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Pozvánka na vlastivědně-historickou procházku
Obecní úřad si Vás dovoluje pozvat na druhou vlastivědně-historickou
vycházku, která se bude konat v neděli 10.května 2015. Sraz bude u
Obecního úřadu ve 14 hodin. Mimo jiné navštívíme bývalý pivovarský
sklep, starý hřbitov, do skály vytesanou hlavu Žižky a ty zdatnější
zavedeme až na místo, kde stávala rozhledna.
Délka trasy přibližně 2,5 km. Zajímavý výklad si pro Vás opět připravil
pan Michal Schuster.
Těšíme se na Vás.
Místostarosta p. Hladil Vladislav
Výzva ke sbírce rekonstrukci pomníku padlým v 1. světové válce
Obec Borotín má záměr rekonstruovat kompletně pomník padlým v 1.
světové válce, který je umístěn na borotínské návsi. Dle cenové nabídky
kameníka je vykalkulovaná cena cca 180. tis. Kč. Obecní úřad Borotín
žádá občany, kteří mají zájem a chtějí podpořit finančně tuto
rekonstrukci, aby se dostavili do kanceláře obecního úřadu, kde jim
budou sděleny další podrobnosti. Děkujeme předem za finanční dary (i
drobné příspěvky jsou vítány).
V další etapě chceme opravit i kříž na hřbitově a kříže na okrajích obce.
Tyto opravy se budou hradit samostatně.
Setkání rodáků u příležitosti 650.výročí první písemné zmínky o Borotíně
Obecní úřad Borotín ve spolupráci se SDH Borotín, bude pořádat setkání
borotínských rodáků a občanů u příležitosti 650.výročí první písemné zmínky o Borotíně.
Setkání se uskuteční dne 12.září 2015 na borotínskou pouť. S podrobnějším programem
budete seznámení v dalším vydání Borotínského zpravodaje.
Pořádek a třídění kontejnery
Obecní úřad upozorňuje občany, že poslední dobou se nedodržuje důsledně třídění
odpadu do kontejnerů na tříděný odpad. Je třeba si přečíst na kontejneru, co se do něj může
ukládat a respektovat to. Od 1.dubna byl doplněn na autobusové točně hnědý kontejner na
drobný bioodpad a vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška č.1/2015 – o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotín. Tuto
vyhlášku najdete na našem webu www.obecborotin.cz v sekci vyhlášky nebo je
k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři obecního úřadu.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne ve čtvrtek 30.dubna 2015 v 19.00 hodin na koupališti. Přijďte
všichni přivítat jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 1.května a potrvá až do 10.května
2015. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Více se dozvíte na
www.zahrada-borotin.cz.
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Řemeslný Jarmark v arboretu

A co se děje v naší mateřské škole?
Mateřská škola oslavila přicházející jaro Tvořivou dílničkou v pavilonu Arboreta Borotín,
i když počasí se moc jarně netvářilo, kdo za námi zavítal, určitě toho nelitoval.
Velmi zdařilou akcí v uplynulém měsíci byl sběr papíru. Za vydatné pomoci všech
občanů Borotína se podařilo celkem odvézt 2 020 kg papíru. Všem, kteří se do této akce
jakkoliv zapojili, chci velmi poděkovat. Dětem budou za získané prostředky přikoupena
další odrážedla pro pohybové aktivity.
A co nás čeká v nejbližší době? 12. května se na chvíli promění
prostor mateřské školy v hvězdné nebe – využili jsme nabídku
Planetária Brno, které dětem představí jeden ze svých
programů.
Samozřejmě nezapomeneme na krátkou besídku s kytičkou pro
maminky/vítáme i babičky/, termín bude upřesněn později.
20. května se uskuteční zápis nově přijatých dětí od školního
roku 2015/16, rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Výlet podnikneme 2. června společně s dětmi Mateřské školy
Cetkovice, tentokrát se rozjedeme vlastním autobusem na
exkurzi do Doubravice nad Svitavou do pštrosí farmy. Určitě
se máme na co těšit.
Knihovna
Dne 23.března proběhla výměna knih MZK Brno , pobočka Boskovice. Dovezli nám
170 jejich knih a letos v knihovně přibylo již 70 našich knih. Půjčovní dobu jsme
prodloužili od 16 do 20 hodin v pátek.
Děkujeme touto cestou dárkyním pěkných knih, vydaných po roce 1990.Jde o paní
Janu Dokoupilovou, Libuši Toulovou, Kristýnu Čapkovou a Paroulkovu Helenu.
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Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 27. května 2015 od 14 do 17 hodin na
obecním úřadě.
Sbírat se bude:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční
- peří, péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hračky nepoškozené kompletní
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily
transportem.
POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště včetně sečení trávy se uskuteční v sobotu 30.května
2015 od 9 hodin. Tato výzva platí pro všechny občany, nejen pro členy TJ Sokol a SDH
Borotín. Dle možností si s sebou vezměte lopaty, košťata, hrabě, kolečka, kosy na trávu
popř. křovinořezy. Děkujeme. Případná změna termínu bude včas oznámena.
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov v Uhřicích
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov se uskuteční v sobotu 9. května 2015
od 13 hodin ve sportovním areálu v Uhřicích. Očekává se účast přes dvacet soutěžních
družstev. Těšíme se na fanoušky, kteří přijedou podpořit naše družstva.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
které pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční
v sobotu 27. června 2015 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně.
Dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, divadlo Koráb z Brna a
kvalitní bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.

Informace o rekonstrukci Borotínského zámku
Zámek Borotín vlastní firma SAZ s.r.o. Hodonín, která se rozhodnula, tento objekt
zrekonstruovat a provozovat jako „Dům s pečovatelskou službou“. Stavební práce
provádí firma Komfort, a.s., Brno. Hotovo by mělo být v květnu 2016.
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Držitelé Borotína ve druhé polovině 17. století
Od letovických Thurnů odkoupila borotínské panství rodina Lvů
z Rožmitálu, která pocházela ze starého českého rodu, který se psal
podle hradu a města Rožmitál pod Třemšínem (okr. Příbram) a ve 12. –
15. století patřil k nejpřednějším v českém království.
Významným členem byl především Jaroslav Lev z Rožmitálu,
nejvyšší sudí, který vedl v letech 1465-1467 poselství krále Jiřího
z Poděbrad do západní Evropy, jehož cílem bylo podpořit snahu o
vytvoření unie křesťanských evropských států. Jeho sestra Johanka z Rožmitálu (zem.
1475) se jako druhá manželka Jiřího z Poděbrad dokonce stala českou královnou. Páni z
Rožmitálu měli v erbu zlatého lva ve skoku v modrém poli, jehož čtvrtili s černou sviní
hlavou ve zlatém poli.
Rodinné majetky Rožmitálů se nacházely především v Čechách (Rožmitál, Blatná,
Písek, Poděbrady, Rokycany, Strakonice, Velhartice, Zbiroh aj.). Původně mocný Zdeněk
Václav Lev z Rožmitálu se značně zadlužil, a tak se musel syn Adam po jeho smrti roku
1535 před četnými věřiteli vystěhovat na Moravu. Zde opět rod nabyl na majetku a
významu, ale již nikdy nedosáhl původního postavení a vymřel po meči pravděpodobně za
vlády císařovny Marie Terezie v 18. století.
Roku 1580 Adamův syn baron Jan Zdeněk Lev z Rožmitálu, moravský zemský
hejtman, získal Hrotovice a město Konici. Jeho vnuk Zdeněk František Lev vlastnil
Doubravici (u Mohelnice), Skalici (nad Svitavou) a roku 1631 zakoupil od Františka de
Magnis panství blanenské, které bylo lenním statkem olomouckých biskupů. Roku 1634
jej zdědil jeho ještě nedospělý syn Kašpar Melichar Baltazar Lev z Rožmitálu, a tak
majetek spravovala až do roku 1640 vdova Kateřina Ullersdorfová.
Kašpar Melichar Baltazar Lev se roku 1655 uvádí jako majitel Borotína, přičemž
celé jeho jméno i s tituly bylo tehdy v listině vydané ve Vyškově dne 1. prosince 1655
uvedeno jako Kašpar Melichar Baltazar Lev z Rožmitálu a Blatné na Blansku a Borotíně,
císařský a biskupský rada. Jeho devět potomků byli synové Zdeněk Václav, František
Baltazar, Karel Maxmilián, Bernard Antonín a dcery Barbara Marie, Eliška Marie a
Kateřina Apolonie.
Kašpar Melichar Baltazar Lev zemřel roku 1667 a dědicem se stal nejstarší syn
Zdeněk Václav Lev z Rožmitálu (nar. 1660), jenž se také psal jako Lev z Rožmitálu a
Blatné na Blansku a Borotíně. Vzhledem k jeho nezletilosti spravovala statky matka Marie
Eliška ze Žerotína a dědictví se ujal až roku 1674, kdy dosáhl 14 let. Zemřel však předčasně
jako dvacetiletý roku 1680 a stejně jako jeho otec byl pochován v rodinné hrobce v kostele
sv. Martina ve Starém Blansku.
Je pravděpodobné, že vyplacením podílu z dědictví svého bratra Zdeňka Václava
Lva získala asi roku 1674 Borotín Kateřina Apolonie Lvová z Rožmitálu, provdaná
Kratzerová ze Schönsperku (von Schönsberg). Borotínské panství držela jen krátce, než je
29. července 1675 prodala za 14 600 zl. ostřihomskému arcibiskupovi
Jiřímu Szelepcsenymu. Borotín spolu se statky Velkou Slatinou a
Stvolovou tak byl opět připojen k letovickému panství.
Jiří Szelepcseny (Juraj Pohronec Slepčianský či Szelepchény),
pocházel z chudých poměrů a poté, co jeho rodiče zahynuli při
tureckém vpádu do jeho rodné obce Slepčany (maďarsky Szelepcsény)
nedaleko Nitry, byl spolu s bratrem Michalem adoptován příbuzným
bezdětným zemanem Ladislavem Szelepcsenym z Pohroncze (ves
Pohronice v okr. Nitra), a přijal tak erb a přídomek tohoto zemanského
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rodu. Jiří Szelepcseny studoval s podporou ostřihomského arcibiskupa Petera Pazmányho
na gymnáziu v Trnavě a poté na kněze v Římě. Roku 1636 se stal ostřihomským
kanovníkem a proboštem, později dosáhl funkce nitranského biskupa a ostřihomského
arcibiskupa a roku 1670 byl jmenován místokrálem neboli primasem uherským. Ještě jako
85letý byl roku 1680 jmenován hlavním županem Tekovské stolice (tj. jednoho z
uherských krajů dnešního Slovenska).
Erb Szelepcsenyů tvořil korunovaný zlatý lev držící v předních tlapách
zlaté slunce a zlatou šesticípou hvězdu. V klenotu měli zlatého lva
držícího v předních tlapách zlatou šesticípou hvězdu.
Jiří Szelepcseny patřil v Uhrách k vyšší magnátské šlechtě a k
několika uherským rodům, které v pobělohorské době vstoupily mezi
moravskou šlechtu. Své uherské a slezské državy rozšířil na Moravě
zakoupením panství Letovice roku 1668. K němu přikoupil ještě panství
Borotín (1675), Drnovice (1676), menší část východomoravského
panství Brumov (1676) a Lysice (1678).
Arcibiskup Szelepcseny se na letovickém panství pokusil zpracovávat ložiska
železné rudy, které tam byly tehdy objeveny. Dal založit několik hamrů, ale pro rychlé
vyčerpání zásob rudy v nich práci za několik let zastavil. Nechal také provést některé
barokní úpravy v letovickém gotickém farním kostele sv. Prokopa. Upomíná na to dodnes
jeho kamenný znak zasazený do průčelí kostela nad hlavním vchodem. Po roce 1670 zahájil
také barokní přestavbu letovického zámku, těžce poškozeného na konci třicetileté války.
Roku 1683 se velmi angažoval při organizování pomoci Turky obležené Vídni. Bojů
o Vídeň ani slavné turecké porážky se již ze zdravotních důvodů osobně nezúčastnil a
nakonec se rozhodl léčit na letovickém zámku, kde ve věku 90 let dne 14. ledna 1685
zemřel. Pohřben byl v bazilice Panny Marie ve slavném rakouském poutním místě
Mariazell.
Po smrti arcibiskupa Szelepcsenyho původně připadl jeho majetek císaři
Leopoldovi I. Ten ještě roku 1685 kvůli potřebě finančních prostředků
na vedení války s Turky prodal Lysice a Drnovice. V následném
vyrovnání mezi Szelepecsenyho dědici z roku 1689 došlo k tomu, že
polovinu letovického panství, statky Borotín a Slatina získal Jan
Maholány (Ján Machulinský, zem. 1699), arcibiskupův synovec.
Narodil se roku 1635 ve vsi Machulince (maďarsky Maholány) nedaleko
Topolčianok. Působil ve stráýcových službách a díky němu se stal sekretářem a spoluradou
uherské dvorské kanceláře ve Vídni a později uherským dvorským sekretářem. Rok po
strýcově smrti jej císař Leopold I. povýšil do českého starožitného rytířského stavu a
povolil mu užívat strýcův erb a přídomek Pohroncz Szelepcseny. Svou část letovického
panství spolu s Borotínem a Slatinou prodal roku 1692 za 54 000 zl. bratranci Štěpánovi,
majiteli druhé části Letovic.
Štěpán Kordič-Pohroncz-Szelepcseny, pocházející ze slovenské vsi
Malá Jovka (dnes slovenská Nová Ves nad Žitavou), koupí dílu svého
bratrance Jana Maholanyho opět spojil letovické panství v jeden celek
a zřejmě pokračoval v barokní přestavbě letovického zámku. Tam také
30. dubna 1697 zemřel a dědicem se stal jeho syn Ladislav Jiří KordičPohroncz-Szelepcseny. Ten ještě téhož roku odprodal ze svého
dědictví statky Borotín a Velká Slatina spolu se 3 dvory, 2 ovčírnami,
palírnou a pivovarem za sumu 42 000 zl. Marii Barbaře Pruskauerové z Freienfelsu.
Michal Schuster
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Arboretum Borotín

Podzahrádky

Pivovar – Chmelének

Foto: Vl. Hladil
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Letecký pohled na Borotín 2014

Foto: Zdeněk Koníček
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