Historický pohled na Borotín

foto: archiv

Borotínský zpravodaj

Září 2015

vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz
Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
1

Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 24.9. 2015 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
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Program:
Úvod
Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek č. 3162/10
Projednání a schválení změny Řádu veřejného pohřebiště
Projednání a schválení Programu rozvoje obce na rok 2015-2020
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4
Projednání návrhu na změnu České pošty na Českou poštu PARTNER
Různé, diskuze
Závěr

Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Jak jste jistě postřehli z programu zasedání zastupitelstva obce,
budeme muset vyřešit převedení pošty v Borotíně do režimu „Partner“. Jelikož je tato
informace teprve nová, tak členové zastupitelstva studují podklady, co by to pro naši obec
přinášelo. Dle informací manažerky z České pošty by stávající služby zůstaly zachovány,
ale pracovnice pošty Partner by nebyla zaměstnankyní České pošty, ale buď Obce Borotín
nebo si to může vzít někdo soukromě na základě partnerské smlouvy. Na výše uvedené
zastupitelstvo je pozvána i manažerka České pošty, aby mohla kvalifikovaně zodpovědět
dotazy zastupitelů, popř. Vaše dotazy. Termín převedení do režimu Partner Česká pošta
naplánovala k 1.2.2016.
V současné době také dokončujeme Program rozvoje obce Borotín na rok 2015 až
2020. Někteří z Vás se zúčastnili dotazníkové ankety, jejíž výsledky jsou v tomto programu
také zohledněny. Tento program budeme schvalovat na jednání zastupitelstva koncem
měsíce září. Od října bude vyvěšen i na obecních webových stránkách www.obecborotin.cz
nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
Před dokončením je také výměna oken a vrat u hasičské zbrojnice, na kterou se
podařilo obci sehnat dotaci 100 000,-Kč.
Věřím tomu, že se budeme i nadále setkávat nejen na radnici, ale i na akcích
připomenutých níže.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 3.9. – 17.9. – 1.10. – 15.10.
– 29.10. – 12.11. – 26.11. – 10.12. – 23.12. 2015 (středa) – 7.1.2016
Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Výkup padaných jablek
Výkup padaných jablek se bude provádět, tak jako vloni na č.p. 44 u Toulů na návsi
v Borotíně, a to vždy ve dnech v sobotu a úterý od 15 do 16 hodin.
Cena za 1kg činí 1,30 Kč. Bližší informace zjistíte na vývěsní tabuli na vratech.
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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 všichni srdečně zváni. Občerstvení včetně uzenin
z udírny a točeného piva je zajištěno.
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 prohlídka fary a kostela, výstavka historických
fotografií, zasazení památeční lípy na návsi, vystoupení klientů z ÚSP Paprsek Velké
Opatovice, dětí z MŠ aj. K tanci a poslechu bude hrát „Holóbkova mozeka“ z Protivanova.
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 připravil historik pan Michal Schuster ve spolupráci s obecním úřadem.
Mateřská škola ožívá
„Září se častokrát podobá létu. Umí si krásně hrát s barvami květů.
Děti se učí číst a kreslit mraky. Sluníčko barví list a školák
taky.“ (Eva Bešťáková)
Úvodní verš přesně vystihuje přicházející období. Také naše
školka ožila s koncem prázdnin již v posledním srpnovém týdnu.
Prázdniny byly v letošním roce vyplněny činnostmi spojenými
s kompletní výmalbou tříd i přilehlých prostor/kuchyň, sklady/.
Mezi další změnu nepochybně patří také personální změna, paní
Eliška Partyšová odešla do řádného důchodu a na její místo
nastoupil kuchař pan Ladislav Král. Chtěla bych touto cestou
ještě jednou poděkovat paní Partyšové za dlouholetou
svědomitou práci a popřát nově nastupujícímu mladému kuchaři
mnoho elánu a úspěchů v začínající pracovní kariéře.
Do nového školního roku letos nastupuje 18 dětí, z toho 5 chlapců
a 13 děvčat. Čeká nás v nejbližší době spousta akcí – Drakiáda s opékáním párků, návštěva
divadelního vystoupení v Boskovicích, program mobilního planetária Morava a mnoho
dalších kulturních programů dle aktuální nabídky.
Mgr. Marcela Nečasová
PODZIM V KVĚTECH – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční podzimní prodejní výstava v arboretu začíná 11.září a potrvá až do 13.
září 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.
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Předpouťová taneční zábava
SDH Borotín pořádá v sobotu 12.září 2015 v kulturním domě Borotín taneční zábavu.
Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Epicentrum. Bohaté občerstvení
zajištěno. V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny. Přijďte se pobavit.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 16.září
2015 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.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusové točně
od pátku 18.září do pondělí 21.září 2015. Do kontejneru je zakázáno dávat nebezpečný
odpad a stavební suť.
Sbírka Diakonie Broumov
Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení, která se uskuteční ve středu 30.září
od 14 do 17 hodin na obecním úřadě v Borotíně.
Sbírat se bude:
- Letní a zimní oblečení
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (min. 1m2)
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené kompletní
- Peří, péřové přikrývky, polštáře a deky
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- Knihy
Věci, které vzít nemůžeme:
- Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- Nábytek
- Znečištěný a vlhký textil

Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 17.října 2015 ve 14.00 hodin tradiční setkání
se seniory v KD Borotín. Program se připravuje.
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Zahájení topné sezony a protipožární opatření
Preventista SDH Borotín upozorňuje všechny občany, že před zahájením topné sezóny
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 2015. 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 v pondělí 16. listopadu 2015 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2015 oslaví:
Marie Smékalová

Ludmila Rychnovská

Libuše Bačovská

Vlasta Širůčková

Mária Dokoupilová

Milena Havránková

Alena Dürrová

5

Borotín v držení barona Josefa Marii z Friedenthalu
Od barona Františka Josefa, posledního potomka moravského rodu Freienfelsů, zakoupil
roku 1784 panství Borotín a Velkou Slatinu za 100 tisíc zlatých baron Josef Maria
z Friedenthalu, který je držel po dobu třinácti let.
Pocházel z rodiny Pinů, jejíž kořeny sahají až do 12. století do města Como v italské
Lombardii, odkud se šlechtický rod později rozšířil také do Neapole a Španělska. Ve druhé
polovině 17. století se jistý Antonio di Pino usadil ve slezské Opavě a jeho synové pak ve
Slezsku založili tři hlavní rodinné větve. Syn Jan Antonín Josef Pino (zem. 1769), císařský
solní a celní administrátor slezského vévodství, císařský rada a přísedící komerčního
kolegia ve slezském vévodství, byl císařem Karlem VI. povýšen do šlechtického stavu a
roku 1728 přijat mezi české rytíře s přídomkem von Friedenthal. Dynastie Pinů
z Friedenthalu zbohatla a vlastnila kromě několika domů v Opavě také četná panství a ve
své době po ní bylo pojmenováno i dnešní opavské Vaškovo náměstí jako Friedenthalplatz.
Jedním ze čtyř synů rytíře Jana Antonína Josefa byl pozdější
borotínský pán Josef Maria Antonín z Friedenthalu. Narodil se 16.
června 1729 a během svého života zastával významné funkce
moravského guberniálního rady v Brně a císařského hospodářského
dvorního rady při české kanceláři ve Vídni. Za manželku měl Evu
Johannu, dceru rytíře Johanna Karla von Russig. Po svém otci
zdědil panství Nový Dvůr, Hlavnice, Zlatnice a léno HrozováPelhřimovy nedaleko Opavy. Roku 1776 byl Josef Maria
z Friedenthalu povýšen císařem Josefem II. do stavu svobodných pánů, přičemž jeho erb
tvořil ve zlatém štítě na zelené zemi přelomený strom, na němž sedí černý pták.
Rok poté, co získal Borotín, přikoupil roku 1785 po smrti opatovického majitele Karla
Vincence Salm-Neuburga za 3600 zl. také lenní statek Stvolová (vsi Želívsko, Horákova
Lhota, Rozhraní, část Stvolové a zaniklá Lhota Urbancova), který od té doby zůstal součástí
borotínského panství. Roku 1790 zakoupil baron Friedenthal ve veřejné dražbě také statek
Bělá s vesnicemi Bělá u Jevíčka, Malá Roudka a Skočová Lhota s dvorem a pivovarem.
Tento majetek náležel již od 14. století jevíčskému klášteru, který byl však josefinskými
reformami zrušen a jeho jmění propadlo státu. Tím Friedenthal rozšířil své panství na Malé
Hané, zahrnující kromě Borotína se zámkem a dvorem ještě Velkou Roudku s dvorem,
Malou Roudku, Skočovou Lhotu, Korbelovu Lhotu, Slatinu se dvorem, Březinku, Bělou se
dvorem, Stvolovou, Horákovu Lhotu, Rozhraní a Želívsko. Pro snadnější správu rozdělil
celé panství na několik částí, přičemž k Borotínu připojil V. Roudku.
Za barona Friedenthala byl v letech 1786-88 nákladem
náboženského fondu postaven v Borotíně kostel
Povýšení svatého Kříže. Byl vystavěn v době, kdy na
základě reforem císaře Josefa II. procházela celá říše
nejrůznějšími změnami, které se také podstatně dotkly
náboženského života. Mnohé kostely a kláštery byly
rušeny (např. klášter v Boskovicích, z nějž později
přešly do borotínského kostela zvony), jiné byly naopak
budovány jako tomu bylo právě v Borotíně. Proti obvyklému úzu byl zdejší kostel
orientován svým presbytářem na západ, což může být dáno jeho ne zcela příhodnou
polohou ve stráni nad vsí. Hned po vystavění se však sotva dokončená věž kostela zčásti
zřítila a musela být postavena znovu o něco nižší. Kvůli trhlinám v klenbě lodi se kostel i
nadále nemohl používat a bohoslužby se konaly tak jako předtím v zámecké kapli. Roku
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1786 byla u kostela postavena také nevelká fara jako obydlí lokálních kaplanů, později
farářů.
Na svém panství baron Friedenthal podporoval přistěhovalectví a pro své pracovníky v
hospodářských dvorech zakládal tzv. famílie. Termín familiant (z něm. Familie, tj. rodina)
označoval dědičného nájemce dílu panské půdy, který vznikl v 18. století v době panování
císařovny Marie Terezie rozdělením panských statků na malé části. Cílem této pozemkové
reformy bylo rozdělit vrchnostenské statky mezi jednotlivé zemědělce, kteří byli v
dědičném nájmu na malém pozemku, jehož velikost odpovídala zhruba potřebám jedné
rodiny. Dalším důvodem pro zakládání nových osad byl velký úbytek obyvatelstva,
způsobený následkem morových epidemií a neúrody. Pro zdárný chod panství bylo potřeba
tyto chybějící pracovní síly nahradit. Baron Friedenthal tak přiděloval novým poddaným
půdu na okraji svých lánů, daroval jim dřevo na stavbu domů a poskytoval nejrůznější
výhody. Noví osadníci byli často německé národnosti, což značně ovlivnilo např. do roku
1790 výhradně českou obec Slatina. Baron Friedenthal nově založil kolonii devíti domků s
názvem Podlesí ve V. Roudce, dnes již zaniklou famílii Žabárna v M. Roudce a samotu
Újezd u Skočové Lhoty.
Další familiantskou osadu s 21 domky založil roku 1790 nad Borotínem. Vznikla snad
v místech, kde kdysi stávala zaniklá středověká ves Dvořiště. Po svém zakladateli získala
kolonie také své jméno, které znělo německy Friedenthal, česky pak Frýdentál, Frýdntál,
Fryntál či lidově Flintór. Domy se samostatným číslováním tu byly většinou postaveny v
jedné řadě západovýchodním směrem, částečně jihoseverním. Jednotlivé podélné domky
obrácené štítem do ulice se táhly po jedné straně cesty. Obyvatelé Flintóra byli většinou
drobnými domkaři, kteří si na živobytí přivydělávali různými řemesly. Byli mezi nimi
především tkalci, krejčí, stolaři ad.
Z roku 1790 pochází také první zápis v borotínské farní matrice narozených pro Dorf
Friedenthal. Šlo o dvojčata jménem Maryanna a Anna Zemánkovy z čp. 20. Tato dvojčata
byla shodou nešťastné náhody také prvními zemřelými z Frýdntálu, kteří jsou zapsáni ve
farní knize úmrtí, neboť Maryanna zemřela 28. května 1791 a její sestra Anna přesně o
měsíc později.
První svatba se ve Frýdntálu konala až třetí rok po založení kolonie – 21. května 1793, kdy
si 23letý tkadlec Joseph Pelischek z Vanovic bral 24letou Marinu, dceru po zemřelém
Johannu Switakovi z Borotína. Za svědky jim šli Joseph Schubert, bednář z Frýdntálu a
Paul Smolarz, podsedek (druh menšího rolníka) z Vanovic. Oddávajícím byl tehdejší
borotínský kaplan Karel Černý.
Baron Friedenthal začal také v duchu filosofie návratu k přírodě dle J. J. Rousseaua a
nastupujícího romantismu budovat mezi Velkou Roudkou a Borotínem parkový lesní
komplex. Na jeho snahy pak navázali další majitelé, kteří prostor dále upravovali,
zvelebovali a doplnili dokonce o malý lázeňský areál.
Na konci 18. století měl Borotín celkem 38 domů a čítal 463 duší. Roku 1783 byla obec
přičleněna do kraje olomouckého, ale roku 1792 opět do brněnského.
Baron Josef Maria z Friedenthalu roku 1797 prodal lenní statek Stvolová a panství Borotín
se statky Slatina a Bělá rytíři Janu Františkovi Hainischovi z Haydenburku, o němž budeme
pojednávat v dalším pokračování tohoto přehledu dějin Borotína.

Podpis barona Josefa Maria z Friedenthalu
Michal Schuster
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