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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 17.12.2015 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení územního plánu obce Borotín
3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016
4) Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2023
5) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5
6) Příprava inventury k 31.12.2015
7) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno s E-on ČR
8) Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt na č.p.42
9) Přijetí stanoviska k změně pobočky České pošty na poštu partner
10) Různé, diskuze
11) Závěr

Slovo starosty
Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2016 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo
zajistit stolní kalendáře na rok 2016, tentokrát s novou tématikou – „Pohledy do obcí
mikroregionu Malá Haná“, které dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček. Věřím,
že Vás tento dárek potěší a že nám zachováte přízeň i v nadcházejícím období.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína, např. SDH za zajištění Mikulášské besídky,
úklidu koupaliště, maškarního karnevalu, spolupráci při zajištění „Setkání rodáků“,
soutěže dětí „O Borotínský pohár“, výměnu oken, dveří a vrat hasičské zbrojnice, aj., dále
Mysliveckému sdružení Vanovice – Borotín, za zahájení prázdnin „Sportovním dnem na
koupališti, TJ SOKOL za údržbu sportovního areálu na koupališti aj., Mateřské školce
v Borotíně za zajištění vystoupení dětí na setkání se seniory, vzorné vedení školky, ženám
za organizaci pravidelného cvičení v KD, ranči ALZA a Katce Sehnalové za přípravu a
organizaci 3. Borotínské Hubertské jízdy, Janě Toulové, Michaele Novotné a dalším
dobrovolníkům za přípravu a organizaci řemeslného jarmarku v Arboretu Borotín, a
občanům, kteří pomohli při akcích i přesto, že nejsou organizováni v žádné organizaci.

Údržba místních komunikací
Stejně jako v loňském roce je údržba místních komunikací přes zimu zajišťována
smluvně s panem Martinem Přichystalem z Borotína. Žádáme občany, aby v případě
sněžení neparkovali svá auta na místních komunikacích a umožnili tak prohrnutí vozovky
v celé šíři, popř. délce, a předešli tak případnému nebezpečí poškození vozidel.
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Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 26.11. – 10.12. – 23.12.
2015 (středa) – 7.1.2016 – 21.1 – 4.2. – 18.2. – 3.3. – 17.3. – 31.3.
Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Od prosince 2015 do konce března 2016 nebude možno biologický odpad
odevzdávat do biokontejneru. Kontejner na bioodpad bude opět přistaven od 1.dubna
2016, kdy jej začne svozová firma opět vyprazdňovat a odpad odvážet.
Svozová firma SITA CZ dále upozorňuje občany, aby do popelnic neukládali žhavý
popel, neboť v tomto případě by z bezpečnostních důvodů nebyla popelnice vysypána. Do
popelnic je také zakázáno dávat stavební suť.
Upozornění úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu průkazu za
nový OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a
nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Knihovna
Na konci měsíce září proběhla výměna knih Moravské zemské knihovny,pobočka
Boskovice. Dovezli 102 knih beletrie a 25 knih naučné. Naučné dětské bylo 15, beletrie
58. Celkem 200 knih. V letošním roce jsme nově zapsali 112 našich knih. K výběru knih
lze využít i internet. Seznamy knih jsou tam uvedeny. Mimo knihy půjčujeme i časopisy,
pro dospělé Příroda,101 plus 1, Hasičské noviny a dětem ABC.
12.10. navštívila knihovnu MŠ. Děti si prohlédly knihovnu i nové knihy, malovaly
obrázky s podzimní tématikou a odnesly si figurky zvířátek z kaštanů. Čtenáři byli zváni
na besedu o šestidílné Bibli Kralické s panem Michalem Schustrem 25.10.2015
Čekají nás dlouhé zimní večery, tak zveme malé děti,školáky ,studenty i
dospělé.Těšíme se na vaši návštěvu.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOROTÍN

Mikulášská nadílka s ohňostrojem
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče, strejdy, tety a přátele dobré
zábavy na „Mikulášskou nadílku“ zakončenou tradičním ohňostrojem, která se uskuteční
v sobotu 5. prosince 2015 od 16.30 hodin u Hasičského sklípku.
Těšíme se na Vás, svařák, medovina a čaj pro děti zajištěny. Zájemci o balíček hlaste se na
602 377 846 – Libor Toul. Děkujeme.

Štěpánská střelecká soutěž
Srdečně Vás zveme na tradiční Štěpánskou soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro děti i
dospělé, která se uskuteční v pátek 26. 12. 2015 od 13 hodin v hasičském sklípku. Drobné
ceny pro vítěze, teplé nápoje (pro děti čaj zdarma, svařák aj.), párek v rohlíku, a další
občerstvení zajištěno.
Přijďte si zpestřit vánoční čas, rádi Vás uvidíme.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

Vážení přátelé hasičů,
ze srdce Vám děkujeme za vytrvalou podporu, kterou jste nám vyjádřili při naší činosti,
ať již malým či větším darem, penězi, prací, nebo osobní účastí na našich akcích či
brigádách, kterých je letos požehnaně. Věříme, že jste si je užili nebo ještě užijete. 
Velice si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci také v roce 2016.


Výroční valná hromada SDH
Vážené hasičky, vážení hasiči,
v sobotu 2. ledna 2016 od 16:00 v sále KD Borotín se uskuteční výroční valná hromada
sboru, jejíž programem budou zprávy jednotlivých funkcionářů výboru, informace
z ústředí, plán práce na příští období, předání ocenění a další. Samostatné pozvánky
s podrobným programem najdete ve svých poštovních schránkách. Jako poděkování za
odvedenou práci bude připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme za Vaši účast. Výbor
SDH

Tradiční hasičský společenský ples
SDH v Borotíně si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 20. února 2016 od 20 hodin v kulturním domě v Borotíně. Těšit se můžete na
pestrý program a půlnoční překvapení. V lidovém i moderním tónu pro mladé i dříve
narozené hraje „SLZA“ pod vedením pana Petra Křivinky. Bohaté občerstvení a hra o ceny
bude zajištěna. Věcné a jiné dary jsou vítány, můžete předat na OÚ Borotín. Předprodej
slosovatelných vstupenek se uskuteční na přelomu ledna/února po jednotlivých domech.
Libor Toul – starosta SDH

Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s novou „Muzikou Malá Haná“ se letos uskuteční
v neděli 20.prosince 2015 v 9.45 hodin u hasičského sklípku. Přijďte všichni, kdo se chcete
naladit do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné vánoční písně a koledy.
Teplé nápoje a občerstvení je zajištěno. Srdečně zve zastupitelstvo obce Borotín a SDH.
Vánoční výstava v Arboretu Borotín
Zahradnictví František Chlup Vás zve na tradiční vánoční výstavu suchých vazeb,
vánočních dekorací včetně pohyblivého betlému s ručním pohonem. Výstava se uskuteční
ve výstavním pavilonu Arboreta a v domě u vchodu do Arboreta. Výstava se koná od 20.
do 28.prosince 2015 od 9 do 11 a 14 až 16 hodin.
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Silvestr 2015
Silvestr 2015 a příchod Nového roku se bude tradičně slavit v hospodě „Stará škola“.
Zájemci hlaste se do 27.12.2015 u vedoucího pana Radka Sedláčka (mob.603 447 375),
který Vám podá bližší informace.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 9.ledna 2016 od 20
hodin v kulturním domě ve Vanovicích. Bohatá myslivecká kuchyně a tombola bude
zajištěna. K tanci a poslechu hraje „SLZA“. Svoz a rozvoz autobusem bude zajištěn.

Masopustní průvod masek
SDH Borotín a TJ Sokol Borotín pořádají v sobotu 6.února 2016 tradiční masopustní
průvod masek. Průvod masek začíná v 10 hodin od hasičského sklípku v Borotíně. Sraz
masek bude v 9 hodin.

Nové jízdní řády
Od 13.12.2015 budou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Od 14.12.2015 budou k dostání v tištěné
podobě jízdní řády na linky autobusů 251 a 253 zdarma na OÚ Borotín. Vytištění ostatních
linek autobusů a jízdních řádů na vlak je zpoplatněno. Pečlivě si prostudujte změny
v těchto JŘ, kterých je poměrně dost. Zvýšil se počet spojů na lince č.253, ale naopak ubylo
spojů, které zajíždějí i do Borotína na lince č.251.
Mateřská škola
V mateřské škole si užíváme na vycházkách barevnosti okolní
přírody.
V říjnu – měsíci knihoven - jsme navštívili místní knihovnu, kde pro
nás připravila knihovnice paní Korbelová velmi příjemné seznámení
s knihou.
V podzimních dnech nás navštívila nepříjemná viróza, přesto děti
zvládly krátké vystoupení s kulturním programem pro seniory.
V tomto týdnu jsme navštívili divadelní vystoupení v Boskovicích a už současné krátké
dny a dlouhé noci dosvědčují rychlé přibližování
adventního čekání na Vánoce. Chceme pozvat
všechny občany na Tvořivé dílny s vánoční
tématikou, které budeme pořádat jako již tradičně
v pavilonu Arboreta Borotín, a to v pátek 11.
prosince, od 15. hodin. Přijďte si vytvořit se svými
dětmi výrobek s vánočním motivem či zakoupit
kreativní dáreček pro své nejmilejší. Jednoduché
občerstvení bude zajištěno. Klidné prožití
přicházejících adventních dnů přejí děti a
zaměstnanci mateřské školy.
Mgr. Marcela Nečasová
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Veřejně prospěšné práce
Na Obci Borotín v současné době pracují 3pracovníci na veřejně prospěšný pracích.
Tito pracovníci jsou placeni z dotace z úřadu práce a pracují na plný úvazek.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících leden až březen 2016 oslaví:
Bačovský Miroslav
Köhler Alois

Kafková Božena
Toulová Milena

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Finančníci Sinové
Od roku 1846 se stal majitelem borotínského panství baron Jiří Šimon Sina (1782 ˗ 1856),
který pocházel z rodiny zbohatlého řeckého obchodníka Šimona Jiřího Siny povýšeného
do šlechtického stavu s titulem svobodný pán (baron) von Hodos und Kizdia.
Rodový znak Sinů tvořil zlato-červeně
polcený štít s vydutým modrým hrotem
(klínem) uprostřed, v němž z moře vystupuje
rozštěpená skála a nad ní je doprava obrácený
stříbrný měsíc. V pravé zlaté půli štítu je černá
orlice na dělicí čáře, v levé červené půli je
zlatý lev ve skoku držící v předních tlapách tři
stříbrné stonky bavlníku. Klenotem jsou tři korunované přilby: s černou dvouhlavou orlicí,
se třemi stříbrno-červeno-stříbrnými pavími pery a se zlatým vyskakujícím lvem, který drží
v přední tlapě tureckou šavli. V této podobě i s rodovým heslem „Servare intaminatum“
(tj. sloužit nezištně, bezúhonně) a dvěma lvy po stranách je erb zachycen také na dobových
pečetích borotínského vrchnostenského úřadu.
Baron Jiří Šimon Sina (řecky Georgios Sinas, něm. Georg Sina) se
narodil 20. listopadu 1782 ve městě Niš na tehdejším území Osmanské
říše. Jeho matkou byla první manželka Šimona Jiřího Siny Irene roz.
Czippe. Jeho ženou byla Katharina Derra von Moroda. Finančním
podnikáním zvětšoval Jiří Šimon Sina rodinné jmění a tím zároveň
stoupala jeho vážnost u císařského dvora.
Obchodoval po celé Evropě a na Balkáně hlavně s bavlnou, ovčí vlnou, dřevem, tabákem,
uhlím a solí. Kolem roku 1840 patřil bankovní dům Sinů k nejvýznamnějším ve Vídni hned
po finančním domě rodiny Rothschildů. Díky svým finančním úspěchům byl baron Sina
dokonce jmenován do čela rakouské národní banky, kterou řídil jako ředitel a poté jako
viceguvernér.
Mimo bankovnictví podnikal hlavně v dopravě. Podílel se na stavbách dopravní
infrastruktury a rozvoji nákladní říční dopravy především na území dnešního Maďarska.
Spolufinancoval např. stavbu prvního visutého řetězového mostu přes Dunaj v Budapešti.
S bankéřskou rodinou Rotschildů se podílel např. na financování části stavby a provozu
první české koněspřežné železnice z Českých Budějovic do rakouského Lince ve 20. – 30.
letech 19. století.
Kromě toho byl také velkým mecenášem a podporovatelem vzdělání, vědy a kultury. Baron
Sina udržoval úzké kontakty také s nově založeným řeckým královstvím, vzniklým roku
1833. Řecký král Otto I. jej téhož roku jmenoval řeckým generálním konzulem ve Vídni a
v této funkci zůstal až do své smrti. Mimo jiné byl také zakladatelem Národní observatoře
v Aténách či aténské univerzity.
Finance, které se mu podařilo vydělat, vložil Sina mimo jiné do velkého pozemkového
majetku ˗ postupně získal panství Trenčín, Bánovce a Brumov, na Moravě velkostatky
Myslibořice, Velehrad, Prštice, Rosice, Veveří, Hrotovice a Dalešice, v Čechách panství
Poděbrady se 62 vesnicemi. Kromě toho Sinům patřila další panství v Rakousku, Uhrách,
rumunském Valašsku a Řecku, paláce a domy ve Vídni a jiných městech.
Roku 1846 zakoupil Sina také statek Borotín, Slatinu a Bělou za 190.000 zl. od dědiců
Františka Kajetána Haynische z Haydenburgu. Z doby jeho majetkového držení Borotína
pochází oznámení o prodeji 23 polských oslů, který se uskutečnil 17. února 1848 na
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vrchnostenském hospodářském dvoře v Borotíně od 10 hodin ráno. Zájemci měli
vydražené osly platit hotově přímo na místě. Podobná dražba ve dvoře se konala také 19.
ledna 1852, kdy si zájemci s nejvyšší peněžní nabídkou mohli zakoupit dobytek. Správa
panství tehdy prodávala tři býky, jedenáct oslů a třináct krav. Správa statku pronajímala
zájemcům také zpracování mléka, pocházejícího od 31 dojnic, umístěných v borotínském
vrchnostenském dvoře.
Baron Jiří Šimon Sina zemřel 18. května 1856 ve Vídni. Zanechal po sobě ohromné jmění,
odhadované až na 60 milionů zlatých. Velkostatky na Moravě a v Čechách zdědilo několik
členů rodiny: nevlastní bratr Jan Šimon získal panství Rosice u Brna, vnučka Helena
panství Veveří a vnučka Ifigénie panství Velehrad. Největší část dědictví nabyl jeho jediný
syn Šimon Jiří Sina. Jednalo se o velkostatky Brumov, Borotín, Poděbrady a komplex
Hrotovice-Myslibořice-Dalešice.
Baron Šimon Jiří Sina se narodil 15. srpna 1810 ve Vídni, kde také
vystudoval na univerzitě filozofii, historii a ekonomii. Roku 1835
převzal po svém otci vedení firmy Sina, ale svěřil ji do rukou svého
strýce a obrátil pozornost ke svému pozemkovému vlastnictví, v rámci
něhož provedl mnoho hospodářských reforem. Sina patřil do nejvyšších
podnikatelských a společenských kruhů ve Vídni, byl členem uherského
sněmu a známým mecenášem a filantropem. Za podporu vědy a
financování Národní observatoře v Aténách, kterou založil jeho otec, byl
po Sinovi dokonce pojmenován kráter „Sinas“ v Moři klidu na Měsíci.
Jeho manželkou byla kněžna Ifigenie Ghika de Desanfalva. Měli syna Jiřího, který záhy
zemřel, a dcery Anastázii, Irenu, Helenu a Ifigenii. Svým dcerám vybral budoucí chotě a ti
většinou zděděný majetek promrhali.
Během jeho držení borotínského panství došlo roku 1865 za duchovního Františka Hanáka
k povýšení borotínské lokální kuracie na samostatnou farnost. Pozemky, přináležející
k vrchnostenskému dvoru v Borotíně, byly tehdy pronajímány soukromníkům. Inzerát,
nabízející pronájem zámku, vyšel např. 6. července 1861 v rakouských novinách Wiener
Zeitung. Lákal mimo jiné na zdravé prostředí, blízkost lázeňského místa Roudky
s romantickým okolím a výhodnou polohu na okresní silnici mezi Moravskou Třebovou,
Boskovicemi a Letovicemi. Vzhledem k zřízenému vodovodu a zahradě s mnoha ovocnými
stromy se dle inzerátu hodil zámek pro letní pobyty větší rodiny, stejně tak pro průmyslové
podniky či dobročinné účely.
Šimon Jiří Sina vlastnil borotínské panství až do roku 1871, kdy „statku toho ani neviděv,
prodal jej rodině Müllerově“, jak uvádí Benjamin Popelka v publikaci Jevický okres. To,
že asi ani jednou panství nenavštívil, nebylo při velikosti jeho majetku nic neobvyklého.
Nikdy nenavštívil také např. lázeňské město Trenčianské Teplice, které mu patřilo po
dvacet let. Jednotlivá panství svěřoval do rukou pověřených hospodářských správců,
kterým schvaloval jejich zásadní rozhodnutí.
Ohromný majetkový konglomerát sinovských velkostatků po celé habsburské monarchii
zůstával pohromadě a byl spravován z vídeňského ústředí až do smrti Šimona Jiřího Siny
ve Vídni 15. dubna 1876. Jeho smrtí vymřela rodina Sinů po mužské linii a majetkový
komplex byl následně rozdělen mezi jeho čtyři dcery provdané do významných evropských
aristokratických rodů. Největší část získala Helena, provdaná za významného řeckého
knížete Gregora Ypsilantiho. Jelikož byla pověstnou marnotratnicí, na přelomu 19. a 20.
století byla většina původního majetku Sinů rozprodána v dražbě.
Michal Schuster
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