byl Němec.
V té době byla hodně vypjatá averze našeho obyvatelstva proti všemu německému.
Toto pojednání může potvrdit, že se zakládá na pravdivých údajích a v otázce, proč
nebyl vtesán některý z našich hudebních skladatelů, dává i odpověď.
Ludwig van Beethoven byl významný hudební skladatel, narozený v roce 1770, tedy před
250 lety v německém Bonnu. Většinu života však prožil ve Vídni, kde studoval u významných
hudebních skladatelů. Beethoven byl velmi mimořádný hudební génius, protože několik
z jeho nejvýznamnějších děl vzniklo v době, kdy byl naprosto hluchý. V této době vznikla
známá 9. Symfonie (poslední dokončená symfonie), jejíž poslední věta obsahuje sborový
zpěv a je nazývána jako „Óda na radost“. Beethoven byl skladatelem významným pro celou
Evropu, a proto byla Óda na radost zvolena hymnou Evropské unie. (zdroj Wikipedie)
Červen 2020
Sedlák L.
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