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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 17.3.2016 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Projednání a schválení novely obecně závazné vyhlášky 2/2015
Seznámení s projektem „Energeticky úsporná obec“
Projednání veřejně právní smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby
Seznámení s podanými žádostmi o dotaci na KÚ Jihomoravského kraje
Schválení rozpočtového opatření č.1/2016
Různé, diskuze
Závěr
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Vzhledem k tomu, že se blíží konec
zimního období, bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost při nepříznivých situacích,
kterou s sebou zimní období provází, i když letošní zima byla mnohem mírnější než
obvykle. Zároveň bych Vás chtěl požádat o spolupráci při jarním úklidu před svými
domky v naší obci.
V březnu, tj. ještě tento měsíc by měla být zahájena rekonstrukce vodovodního
řadu od domu č.p. 147 paní Svrčkové (bývalé Buryškovo) kolem Chlupových,
Neubauerových až po stavení paní Nedomové č.p. 61.
Je třeba zdůraznit, že tuto rekonstrukci financuje v plné výši Svazek vodovodů a
kanalizací Boskovice. Věřím, že tato akce přispěje ke zkvalitnění dodávky vody a
minimalizaci poruch a oprav v obci Borotín, a tím i k lepší ekonomice provozu.
DOTACE
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce vypracováním žádostí o dotaci. Toto
bylo splněno a následně byly podány dne 25.2.2016 na Krajský úřad JMK.
Jedná se o tyto žádosti:
1) Žádost o dotaci na opravu památek místního významu ve výši 45.tis. Kč.
(kříže, boží muka)
2) Žádost o dotaci na vybavení knihovny ve výši 50. tis. Kč (dataprojektor, plátno,
oprava podlahy)
3) Žádost o dotaci na vybavení kulturního domu ve výši 200 tis. Kč (nábytek,
stoly, židle)
4) Žádost o dotaci na zakoupení hasičského zásahového automobilu ve výši
500.tis Kč.
O těchto dotacích bude rozhodovat Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v dubnu
letošního roku. Pokud uspějeme, budeme se finančně spolupodílet, neboť dotace je
vlastně cca 50% cílové částky, kromě hasičského automobilu, kde dotace činí 70% cílové
částky.
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Pozvánka na vlastivědně - historickou procházku a odhalení zrekonstruovaného
pomníku padlým na návsi
Obecní úřad Borotín Vás zve na odhalení nově zhotovené repliky pomníku padlým
v 1.světové válce na návsi, které bude pokračovat procházkou a zastaveních na dalších
zajímavých místech naší obce, s odborným výkladem historika pana magistra Schustera.
Tentokrát se půjde směrem ke mlýnku (bývalému mlýnu) a okolí. Odhalení a vycházka se
uskuteční v neděli 8.května 2016 od 15 hodin se srazem u pomníku na návsi. Těšíme se
na Vaši účast.

Nejbližší termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech
17.3. – 31.3. –
14.4. – 28.4. – 12.5. – 26.5. – 9.6. – 23.6. - 7.7. 2016. Případné změny termínů budou
včas oznámeny.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden v pondělí
14.března 2016 od 16.00 do 17.00 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.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusové
točně od pátku 18.března do neděle 20.března 2016. Do kontejneru je zakázáno dávat
nebezpečný odpad a stavební suť.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.2/2015 „O místním poplatku“ jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2016. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do poznámky
uveďte prosím Vaše jméno a číslo popisné domu. Na platby uskutečněné po tomto datu
bude nabíhat penále a při nezaplacení do 90 dnů bude provedeno správní řízení s
dlužníkem, které může skončit i exekucí.
Výše poplatků za odvoz odpadu činí 450,-Kč/občana s trvalým bydlištěm v obci
Borotín a 450,-Kč/ za trvale neobydlený objekt. Poplatek za psa činí 50,-Kč (25,-Kč
pro důchodce, kteří nemají žádný jiný příjem). Podrobnosti jsou uvedeny ve výše
uvedené OZV č.2/2015 (www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí
v úřední hodiny na obecním úřadu)
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Ohlédnutí za rokem 2015.
Již třetím rokem půjčujeme knihy v půjčovním systému Clavius. Knihy je možné vybrat z
více než 4000 našich nebo ze 250 knih Moravské zemské knihovny v Brně, pobočka
Boskovice. V současné době bude zapůjčeno z výpůjčního fondu více než 100 knížek pro
děti a mládež. Půjčovní doba knihovny je vždy v pátek od 16 do 20 hodin.
Pravidelně odebíráme periodika Příroda, 100 plus jedna zajímavostí, Hasičské noviny a
ABC pro děti. Je možné i připojení na internet a drobné kopírování dokumentů. Na nové
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knihy přispívá OÚ, některé jsou sponzorské dary našich čtenářů, kterým touto cestou
děkujeme. Seznam nových knih a knih výpůjčního fondu je zveřejněn na internetu
pomocí online katalogu knih viz odkaz. (http://knihovna.obecborotin.cz/)
Na vaši návštěvu v tomto roce se těšíme.
Mgr. Vlasta Korbelová
Informace z SDH Borotín
Poděkování
Děkujeme všem za účast a podporu tradičního hasičského plesu, věříme, že jste si letošní
ročník náležitě užili a už teď se těšíme na další. Video můžete shlédnout na
www.sdhborotin.cz
Dětský maškarní karneval
Zveme všechny děti, rodiče prarodiče a přátele masek na dětský maškarní karneval, který
se uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 14:00 v KD v Borotíně.
Pestrý program zajistí zábavné soutěže pro děti i dospělé, reprodukovaná hudba a velmi
bohatá „tombola“ o spoustu hraček. Dobrou náladu s sebou.
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov v Borotíně
Po několika letech se do Borotína opět vrací postupová soutěž v požárním sportu okrsku
Šebetov. Uskuteční se v sobotu 28. května 2016 od 13 hodin na borotínské návsi.
K vidění budou disciplíny Požární útok a běh na 100m s překážkami. Očekává se účast
kolem dvaceti soutěžních družstev mužů, žen a veteránů. Srdečně Vás zveme posedět a
zafandit sportovnímu zápolení.
Sběr železného šrotu – odložení
Vážení spoluobčané, náš sbor každý rok na jaře prováděl sběr železného šrotu. Nyní je
však výkupní cena natolik nevýhodná, že jsme se rozhodli odložit termín na pozdější
dobu - pravděpodobně podzim letošního roku. O termínu Vás budeme včas informovat
prostřednictvím zpravodaje.
Hasičský den v Boskovicích
Máte rádi hasičskou techniku a hasičstvo? Dne 16. dubna 2016 od 10:00 proběhne
v Boskovicích na Masarykově náměstí HASIČSKÝ DEN, k vidění bude průvod
slavnostních praporů (včetně našeho) a výstava techniky. Ukázky práce mladých hasičů,
dobrovolných i profesionálních jednotek. Na akci naváže výstava praporů a hasičské
historie v muzeu Boskovicka. Více informací na http://www.oshblansko.cz/
Vzpomínka
V únoru opustil naše řady dlouholetý člen výboru sboru, vášnivý střelec, rybář, hasič,
dobrý člověk a kamarád - bratr František Letfus. Navždy zůstane v našich vzpomínkách.
Libor Toul – starosta SDH Borotín

Mateřská škola
Hned v prvním lednovém týdnu jsme zahájili předplavecký výcvik v Plavecké škole
v Boskovicích. Samozřejmě předcházela od některých rodičů vlna obav o zdraví dětí,
naštěstí těch, kteří byli přesvědčeni o prospěchu celé akce bylo podstatně více a naše děti
nejen každý týden vesele skákají do vody, ale jsou navíc v tomto období podstatně
zdravější než jindy.
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V minulém týdnu jsme uspořádali sběr papíru, díky vydatné pomoci mnoha občanů obce
bylo celkem odvezeno 1 840.- kg a naše škola tak obdržela 3 496.- Kč. Získané finanční
prostředky budou použity na pomůcky pro pohybové aktivity dětí. Všem, kteří nám
přispěli jakoukoliv pomocí, velmi děkujeme.

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 17. března v době od 13. – 16. hodin
v budově mateřské školy. Potřebné tiskopisy obdrží rodiče při zápisu, vezměte s sebou
prosím rodný list dítěte.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ
Borotín
TJ SOKOL Borotín
TJ Sokol Borotín v sobotu 6.února 2016 pořádala masopustní
průvod masek, který prošel celou obcí Borotín s recitací
básničky a zpěvu, za výrazné podpory harmonikáře pana
Kubína. Tato akce se jako vždy podařila a přispěla k dobré
náladě našich obyvatel.

Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne v sobotu 30.dubna 2016 v 19.00 hodin na koupališti. Přijďte
všichni přivítat jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
Na měsíc červen připravujeme NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC, který se
uskuteční v sobotu 16.června 2016 od 9 hodin v areálu na koupališti. Prezentace bude
probíhat od 8 do 8.30 hodin. Startovné činí 300 Kč za tým. Registraci provádějte u pana
Milana Novotného, mob. 605 989 590 nebo na e-mail: milanov001@seznam.cz.
Registrace je možná do obsazení maximální kapacity turnaje. Občerstvení je zajištěno po
celou dobu turnaje. Těší se na Vás pořadatelé.
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JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 30.dubna a potrvá až do
8.května 2016. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Více se
dozvíte na www.zahrada-borotin.cz.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
které pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční
v sobotu 2.července 2016 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně.
Dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, a kvalitní bohaté
občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2016 oslaví:
květen
Přichystalová Marie
Sieglová Marie

duben
Ambroz Josef
Čápková Zora
červen
Partyšová Eliška
Bartošková Jana
Vyšinková Marie
Širůček Miloslav
Maršálek Pavel

Borotín za Haynischů z Haydenburka
V červenci 1797 zakoupil od barona Friedenthala panství Borotín se statky Slatinou a
Bělou za 125.000 zl. a lenní statek Stvolová za 4000 zl. rytíř Jan Nepomuk František
Haynisch z Haydenburka (Haynisch von Haydenburg).
Jan František Haynisch byl nešlechtického původu, pocházel z panství Velké Losiny a
kolem roku 1766 se stal hospodářským správcem panství Račice na Vyškovsku, které
tehdy patřilo hraběti Antonínu Pavlovi Braidovi. Haynischovi se podařilo značně
zbohatnout díky několika šťastným okolnostem, což mu také zajistilo získání českého
inkolátu (státní příslušnost), na základě něhož mohl zakupovat v našich zemích majetek, a
v listopadu 1796 povýšení do rytířského stavu s přídomkem von Haydenburg.
Jako rodový znak obdržel čtvrcený štít, který tvořila v pravé
horní a levé dolní čtvrtině ve zlatém poli ležící černá orlice
(případně orel) na dělicí čáře, ve zbývajících dvou modrých
polích byly tři ohnuté zlaté obilné klasy vyrůstající ze zeleného
trávníku. Nad štítem byly dvě přilby s korunkou a klenoty: nad
pravou přilbou černá orlice a nad levou tři zlaté klasy.
Přikrývadla byla černo-zlatá (vpravo) a modro-zlatá (vlevo).
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Díky nabytému bohatství si mohl zakoupit roku 1797 právě borotínské panství a v lednu
1798 také panství Klečůvka v uherskohradišťském kraji. V lednu 1800 zakoupil panství
Račice, na němž kdysi působil jako správce, ale držel je velmi krátkou dobu do roku 1802
Podnikatelský úspěch Haynische byl ve své době asi celkem známý. Je mu dokonce
v knize Christiana Baumanna Der Kern und das Wesentliche entdeckter Geheimnisse der
Land- und Hauswirtschaft neboli Jádro a podstata objeveného tajemství zemědělství a
hospodaření, vydané v Brně roku 1803, věnována jedna strana v kapitole, jež dává
majitelům půdy návod, jak snadno a rychle zlepšit hospodaření.
Co se týče borotínského panství, to nebylo v této době nijak zvláště výnosné. Zbylo-li
roku 1798 „k rukám vysoké rytířské milosti“ 5012 zl., činil roku 1804 čistý výnos jen
1286 zl. Čistým výnosem se míní suma po srážce osobních potřeb vrchnosti, které např. v
roce 1818 činily 13.674 zl. z celkového příjmu asi 29.000 zl. Aby vrchnostenský úřad
zvětšil příjmy z panství, začal prodávat poddaným robotu a přebytky hospodářských
produktů, o něž byl značný zájem. Dělo se tak zvláště po tom, co roku 1798 vyšel patent,
který vrchnostem doporučoval dohodnout se s poddanými na částečném nebo úplném
vykoupení z roboty.
V dochované „Knize přednesů u vysokého říšského rytířského panství Borotín Františka
Haidenburga“ vypracovali rozvrh robot vrchní Franz Fiebienger a purkrabí Johan
Lahola. Povinnosti tzv. pěší roboty byly například tyto: sbírání housenek na zelném poli
či v ovocné zahradě, okopávání chmele, kácení stromů v lesích, hloubení příkopů kolem
polí, různé sezónní práce na polích, lámání kamene v lomech apod. Tažná robota
spočívala např. v odvážení dřeva či listí z lesů.
Zajímavé jsou též zápisy o konkrétních robotních činnostech v některých dnech roku
1805. Šlo např. o přípravu půdy na chřest (13. dubna), okopávání chmele (20. dubna),
šest osob mělo opravovat chmelové tyče (27. dubna). Na počátku června pak okopávala
maloroudská, slatinská a borotínská pěší robota po dva dny chmel. V dubnu 1805
pracovali všichni pěší robotníci z Borotína, Skočové Lhoty, Bělé a obou Roudek v
borotínské zahradě, kde byl okopáván chmel, shrabován hnůj na jetelišti a snášen na
hromady. Dohled tu činil zámecký dráb, slatinský šafář, roudský rychtář a purkrabský
písař.
V rámci robot se nejvíce nadřeli pěší robotníci z horských vesnic, jak se v Borotíně říkalo
obcím v dalších částech panství. Borotínští měli asi mnohem lepší postavení, protože
práce v panských zahradách, ve dvoře, v zámeckém parku a v zámku nebyla tak
namáhavá. Intenzivnější hospodaření vrchnosti vyžadovalo mimo povinnou robotu ještě
značný počet námezdních sil. Proto zvala vrchnost poddané, zvláště ty bez potažní
roboty, na práce také za plat. Kromě práce na polích a v lesích dělali někteří za plat
poštovní posli do Brna. Ovčácký mistr měl v Borotíně roku 1799 na starost chov 340
ovcí.
Jan František Haynisch z Haydenburka pokračoval v úpravě a zvelebování romantického
lesního komplexu mezi Borotínem a V. Roudkou, který začal budovat předchozí majitel
baron Friedenthal. Borotínský pán navíc lesopark napojil na malé lázně, které tu založil
na jeho okraji roku 1805. Zpočátku malé lázně byly postupně dostavovány a doplňovány,
až získaly široký věhlas a oblibu nejen v rámci Moravy.
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Manželkou Jana Františka Haynische byla Anna, dcera majitele skláren, s níž měl čtyři
potomky: syny Františka, Josefa a Arnošta a dceru Fortunátu. Borotínské panství převzal
syn František Kajetán Karel Haynisch z Haydenburka, po nějaký čas přísedící lenního
práva olomouckého arcibiskupa. Byl dvakrát ženatý (nejprve s Terezií Marií von
Mannhalter, poté se Sophií von Moosthal) a měl děti Marii, Augustu, Alexandra a Huga
(oba narozeni na borotínském zámku) a Hermínu.
Na popud a za finančního přispění rytíře Františka Kajetána Karla se roku 1814
uskutečnila oprava a dostavba borotínského kostela. Na kostel byla osazena velká i malá
věž, střecha byla nově pokryta šindelem, přistavěna panská oratoř a zřízeny boční oltáře
ke cti Matky Boží Panny Marie a ke cti sv. Františka z Assisi. Toho roku také rytíř
věnoval borotínskému kostelu vzácný obraz Panny Marie ze 17. století, umístěný
původně v zámecké kapli. Slavnost přenesení obrazu se konala na svátek narození Panny
Marie dne 8. září 1814.
Moravský historik Gregor Wolný vytvořil zevrubný popis borotínského panství k roku
1836, z něhož se dozvídáme, že na celém panství tehdy žilo 2429 obyvatel (1106 mužů a
1323 žen), z nichž bylo 2153 římskokatolického a 276 helvétského vyznání. Nekatolíci
žili především v Borotíně, Frýdntálu, Velké a Malé Roudce, Skočové Lhotě a Horákově
Lhotě. Převládajícím jazykem tu byla „řeč moravská“, ačkoliv v obcích Slatina, Bělá a
Želivsko se mluvilo také německy.
Hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství a pak také nádenická práce a různá řemesla.
Co se týče počtu domácího zvířectva na panství, vrchnost měla 10 koní a 74 kusů skotu a
poddaní 288 koní, 855 kusů skotu a 280 ovcí. Kromě toho se tu chovaly též kozy, vepři a
drůbež. Vrchnost vlastnila tři hospodářské dvory s přináležejícími pozemky a lesy.
Mezi 52 řemeslníky a živnostníky byly dva pivovary - v Borotíně (na 8 sudů) a Bělé (na 5
sudů), 6 pálenic, 4 mlýny, 6 potašových hutí (uhličitan draselný, lidově zvaný potaš se
získával spalováním dřeva a užíval se především k výrobě skla a mýdla), 1 výrobce oleje,
1 pila, 1 vápeník, 4 tkalci, 9 hostinců a 1 obchod smíšeným zbožím. Co se týče školní
docházky, byla triviální škola v Borotíně a střední škola v Bělé.
V Borotíně sídlila správa celého panství a roku 1836 tu žilo 552
obyvatel (247 mužů a 305 žen) ve 103 domech. Z nich bylo 172
vyznání helvétského. V osadě Frýdntál žilo tehdy v 29 domech 157
obyvatel (79 mužů, 78 žen, z nich 23 helvétů).
Na původním borotínském hřbitově při silnici do V. Opatovic nechal
již roku 1815 rytíř František Kajetán z Haydenburka zřídit rodinnou
hrobku, což svědčí o jeho úmyslu učinit z Borotína rodové sídlo. Po
jeho smrti však byly roku 1841 statky Borotín, Slatina a Bělá
rozděleny mezi nezletilé dědice a o pět let později prodány řecko-rakouské bankéřské
rodině Sinů.
Michal Schuster
Omlouvám se čtenářům zpravodaje, neboť tento článek v časové ose patří před ten co
vyšel v minulém zpravodaji. Ing. Zdeněk Toul – starosta obce
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