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Informace ze zasedání zastupitelstva Obce Borotín
Usnesení Zastupitelstva obce Borotín ze dne 24.4.2014
ZO po projednání schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Borotín a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2013
2) Účetní uzávěrku Obce Borotín za rok 2013
3) Účetní mezitimní závěrku Obce Borotín za I.čtvrtletí 2014
4) Účetní uzávěrku Mateřské školy Borotín za rok 2013
5) Smlouvu o zajištění zpětného odběru s firmou Eko-kom, včetně dodatku č.1 k této
smlouvě
6) Různé, diskuze
7) Závěr
Usnesení Zastupitelstva obce Borotín ze dne 9.5.2014
ZO po projednání schvaluje:
1) Smlouvu č.12120103 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Oznámení starosty
Starosta obce Borotín Ing.Zdeněk Toul oznamuje, že od 12.5.2014 nastupuje do
nemocnice na operaci kyčelního kloubu. Po dobu jeho nepřítomnosti ho bude zastupovat
místostarosta Vladislav Hladil.
Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Borotín podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu
oznamuje
1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23.května 2014
dne 24.května 2014

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu v okrsku Borotín je místnost pro
hlasování tj. zasedací místnost na Obecním úřadě v Borotíně č.p.200, v přízemí .
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem).
4. Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní
úřad a ve dnech konání voleb, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku Borotín.
Hlasovací lístky budou doručeny do všech domácností nejpozději 3 dny před konáním voleb.
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Žádost o zapůjčení historických foto, sdělení, informací, aj.
Obec Borotín začala ve spolupráci s historikem p.Michalem Schustrem mapovat
historii Borotína. Prosíme tímto občany o spolupráci při shromažďování dokumentů a
fotografií, které se vztahují k minulosti. Jedná se např. o významné budovy /kostel, fara,
pivovar, zámek/, sochy a kříže. Také to mohou být údaje o výzmaných rodácích,
osobnostech a majitelech panství. Zajímají nás i obecní spolky /sokol, orel, hasiči/,
partyzánská hnutí nebo informace o občanské záložně, pálenici, moštárně.
S těmito dokumenty nebo informacemi se prosím obraťte osobně na místostrarostu
p. Hladila /OÚ úřední hodiny čt 17-18 hod/ osobně nebo na tel. 739991751. V případě
zapůjčení dokumentů v pořádku vrátíme.
Předem děkuji. Vladislav Hladil
Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště včetně sečení trávy se uskuteční v sobotu 17.května
2014 od 9 hodin. Tato výzva platí pro všechny občany, nejen pro členy TJ Sokol a SDH
Borotín. Dle možností si s sebou vezměte lopaty, košťata, hrabě, kolečka, kosy na trávu
popř. křovinořezy. Děkujeme.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
které pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční
v sobotu 28.června 2014 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně.
Dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, divadlo Koráb z Brna a
kvalitní bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.
Družební setkání
Tradiční družební setkání Borotínů se letos uskuteční u nás v našem moravském
Borotíně ve dnech 12. a 13. července 2014.
Organizační výbor, ve složení Ing.Toul Zdeněk (Obec Borotín), Vladislav Hladil
(Myslivci), Zdeněk Lizna, , Libor Toul (SDH Borotín), František Chlup (Arboretum),
Josef Kvítek ml., Milan Novotný (TJ Sokol Borotín), připravil následující program:
Sobota 12.7.2014
1) Příjezd hostů, cca v 11-12 hodin, k hospodě „Stará škola“
2) Ubytování
3) Od 14 hodin zahájení sportovního odpoledne na koupališti. (Vodní hrátky, volejbal
nebo nohejbal)
4) Večer zábava na koupališti - o půlnoci ohňostroj s vodní fontánou
5) Po celé odpoledne je také možná prohlídka arboreta Borotín
Neděle 13.7.2014
1) Od 8 hodin „Den otevřených dveří „ v hasičské zbrojnici SDH Borotín
2) V 10 hodin odjezd hostů a ubytovatelů do westernového městečka v Boskovicích.
3) Od 14 hodin posezení na „Hospodském dvorku“ v hospodě „Stará škola“.
a) Hudební doprovod zajistí pan Komínek z Uhřic
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b)
c)
d)
e)

Vystoupení klientů z ústavu Paprsek Velké Opatovice
Vystoupení (scénka) mladých členů SDH
Prohlídka kostela a fary
Volná zábava až do odjezdu hostů

Prosím občany, kteří mají možnost ubytovat hosty z Borotína od Tábora v uvedených
dnech, nechť se přihlásí na obecním úřadě u paní Dürrové (tel.516477622) nebo přímo u
místostarosty pana Hladila. Děkuji předem za ochotu a za zdárný průběh této akce.
Ing.Zdeněk Toul – starosta obce
Založení Borotína a jeho nejstarší dějiny
Obec Borotín leží v kraji, pro nějž měla velký význam strategická obchodní cesta
zvaná olomoucká. Ta tvořila nejstarší spojení mezi Čechami a Moravou a šlo o jednu z
nejdůležitějších komunikací českého raně středověkého státu, spojující Prahu s Olomoucí.
Staré sídelní oblasti Čech a Moravy totiž byly v minulosti oddělené pomezním pralesem
Českomoravské vysočiny a zčásti i Drahanské vrchoviny a úsek cesty, vymezený
Litomyšlí na západě a Konicí na východě, byl velmi významný, protože se tu tyto oblasti
nejvíce přibližovaly. Pohybu z Litomyšlska k Olomouci nabídla zdejší krajina výhodu v
podobě úrodného pruhu Malé Hané, který průchod pomezním pralesem přerušoval.
Historické záznamy o samotném založení Borotína stejně jako dalších okolních
obcí se nedochovaly, a tak si lidé odedávna pomáhali svou fantazií. Jednu z pověstí
zachytil např. Benjamin Popelka roku 1912 ve své knize Jevický okres. Dle ní se Borotín
slul druhdy „Krky“, a rozkládal se na nedalekém, nyní polním návrší, dosud „Krky“
zvaném. Na hradě, jakož i v dědině pod hradem vypukla prý nakažlivá nemoc, která
dlouho trvala. Proto prý obyvatelé se odstěhovali poněkud dále k lesům povětšině
borovým, a staré sídlo prý spálili. A poněvadž nová vesnice ležela v „boru tínu“ (ve stínu
boru), pojmenována prý Borotínem. Z říše fantazie pochází i další úsměvná pověst, podle
které měl ves spolu s dalšími na Malé Hané založit český král Přemysl Otakar II. S jejich
pojmenováním si prý moc hlavu nelámal, a tak založil Jevíčko na místě nálezu víčka,
Opatovice na místě, kde zemřel opat, a Borotín na místě, kde družina odpočívala ve stínu
borovic – v boru tínu.
Ve skutečnosti však vznikl název Borotín s největší pravděpodobností příponou -ín
k osobnímu jménu Borota či Boruta, což je nejspíše domácká podoba jmen jako např.
Bořislav, Bořivoj, Boromir, Ctibor či Dalibor. Význam zpočátku vyjadřoval, že dotčená
osada byla majetek Borotův. Jde tedy o tzv. jméno čelední, odvozené od vlastního nebo
vlastnického jména obyvatel, které má povětšinou koncovku -ice. Tento typ pojmenování
je pro vesnice Malé Hané typický, jak můžeme vidět např. u obcí Cetkovice (majitelem
byl Cetko a jeho poddaní Cetkovici), Opatovice (opat, Opatovici), Jaroměřice (biskup
Jaromír, Jaroměřici), Biskupice (biskup, Biskupici) ad.
Je možné, že založení Borotína souvisí s aktivitami příslušníků jedné větve
starobylého českého rodu Vršovců. Vladyka Bořita z Ředhoště (Boruta de Redgosc),
který byl předkem pánů z Letovic, zastával roku 1222 funkci kastelána na Podivíně u
Břeclavi. Pak se vrátil na rodový statek Ředhošť nedaleko Libochovic nad Ohří, kde
nedlouho nato zemřel. Jeho jméno se pravděpodobně odráží v názvu vsi Bořitov u Černé
Hory. Bořitův syn Vok zůstal na Moravě a o jeho působení na Malé Hané svědčí
pravděpodobně také jména zdejších vsí Vokov (dnes zaniklá), Borotín a Šebetov, která
tvoří nepřehlédnutelnou paralelu k jeho vlastnímu jménu i jménům jeho synů Bořity a
Sebastiána. Tuto hypotézu by potvrzovalo i to, že později Borotín přináležel
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k letovickému panství. Nejstarší Vokův syn Bořita se psal později po Vokovu
(Borzuta de Woccow), který zdědil snad i s Borotínem. Mladší Vokovi synové Heřman a
Sebastián získali Sudice a Šebetov. Roku 1250 se již Heřman psal po pravděpodobně
nedávno dokončeném hradu v Letovicích.
Ačkoliv je tedy pravděpodobné, že ves Borotín byla založena rodem původně
českých Vršovců někdy v první polovině 13. století, poprvé se připomíná až roku 1365
v osobě jménem Budko z Borotína (domino Budconi de Borotin). Na třetím největším
díle Rudky (míněna asi dnešní Velká Roudka) ještě nerozdělené seděl tehdy Mikuláš z
Rudky řečený Sypach, který roku 1365 Budkovi z Borotína přenechal vše, со má v
Roudce. A tento Budek své manželce Dorotě z Borotína z tohoto zboží daroval 100 hřiven
jako věno. Budek z Borotína oddělil od Roudky dva lány polí, které nazval Malou Rutkou
a dal je roku 1369 opatovickým bratřím ze Zákřan.
Vzhledem k tomu, že Budek v Borotíně sídlil, je pravděpodobné, že tu již tehdy
stálo vladycké sídlo – tvrz. Poprvé se však výslovně uvádí až roku 1398 a o její poloze a
podobě nemáme žádné bližší zprávy. Dle ústní tradice stála na návrší Krky, které mohlo
být dle archeologických nálezů osídleno již v dávných dobách. Je též možné, že tvrz stála
na místě dnešního zámku, přičemž pravděpodobně v průběhu česko-uherských válek
v 15. století zanikla.
Budek (neboli Budko či Budislav) z Borotína byl pravděpodobně synem Bedřicha
z Opatovic a Bolky z Roubaniny, která roku 1356 vlastnila ves Roubaninu a mlýn v
Opatovicích. Budek z Borotína byl nejspíše leníkem držitelů letovického panství. Léno
byla ve středověku půda, která byla leníkovi neboli manovi pouze propůjčena. Leník
musel svému pánovi učinit slib věrnosti a služby (především vojenské) a za to získal
určitý majetek a ochranu.
Další zmínka o Budkovi z Borotína pochází z roku 1377, kdy byl v sousedních
Opatovicích účasten prodeje majetku. Beneš z Opatovic se tehdy rozhodl, že svůj dědičný
díl po otci Bedřichu z Opatovic přenechá za 30 hřiven svému bratru Jakubovi z Opatovic.
Poprosil proto své sousedy Budka z Borotína (Budko de Borotyn), Bohuslava z Laškova,
Bedřicha z Opatovic, Divu z Čekyně, Vlčka z Opatovic a Mikuláše z Chrudichrom, kteří
v Opatovicích den po svatém apoštolu Jakubovi, tj. 27. července 1377, sepsali kupní
smlouvu a připojili k ní své pečetě.
Budek z Borotína a jeho žena Dorota měli syna Smila a dcery Kateřinu a Bonuši.
Bonuše se provdala za rytíře Přibíka Lopatku ze Suchdolu, který se poté psal také po
Borotínu. Borotín byl již tehdy rozdělen na dvě části, které často měly rozdílné majitele.
Jedna polovina vsi s tvrzí a dnes zaniklou vsí Malý Nýrovec tvořila samostatný statek, dle
něhož se psali Budek z Borotína a po něm jeho děti Smil a Bonuše. Např. roku 1408 byla
Bonuše z Borotína ve sporu s Buškem z Vlachovic.
Zatímco jedna část Borotína tedy patřila dětem po Budkovi z Borotína Smilovi a
Bonuši, druhou část získala Ofka z Opatovic (zem. před 1417), zvaná také z Borotína.
Ofka (jiná obdoba jména Sofie, Žofie neboli Žofka) byla manželkou Jakuba z Opatovic,
člena početné opatovické vladycké rodiny se zlatým půlměsícem na modrém poli v erbu.
Jakub z Opatovic byl oním vladykou, který roku 1377 koupil od svého bratra Beneše
majetek v Opatovicích, u čehož svědčil i Budek z Borotína. Jakub se s Ofkou oženil roku
1374 a měli tři dcery: Nestázku, Kačnu a Kláru. Ofka je uváděna jako držitelka hradu
Rumberk u Letovic a také obce Pornice na Zlínsku, po níž se někdy psala jako Ofka z
Pornic, stejně jako její synové Jan a Skoch.
Roku 1391 zakoupila Ofka z Opatovic od bratrů Jošta a Zikmunda z Ronova a z
Letovic sedm a půl lánu v jejich vsi Borotín (villa Borotyn) se vším příslušenstvím za 135
grošů. Svědky, kteří k listině sepsané 12. února 1391 na letovickém hradě připojili své
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pečetě, byli Hynek z Lípy, Ctibor z Cimburka, Čeněk z Borové, Sulek z Opatovic,
Ješek z Chudichrom a Günter z Reichemberka. Ofka z Opatovic roku 1396 přijala své
dcery Nestázku, Kačnu a Kláru na tzv. pravý spolek, tj. od té doby spoluvlastnily veškeré
její zboží. Paní Ofka, která tehdy ovdověla, nadále Borotín spoluvlastnila a psala se po
něm.
Roku 1412 pohnal neboli zažaloval Nestázku z Borotína o 70 hřiven grošů Václav z
Opatovic za to, „že mi drží mé zboží v Borotíně puoldruhého léta, jakož tu s ní spolek
mám.“ O pět let později roku 1417 pohnal Nestázku Václav z Opatovic ze stejného
důvodu a o stejnou částku znovu, přičemž následovala stejná žaloba jeho sestry Kateřiny
z Opatovic. Jako tzv. poručníka půhonu oba uvádí svého otce Vícka z Opatovic.
Opatovický rytíř Vícek byl nevlastním synem Ofky, manželky Jakuba z Opatovic. Byl
tedy jeho synem z prvního manželství nebo dítětem nemanželským. Proto se jeho děti
Václav, Kateřina, Markéta neboli Machna a Anna, později provdaná Vševidová,
domáhali podílu na borotínském statku. Vícek z Opatovic byl také častým zástupcem ve
sporech, které vedla jeho nevlastní matka Ofka z Borotína nebo jiní sousedé. V letech
1405-1417 je známo více než padesát takovýchto sporů.
Roku 1417 Nestázku z Borotína žalovala paní Dorota z Police, žena Petra Holého
z Bařic, a to dokonce třikrát v téže věci. Matka Nestázky Ofka z Opatovic byla totiž její
babičkou a prý jí ještě za svého zdravého života slíbila vyplatit 60 hřiven grošů. Jelikož se
tak nestalo, měla jí je nyní vyplatit Nestázka. V žalobě proti Nestázce píše, „že nebožka
paní Ofka, máti její, dlužná mi byla peníze a těch mi nezaplatila a ona po smrti její zboží
držeti (sic) její toho mi dluhu plátce býti nechce.“ Nestázka asi nadále odmítala zaplatit, a
tak ji Dorota musela zažalovat potřetí, přičemž uvedla: „že nebožka paní Ofka, babka má,
slíbila mi dáti peníze a ona po její smrti vpadši v její zboží i nechce mi jich dáti.“ Jejími
svědky ve sporu měli být také svatební hosté.
Kromě rytířů z Borotína a z Opatovic drželi od 14. století některé majetky
v Borotíně také příslušníci rytířského rodu z Ronova, píšící se později po získaném hradu
Letovice. O nich si však něco povíme až příště…
Michal Schuster
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