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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 9.6. 2016 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Program:
Úvod
Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2015
Projednání a schválení inventarizační zprávy za rok 2015
Projednání a schválení Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok
2015
5) Projednání a schválení smluv na přijetí dotace z PRV JMK
6) Projednání a schválení dodatku k nájemní smlouvě na byt č.3 na č.p.42
7) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
8) Projednání a schválení pravomoci starosty schvalovat RO do 50. tis. Kč
9) Projednání smlouvy o příspěvku na péči s Charitou Blansko
10) Informace k přípravě zájezdu do Borotína u Tábora
11) Informace k zajištění orientačního běhu na koupališti v Borotíně
12) Informace k opravě přívodu vody do koupaliště
13) Různé, diskuze
14) Závěr
1)
2)
3)
4)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik informací.
V současné době probíhá rekonstrukce vodovodního řadu od Buryškových kolem
Neubauerů k Nedomovým. Vím, že je s tím spojeno i mnoho nepříjemností a děkuji všem
občanům, kterých se oprava dotýká za pochopení. Cílem této obnovy je zajištění kvalitní
dodávky vody i v budoucnosti, neboť starý vodovodní řad byl na konci životnosti.
Chtěl bych poděkovat SDH ,TJ Sokol a všem občanům, kteří se zúčastnili 21.5.2016.
čištění koupaliště a přípravy sportovního areálu na sezónu. Tato brigáda i přes nízkou účast
byla nakonec velice úspěšná a všechny naplánované úkoly byly splněny.
V sobotu 4.června 2016 byl zrekonstruován i přívod vody do koupaliště v koncovém
úseku. Starý přívod již prosakoval na hřišti na malou kopanou a vzhledem k jeho
havarijnímu stavu byl neopravitelný.
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.
Zprávy z borotínské knihovny
Je před námi léto a to je čas, kdy dospělým mnoho času na čtení nezbývá. Zato
dětem, žákům a studentům začíná doba prázdnin, ve které si mohou mnohé znalosti doplnit
četbou. I dospělí si v době žňových veder mohou u knihy odpočinout.
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Letos nám 14.4. půjčila Moravská zemská knihovna, pobočka Boskovice již 130ks
beletrie a 32ks naučných knih, pro mládež 70 knih. Našich knih jsme v loňském roce nově
zařadili přes 100 a letos už přes 50.
Půjčujeme i časopisy 100 plus 1, Příroda, Hasičské noviny a dětem ABC. Přijďte si
vybrat z nové nabídky. S tituly a jejich autory se můžete seznámit také na internetových
stránkách knihovny (www.knihovna.borotin.cz) Půjčovní doba zůstává i přes léto a to
vždy v pátek od 16 do 20 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Vlasta Korbelová - knihovnice
Mateřská škola
Do mateřské školy současně s jarem přišly plané neštovice. Tentokrát nevynechaly
nikoho, kdo je ještě doposud neměl. Navzdory vysoké nemocnosti dětí ke Svátku matek
/druhá květnová neděle/ bylo jako každoročně ve školce připraveno pásmo básniček
s poděkováním a kytičkou pro maminky a babičky. Odměnou pro nás pedagogy byly slzy
dojetí a radosti všech přítomných.
Květen byl pro nás ve znamení kulturních akcí.
Přestože doprava za kulturou z Borotína je stále
složitější, navštívili jsme v posledním měsíci
v Boskovicích hned dvě divadelní představení.
Nejprve „Tři prasátka“ v podání Divadla Strom
z Brna; nenechali jsme si ujít ani vystoupení „Včelí
medvídci zpívají“.
S červnem již přichází společné focení a školní výlet.
Vzhledem k tomu, že většina dětí je ve věku do čtyř let,
rozhodli jsme se navštívit nedaleký zámek
v Letovicích společně s MŠ Cetkovice. Poutavý
animační program nás mile překvapil, pohádkové
bytosti a pátrání po pokladu během prohlídky zámku
bylo opravdu pro všechny děti vhodně připraveno.
A už se nezadržitelně přibližují letní prázdniny. O
nabízený prázdninový provoz má zájem většina rodičů,
do poloviny července tedy máme běžný provoz, od poloviny měsíce je možné naše děti
umístit v MŠ Cetkovice /po dohodě s ředitelkou školky/. Během měsíce srpna budou naši
pracovníci čerpat řádnou dovolenou, pravidelný provoz bude obnoven v pátek 1.září.
Krásné letní dny plné slunce a pohody přejí zaměstnanci mateřské školy.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 9.6. – 23.6. - 7.7.
21.7. – 4.8. – 18.8. – 1.9. – 15.9. – 29.9.2016 Případné změny termínů budou včas
oznámeny.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
TJ Sokol Borotín Vás zve na NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC, který se uskuteční
v sobotu 11.června 2016 od 9 hodin v areálu na koupališti. Prezentace bude probíhat od 8
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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.
Družební zájezd do Borotína u Tábora
Obec Borotín pořádá tradiční družební zájezd do Borotína u Tábora ve dnech 18. až
19. června 2016. Odjezd přihlášených účastníků bude v sobotu 18. června v 5 hodin
z autobusové zastávky v Borotíně. Zbývá posledních pár volných míst. Zájemci hlaste se
na obecním úřadu v Borotíně.
Závod v orientačním běhu
Klub orientačního běhu Adamov bude v Borotíně na koupališti v neděli 19.6.2016
pořádat závod v orientačním běhu = Národní žebříček B Morava. Orientační závod začíná
v 9 hodin a proběhne v lesním prostoru Borotín – Velké Opatovice – Velká Roudka.
Občerstvení pro účastníky zajišťuje TJ Sokol Borotín. Předpokládá se účast cca 500
závodníků z celé republiky.
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, pěkný program a kvalitní
bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.

LÉTO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční letní prodejní výstava v arboretu začíná 5. července a potrvá do 6.
července 2016. 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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Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
10.ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu 27.srpna
2016. Délka trasy bude jako vždy cca 35 až 43km. Start a cíl bude letos v obci Úsobrno.
Pořadatelé přislíbili pestrý program, skákací hrad, mnoho soutěží pro účastníky, tombolu a
večer taneční zábavu.
Jak jste si jistě všimli, začíná již druhé kolo úspěšného cyklovýletu. Stalo se již tradicí,
že se tento cyklovýlet koná pod záštitou bývalého úspěšného cyklisty současného senátora
pana Jozefa Regece, který opět kandiduje v podzimních volbách do senátu. Tak jako loni
přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém vysokém kole a nadace, kterou
podporuje „Na kole dětem“.
Registraci lze provést na webu www.okolomalehane.cz . Tam můžete průběžně získat
i další informace o této akci. Prodej losů do tomboly bude zajišťovat i obec Borotín. Termín
prodeje včas oznámíme rozhlasem. Účastníkům, kteří se nebudou moci zúčastnit losování
tomboly, budou případné ceny doručeny prostřednictvím obecního úřadu.
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 3. září 2016 na borotínské návsi.
Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní ligy mládeže 2016.
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 2016 oslaví:
Alois Cápal
Danuška Mlčochová

Rostislav Toul
Libor Staněk
Naděžda Náhlíková

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko
Služba je sloužena od 8.00 do 13 hodin. Mimo níže uvedenou je služba zajištěna
v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Ve všední dny je v Úrazové
nemocnici služba zajištěna od 17.00 do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích
nepřetržitě 24 hodin.
4.6.2016
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková

Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
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tel.516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155

Poslední velkostatkáři Riedelové
Roku 1891 zakoupila borotínské panství od Theodora Müllera rodina Riedelů (psáno také
jako Riedlové či Rýdlové) z Bílé Lhoty (okr. Olomouc). Jejich předkové přišli do českých
zemí nejspíše z Pruska jako němečtí osadníci. V druhé polovině 18. století se připomínají
jako nájemci dědičné rychty ve Velké Šťáhli nedaleko Bruntálu.
Johann Riedel (nar. 1822), který zakoupil borotínský velkostatek, měl za manželku Aloisii
Grossovou a zemřel na zámku v Borotíně již jako vdovec dne 16. dubna 1894. Synem
Johanna byl Gustav (I.) Riedel, který se narodil roku 1849 ve Velké Šťáhli. S manželkou
Teresií Königovou, dcerou mlynáře Königa ze Šumvaldu (okr. Olomouc), měl dva syny:
Gustava (II.) (nar. 1874) a Quida (nar. 1878). Gustav (I.) Riedel byl velkým milovníkem a
chovatelem hospodářských koní a jeho hřebčinec byl ve své době v Evropě známý a
vyhlášený.
Lásku ke koním zdědil i jeho druhorozený syn Quido Riedel, který šlechtil koně-tahouny,
především však proslul jako význačný dendrolog, tj. odborník na stromy a dřeviny. V roce
1906 vyženil Quido sňatkem statek Nový Dvůr u Opavy. V letech 1906-1926 tam
vybudoval jeden z nejcennějších přírodně-krajinářských parků ve Slezsku v tehdejší době,
který se stal základem pro dodnes fungující arboretum. Když později přenechal
novodvorský statek jako věno dceři Alžbětě, vrátil se Quido Riedel do rodné Bílé Lhoty.
Také tam začal proměňovat původní malý park kolem rodinného sídla v cenný
dendrologický areál – dnešní Arboretum Bílá Lhota.
Pro Borotín se však stal nejvýznamnější postavou Gustav (II.) Riedel. Narodil se roku
1874 na zámku v Bílé Lhotě jako prvorozený syn Gustava (I.) Riedela. Stejně jako jeho
bratr Quido vystudoval německou Zemskou hospodářskou školu v Novém Jičíně, ale
mnohem důležitější pro jeho budoucí život byly praktické zkušenosti získané na rodném
statku v Bílé Lhotě. Po studiu si coby hulán (tj. příslušník jezdecké kavalerie) odbyl
dobrovolný jednoroční vojenský výcvik. Po smrti svého dědy Johanna se v 21 letech pustil
do hospodaření na borotínském velkostatku se statkem Bělá u Jevíčka a lázeňským místem
ve Velké Roudce. Tento majetek byl prý značně zadlužen a zatížen hypotékou. Mladý
hospodář se navíc musel sžít s novým prostředím.
Roku 1902 se Gustav (II.) oženil v
brněnském kostele sv. Tomáše s Růženou
(nar. 1881), dcerou Karla Kučery,
gymnaziálního profesora v Brně. Ačkoliv
byla vychovaná v zámožné měšťanské
rodině, musela se po svém příchodu do
Borotína
ujmout
vedení
účetnictví
velkostatku, který tehdy zaměstnával kolem
sta dělníků a jiných pracovníků. Hlavním
sídlem mladých Riedelů byl zdejší zámek,
kde se jim také narodily děti Elisabeth zvaná
Ela (nar. 1903), Karla (nar. 1907, roku 1938
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se provdala za významného borotínského rodáka prof. Josefa Dyra) a Gustav (III.) zvaný
Guťa (nar. 1912).
Gustav (II.) Riedel byl výraznou
pročesky smýšlející osobností nejen
Borotína, ale celé Malé Hané za
rakouské
monarchie
i
v meziválečném období. Po první
světové válce např. počeštil všechny
do té doby německé názvy
jednotlivých partií v lesoparku mezi
velkoroudskými
lázněmi
a
Borotínem. Zpočátku se také snažil
o udržování tohoto romantického
areálu, ale postupně u něj převládly
ekonomické zájmy. Samotné lázně
byly nakonec prodány roku 1924.
Za republikánskou stranu byl G. Riedel zvolen členem borotínské obecní rady a působil v
mnoha komisích a spolcích (např. jako předseda spolku pro chov chladnokrevných koní na
Malé Hané). V Borotíně se začal spolu s dalšími intenzivně zabývat pěstováním a
šlechtěním okrasných dřevin (hlavně konifer) a květin (zvláště jiřin). Významným
podporovatelem pěstitelských aktivit byl i velkostatkářův bratr Quido. Velký úspěch
sklidilo Riedelovo zahradnictví např. na První zemské výstavě v Brně roku 1925. Roku
1930 ve svém katalogu nabízelo již více než 500 druhů rostlin.
Za druhé světové války se G. Riedel hlásil k české národnosti. Na borotínském velkostatku
v té době zaměstnával dvakrát více lidí než před okupací, čímž bylo mnoho místních
uchráněno před nasazením na nucené práce v nacistickém Německu. Naproti tomu jeho
syn Gustav (III.) byl roku 1940 jako člen brněnského ilegálního městského vedení
Komunistické strany Československa zatčen a do konce války vězněn v různých věznicích.
Po roce 1948 až do své tragické smrti roku 1960 pak působil na filozofické fakultě brněnské
univerzity.
Během téměř padesáti let, kdy Gustav (II.) Riedel
v Borotíně hospodařil, se mu podařilo vybudovat ze
zadluženého a špatně prosperujícího hospodářství
skvěle a moderně fungující zemědělský, zahradnický
a lesní podnik. Když zjistil, že v lese nad obcí se dá
těžit kvalitní písek, založil tu pískový lom a ve vsi
cementárnu na výrobu betonového zboží s názvem
Betonia. Aby lépe zhodnotil dřevo ze svých lesů, postavil novou pilu. Mimo jiné také
založil šlechtitelské zahradnictví a stál v čele borotínského Ovocnářského družstva. Na
konci 30. let pak spoluzaložil moštárnu, v níž se lisovaly a sterilovaly ovocné šťávy
z přebytků od místních obyvatel. Nechal také v Borotíně postavit první pálenici na výrobu
slivovice podle přísně hlídané technologie, kterou za druhé světové války vyvinul jeho zeť
Josef Dyr.
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Roku 1948 byla nad borotínským velkostatkem uvalena nucená státní správa a brzy nato
byl velkostatek rozparcelován, lesy zabrány a zámek zestátněn. Manželům Riedelovým
v něm byly k užívání ponechány tři pokoje. Gustav Riedel tam zemřel 15. srpna 1958. Jak
v typickém tónu své doby poznamenal kronikář Alois Kalousek: „s ním zemřel v Borotíně
poslední symbol kapitalizmu.“ Pohřeb se uskutečnil za účasti velkého množství lidí,
přičemž ostatky byly uloženy v rodinné hrobce na místním hřbitově. Roku 1965 jej
následovala manželka Růžena Riedelová.
Ačkoliv rodinný majetek Riedelů byl po roce 1990 na základě restitučního řízení jejich
potomkům vrácen, na činnost „posledního borotínského velkostatkáře“ Gustava Riedela již
nebylo z mnoha důvodů možné navázat. Tím se také uzavřelo vyprávění o majitelích
borotínského panství a velkostatku. Od příště se budeme věnovat dalším tématům z dějin
Borotína.
Michal Schuster
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