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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 25.6. 2015 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
Úvod
Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014
Projednání a schválení mezitímní účetní uzávěrky za 1.čtvrtletí 2015
Projednání a schválení inventarizační zprávy za rok 2014
Projednání a schválení Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření z rok
2014
6) Projednání a schválení přijetí dotace na výměnu oken a dveří na hasičské zbrojnici
7) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3
8) Projednání a schválení návrhu stanov Svazku obcí Malá Haná (mikroregion)
9) Projednání a schválení smlouvy o směně pozemků
10) Projednání a schválení smlouvy o nájmu pozemku
11) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu
12) Projednání a schválení výběrového řízení na obsazení místa účetní obce
13) Informace o přípravě obnovy pomníku padlým na návsi
14) Informace k programu na setkání rodáků obce Borotín
15) Různé, diskuze
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané. V současné době byl do Vašich domácností doručen dotazník,
ve kterém se můžete vyjádřit k tomu, co se Vám líbí nebo nelíbí v naší obci a co je potřeba
zlepšit. Tento dotazník, který věřím, že vyplníte v co největším počtu, vhoďte prosím do
poštovní schránky u vchodu na obecní úřad.
Obec Borotín v současnosti připravuje nový program rozvoje naší obce a určitě
přihlédne v co největší míře i k Vašim připomínkám, které uvedete v dotazníku. Nový
„Program rozvoje obce“ bude sloužit v následujících letech pro plánování zastupitelstva
obce a také jako důležitý doklad pro čerpání dotací. Děkuji předem za spolupráci.
Dále bych chtěl poděkovat SDH ,TJ Sokol a všem občanům, kteří se zúčastnili
čištění koupaliště a přípravy sportovního areálu na sezónu dne 30.5.2015. Tato brigáda byla
velice úspěšná a všechny naplánované úkoly byly splněny.
Věřím, že koupaliště a přilehlý sportovní areál bude přes léto plně využíván a i
ostatní občané a návštěvníci ocení krásné prostředí, které máme. Chci upozornit, že
koupání v bazénu je na vlastní nebezpečí a koupaní psů a dalších zvířat je zakázáno.
Přeji všem pěkné prožití léta, prázdnin a dovolené.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 25.6. - 9.7. – 23.7.
– 6.8. – 20.8. – 3.9. – 17.9. Případné změny termínů budou včas oznámeny.
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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, pěkný program a kvalitní
bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.

Informace 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.
Děkujeme všem občanům a firmám, kteří již přispěli. Celková
vybraná částka činí zatím 17 tis. Kč.
Dle cenové nabídky kameníka je vykalkulovaná cena cca 180. tis.
Kč. S občany, kteří tuto akci podpoří bude sepsána darovací smlouva a
vystaven příjmový doklad nebo lze zaslat převodem i na účet obce
č.1361447339/0800 vedený u ČS a.s. Do zprávy pro příjemce vepište
prosím své jméno a adresu. 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 a TJ Sokol Borotín bude pořádat
setkání borotínských rodáků a občanů u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o
Borotíně.
Setkání se uskuteční v sobotu dne 12. září 2015 na borotínskou pouť od 14 hodin
u hasičského sklípku. Prosím místní občany, jejichž příbuzní nebydlí v Borotíně, aby je na
toto setkání také pozvali, neboť obecní úřad nemá jejich adresy.
Na programu bude kromě jiného komentovaná prohlídka fary a kostela, výstavka
historických fotografií, zasazení památeční lípy na návsi, vystoupení klientů z ÚSP Paprsek
Velké Opatovice aj. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba „Malohanačka“ pod
vedením pana Jaroslava Dokoupila. Občerstvení bude zajištěno. V případě nepříznivého
počasí se tato akce uskuteční v prostorách kulturního domu.
Občané Borotína a návštěvníci Borotína obdrží také brožurku o historii Borotína,
kterou připravuje historik pan Michal Schuster ve spolupráci s obecním úřadem.
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Výběrové řízení na účetní OÚ Borotín
Obec Borotín vyhlašuje výběrové řízení na místo účetní obecního úřadu v Borotíně.
Předpokládaný nástup od 1.12.2015. Výběrové řízení se uskuteční během měsíce září.
Žádosti, včetně životopisu a motivačního dopisu, se přijímají do 30.8.2015.
Adresujte na Obecní úřad Borotín. 679 37 Borotín
Požadavky:
Vzdělání: ÚSO (s maturitou) ekonomického zaměření nebo podobného směru
Praxe: minim. 2 roky
Znalost práce na PC – Word, Excel,
účetní programy, evidence obyvatel, spisová služba, CzechPoint, aj. – zaškolíme
výhodou je řidičský průkaz sk. „B“
LÉTO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 4.července a potrvá až do 6.
července 2015. 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.
Výlet s coutry hudbou
SDH Borotín Vás zve na „Výlet“ s country hudbou, který se uskuteční v sobotu
18. července 2015 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně.
Součástí výletu bude i fotbalové utkání „Ženatí – svobodní“. Bohaté občerstvení
bude zajištěno. Přijďte pomoci obnovit zapomenutou tradici „Výletů“. Těší se na Vás
pořadatelé.
Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
9. ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu 29.srpna
2015. Délka trasy bude jako vždy cca 43km. Start a cíl bude letos v obci Skočová Lhota.
Tak jako loni přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém kostitřasu a
senátor Jozef Regec, který se také aktivně zúčastňuje tohoto cyklovýletu. Registraci lze
provést na webu www.okolomalehane.cz . Tam můžete rovněž získat i další informace o této
akci.
Soutěž mladých hasičů „O Borotínský pohár“
SDH Borotín a Obec Borotín zvou všechny příznivce na tradiční soutěž mladých
hasičů „O Borotínský pohár“, která se uskuteční v sobotu 5. září 2015 na borotínské návsi.
Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní ligy mládeže 2015.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Jste srdečně všichni zváni. Občerstvení včetně uzenin
z udírny a točeného piva je zajištěno.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2015 oslaví:
František Partyš

Josef Khýr
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Borotín za Pruskauerů z Freienfelsu
Pruskauerové (Prauskauerové, Bruskavcové) vzešli z prostých selských poměrů a
díky úspěšné úřednické kariéře byli povýšeni do rytířského stavu s přídomkem von
Freyenfels (později psáno spíše jako Freienfels). Postupem času se v rukou příslušníků
rodu shromáždil pozemkový majetek, který si udrželi až do sklonku 18. století. Šlo o
několik drobných statků, zejména Křižíkov, Velatice a Borotín, přičemž rozhodující bylo
nabytí líšeňského a jimramovského panství. Kromě toho vlastnili také rodinný palác na
dnešní Poštovské ulici v Brně (na jeho místě a na místě sousedního paláce Mitrovských byl
postaven roku 1937 Palác Alfa).
Rodový erb Freienfelsů tvořil znak vodorovně rozdělený do tří
polí: v horním modrém byla stříbrná šesticípá (občas též sedmicípá)
hvězda, v prostředním červeném zlatý kříž a spodní zelené pole bylo
volné. V klenotu byla dvě červená paví pera (někdy mezi nimi ještě
pero stříbrné), zlatý kříž a nad ním stříbrná hvězda. Zlatý kříž
s šesticípou stříbrnou hvězdou jsou také jako připomínka na rod
Freienfelsů součástí novodobého obecního znaku Borotína.
První majitelkou borotínského panství z rodiny Freienfelsů byla
Marie Barbara Pruskauerová z Freienfelsu, dcera brněnského
radního a královského rychtáře Ondřeje Erny a vdova po nejvyšším
zemském písaři markrabství moravského Martinovi Fridrichovi
z Freienfelsu. Roku 1697 od Ladislava Jiřího Kordiče z Pohroncz Szelepcseny zakoupila
statky Borotín a Velká Slatina.
K borotínskému panství již tehdy náležela i část Skočové Lhoty se třemi osedlými
rodinami. Když jej Marie Pruskauerová získala, zavedla ve Lhotě výčep piva uvařeného v
Borotíně. Tím však vznikla jevíčskému klášteru, majiteli zbytku vsi, jistá finanční újma.
Proti počínání Marie Pruskauerové protestoval také brněnský prelát Vilém u zemského
soudu a jí napsal, aby „upustila od takové nezvyklé novosti jinak by klášter byl přinucen
zabrániti tomu násilím.“ Spor se tak vyhrotil, že, když jednou vezli Borotínští do Lhoty
pivo, přepadli je klášterní poddaní a pivo jim vylili a sud rozbili. Za to lhotským poddaným
kláštera odvedli z pastvy šest ovcí a jednu krávu, které ukryli ve Slatině. Jak vše dopadlo,
bohužel nevíme, nicméně ještě roku 1770 se ve Skočové Lhotě připomíná lhotská hospoda
a borotínský výčep.
Za Marie Barbary z Freienfelsu také vypukla na Malé Hané rebelie pacholků. První
nepokoje mezi nimi se objevily ve Velkých Opatovicích, kde v dubnu 1708 tamější hejtman
(správce panství) do krve zbil a dal uvěznit jednoho z nich. V červnu pak vypukly nepokoje
mezi vanovickými, borotínskými a velkoroudskými pacholky znovu. Začali se srocovat v
hospodě ve Světlé. Skupina několika desítek mladíků, ozbrojených starými ručnicemi a
kyji, se pak posilněná pivem vydala na pochod vesnicemi v okolí a vyzývala tamní
obyvatele, aby se k nim připojili a vydali se na „svobodnou vojnu.“ Mezitím na žádost
opatovické vrchnosti do Jevíčka přitáhl se 150 vojáky a dvěma katy královský hejtman
olomouckého kraje baron Leopold Antonín Sak z Bohuňovic, který nechal o půlnoci 22.
června 1708 obklíčit Borotín i Velkou Roudku, prohledat všechny domy a zajistit některé
vzbouřence. Po vyšetřování a věznění v Olomouci byli nakonec v září propuštěni na
svobodu. Při výsleších se ukázalo, že si svou rebelií chtěli především vymoci nějaké úlevy
v robotách. Prozaičtější důvod uvedl jistý Jíra Pospíšil z Borotína: „Šli jsme jenom
špacirem a po hospodách po pití...“
Marie Barbara Pruskauerová z Freienfelsu měla dvě dcery a pět synů. Ti se stejně
jako jejich otec těšili přízni panovnického rodu Habsburků a podpory olomouckých
biskupů, takže nadále posilovali své politické i společenské postavení. Nejstarší syn
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František Antonín se stal radou a přísedícím u moravského tribunálu a roku 1700 vrchním
dvorským sudím na Moravě. Maxmilián Gerhard Ondřej byl apoštolským protonotářem
a opatem v uherském Vertes – Keresturu, kanovníkem kapituly sv. Petra v Brně, brněnským
farářem a zemským děkanem. Gottfried (Bohumír) sídlil na Hluchově nedaleko Prostějova
a pokračoval v rodové tradici služby na dvoře olomouckých biskupů. Gerhard Ferdinand
sídlil na zděděném Křižínkově, byl menším písařem u zemských desek, c. k. radou při
královském tribunálu na Moravě a přísedícím u moravského zemského soudu.
Třetím synem byl baron Jan Kryštof z Freienfelsu (16681733), jenž se stal pokračovatelem ve vytváření freienfelského
dominia na Moravě. Začínal jako sekretář, později přísedící
zemského soudu a moravského tribunálu a svou úřednickou
kariéru zakončil jako císařský rada a referent u české dvorské
kanceláře. Byl dvakrát ženatý - nejprve s Marií Isabelou Rosálií
Ostešovskou z Ostešova a podruhé s Marií Josefou hraběnkou
Hartigovou. Dědictvím a postupným skupováním jednotlivých
vesnic dal vzniknout pozdějšímu panství Líšeň s Tvarožnou, Velaticemi a Obcemi (dnes
část Ochozu u Brna). Kromě toho vlastnil ves Křižínkov a od své matky Marie Barbary
získal za 60 000 zl. roku 1717 (či až 1719) panství Borotín a Velkou Slatinu. Po své smrti
zanechal z obou manželství celkem dvě dcery a šest synů, kteří se rozdělili o dědictví.
Nejvýznamnějšího postavení z dětí Jana Kryštofa
z Freienfelsu dosáhl nejstarší Jan Václav Xaver Fridrich
z Freienfelsu (1705-1776), který vystudoval teologii a získal
vysoké církevní funkce mimo jiné jako olomoucký a
vratislavský kanovník, přísedící biskupské konsistoře
v Olomouci, znojemský a olomoucký arcijáhen a světící
olomoucký biskup.
Biskup Freienfels byl velkým shromažďovatelem knih a
jeho obdivuhodná knihovna, proslulá ve své době především
právnickou literaturou, přešla po smrti do rajhradského kláštera. Díky velké zálibě v
kartografii nechal zpracovat podle Müllerovy mapy Moravy z roku 1720 mapu olomoucké
diecéze, kterou vydal roku 1762 v německém Norimberku. Zaujímala vlastně celou
Moravu a to v šesti listech, z nichž se zachoval pouze jeden.
Biskup Jan Václav Xaver z Freienfelsu dal v Borotíně asi roku 1753 vystavět pozdně
barokní zámek (snad podle návrhu významného moravského architekta Františka Antonína
Grimma). Do zámecké kaple zasvěcené sv. Františku Xaverskému s nástropní freskovou
výzdobou od brněnského umělce Josefa Sterna zakoupil vzácný obraz Panny Marie, který
pochází pravděpodobně z roku 1648. Sám prý před ním sloužíval bohoslužby. Biskup
z Freienfelsu zamýšlel v Borotíně pravděpodobně vybudovat také kostel, ale tyto plány
ukončila jeho smrt roku 1776.
Borotínské panství nejspíše držel i mladší bratr biskupa Freienfelse baron František
Xaver z Freienfelsu (1714-1768), píšící se jako svobodný pán z Freienfelsu, na Líšni,
Borotíně, Velké Slatině a Tvarožné. Byl kapitánem pěšího regimentu Colloredo a
přísedícím moravského tribunálu. Roku 1742 se oženil s Otilií Wilhelmínou Sofií, dcerou
Johanna Conrada, svobodného říšského pána von Imbsen na Pleternitzi a Kunštátě.
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Jejich jediný syn František Josef z Freienfelsu (17431819), přísedící u moravského tribunálu a od roku 1784 zemský
soudní rada na Moravě, se stal po smrti otce majitelem panství
Líšeň, Tvarožná, Velatice, Borotín a Velká Slatina. František
Josef se vzdal svých společenských a politických funkcí, aby
mohl na líšeňském zámku žít a snad se i oženit s tehdy známou
brněnskou herečkou Eschenlohnerovou, s níž měl dva syny. Ti
však byli jako nelegitimní po smrti otce vyloučeni z dědictví
v Líšni, nicméně získali alespoň palác Freienfelsů v Brně.
František Josef tak byl oficiálně posledním mužským
příslušníkem rodu, a když 19. září 1819 zemřel, líšeňské panství
téhož roku zdědil jeho synovec hrabě Eduard Belcredi.
Baron František Josef z Freienfelsu borotínské panství roku 1784 prodal kvůli svým
dluhům za 100 tisíc zl. Josefu Marii svobodnému pánovi z Friedenthalu.
Doba, kdy vlastnili borotínské panství Freienfelsové, spadá do vlády osvícenského
panovníka císaře Josefa II., který po vzoru své matky císařovny Marie Terezie vydával řadu
modernizačních nařízení. Jedním z nejzásadnějších byl tzv. toleranční patent z října 1781,
jenž přinesl první kroky k nastolení náboženské svobody. Rodiny, které musely své
skutečné nekatolické vyznání už od pobělohorských dob tajit, se konečně mohly přihlásit
ke své konfesi. Dělo se tak ve velké míře také na Malé Hané, kde evangelictví bylo silně
zakořeněno především ve Vanovicích, ale i v dalších obcích. U mnoha evangelíků hrála
velkou roli silná rodinná tradice, která se dá vysledovat i dle příjmení. Určité rody lpěly na
svém náboženství, i když jejich jednotliví členové se odstěhovali do jiných vesnic.
Takovými rody byly v případě Borotína Pospíšilovi a Ženatí, kteří se rozšířili i do Cetkovic,
Roudky a Skočovy Lhoty. Evangeličtí sedláci si také většinou brali za čeleď členy
evangelických rodin.
V květnu 1782 podali Vanovičtí žádost císaři Josefu II. o povolení stavby modlitebny
a školy a povolání kazatele a kněze. Na počátku srpna pak proběhlo ve Vanovicích
ustavující shromáždění, jehož se zúčastnili evangelíci z celé oblasti budoucího sboru a na
němž byl vyhlášen evangelický reformovaný sbor. Zakládací listinu podepsali za Borotín
Matouš Jedlička, purkmistr (pudmistr), a Dobiáš Holub, soused. A tak již na podzim roku
1782 byla ve Vanovicích postavena skromná evangelická modlitebna a v prosinci sem
přišel jako duchovní maďarský kazatel Štefan Balla.
Michal Schuster
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