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Borotínský zpravodaj

Červenec 2014
vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz
Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
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Informace ze zasedání zastupitelstva Obce Borotín
Usnesení Zastupitelstva obce Borotín ze dne 10.7.2014
ZO po projednání schvaluje:
1)
2)
3)
4)

Počet členů zastupitelstva (7) obce Borotín na příští volební období
Rozpočtové opatření č.4
Různé, diskuze
Závěr

Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 10.7. – 24.7. –
7.8. – 21.8. – 4.9. – 18.9. – 2.10.2014 Případné změny termínů budou včas oznámeny.

Družební setkání Borotínů
Tradiční družební setkání Borotínů se letos uskuteční u nás v našem moravském
Borotíně tento víkend 12. a 13. července 2014.
Zveme všechny příznivce na sportovní odpoledne na koupališti, které začíná v sobotu
od 14 hodin. Dobrá zábava a bohaté občerstvení je zajištěno.
Od 20 hodin začíná družební večer s taneční zábavou, rovněž na koupališti.
Vstupné se nevybírá. K tanci a poslechu hraje hudební skupina „Defekt“. O půlnoci
bude vypálen „Půlnoční ohňostroj“ s vodní fontánou.
V neděli bude probíhat od 8 hodin „Den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici.
Prodávat se bude točené pivo.
Kolem 10 hodiny je plánován odjezd hostů a jejich ubytovatelů do
Westernového městečka v Boskovicích, kde bude následovat prohlídka a bude také
zajištěn pro všechny, včetně ubytovatelů oběd.
Od 14 hodin začíná přátelské posezení na „Hospodském dvorku“. K poslechu
bude hrát pan Komínek z Uhřic. Součástí odpoledne bude vystoupení klientů z ústavu
Paprsek z Velkých Opatovic, předání putovního poháru přátelství, aj.
Děkuji všem občanům, kteří poskytli nocleh a ubytování našim hostům z Borotína u
Tábora. – Ing.Zdeněk Toul - starosta obce
Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
8.ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu
30.srpna 2014. Délka trasy bude jako vždy cca 43km. Start a cíl bude letos v obci
Uhřice. Tak jako loni přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém
kostitřasu a senátor Jozef Regec, který se také aktivně zúčastňuje tohoto cyklovýletu.
Registraci lze provést na webu www.okolomalehane.cz . Tam můžete rovněž získat i
další informace o této akci.
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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 6. září 2014 na
borotínské návsi. Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní
ligy mládeže 2014. 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 2014 oslaví:
Kohoutková Jana

Čápek Jiří

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Erb Ronoviců

Borotín v majetku rytířů z Ronova a Letovic
Kromě rytířů z Borotína a z Opatovic drželi od 14. století jisté zboží v Borotíně
také příslušníci rytířského rodu z Ronova, píšící se později po nedalekém hradu
Letovice. Ronovci, též Hronovci nebo Ronovici byli jedním z nejstarších a
nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, přičemž první zprávy o jejich
existenci pochází z konce 12. století. Rodina se časem rozrostla do mnoha větví
a jedna z nich později získala letovický hrad. Společným znakem všech rodů
odvozujících svůj původ od Ronovců byly zkřížené ostrve (osekané větve, ve
středověku používané jako primitivní žebřík), nejčastěji černé ve zlatém štítě.
Od nich je odvozeno i jméno rodu (ostrve - něm. Ronne) a dodnes tvoří také
znak města Letovic.
Z roku 1398 máme písemnou zprávu o tom, že borotínskou tvrz držel rytíř
Zikmund z Ronova a Letovic. Tehdy totiž připsal své manželce Alžbětě na tvrzi,
svobodném dvoře v Borotíně a na celé vsi Nýrov 250 hřiven grošů. Zikmund z
Letovic je uveden mezi stoupenci moravského markraběte Prokopa
Lucemburského, synovce císaře Karla IV., v tzv. třetí markraběcí válce, kterou
na Moravě markrabě vedl od roku 1399 proti svému bratrovi Joštovi
Lucemburskému. Po smrti Zikmunda z Letovic někdy na počátku 15. století
vlastnil část Borotína po několik let jeho bratr Hynek z Ronova a Letovic.
Působil jako člen moravského zemského soudu v Brně a jeho manželkou byla
Markéta z významného moravského šlechtického rodu pánů z Kunštátu. Tento
rytíř borotínské zboží získal jako součást dědictví po smrti manželky svého
bratra Zikmunda z Letovic. Na toto věno si však činil nároky také jiný příbuzný
Ješek Hlaváč z Borové. Hynek z Letovic jej proto roku 1406 zažaloval o částku
250 hřiven grošů dobrého stříbra a v žalobě konkrétně uvádí, že dotčené věno
„jest připadlo zase k mému panství a to věno bylo ukázáno v Borotíně na mém
vlastním dědictví a v to mi jest (Ješek Hlaváč z Borové) vpadl, nemaje
nižádného práva.“
Hynek z Letovic měl za svého života četné soudní spory pro nedodržení smluv a
také o majetky. Na něj samotného byly u moravského zemského soudu
podávány půhony, že neplnil své závazky nebo konal různé nepřístojnosti.
Půhony byly ve středověku žaloby, které byly u moravského zemského soudu
evidovány v brněnských a olomouckých tzv. knihách půhonných a nálezových.
Hynek z Letovic měl také časté spory s držitelkou druhé části Borotína Ofkou z
Opatovic. Hynek se díky ní dostal do sporu i s Víckem z Opatovic, jejím
pastorkem, tj. nevlastním synem, a v půhonu z roku 1406 po něm požadoval 100
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kop grošů, „že mi je slíbil za paní Ofku z Borotína, že mne poháněti z žádných
věcí neměla; tu mne jest pohnala a on mi za to slíbil, že mne poháněti nebude.“
Téhož roku pohnal Hynek z Letovic Ofku z Borotína o 200 hřiven grošů
moravského čísla, že mu „porubala“ jeho lesy.
V jiném půhonu z roku 1406, kde se uvádí jako Sofka vdova Jakubova z
Opatovic, zažalovala Hynka z Letovic, že neplní ujednání týkající se vesnice
Chřepice, které může doložit listem s Hynkovou pečetí. Na tento půhon přímo
navazuje další, v němž opět pohání Hynka z Letovic, že jí během pravého
landfrídu, tj. během vyhlášeného zemského míru, „pobral krávy v Deštném a
lidi jí jímal a ty mel v svém vězení a koně jim mořil“. Kromě toho mu také
půjčila nějaké peníze a z komnaty, kterou jí zapůjčil na letovickém hradě, jí měl
sebrat svátost, obrazy a další věci, které v ní měla. Výši celkové škody, kterou
po něm požadovala, vyčíslila na 100 hřiven grošů.
Ofka z Borotína a Hynek z Letovic byli ve sporu také kvůli panství Rumberk u
Letovic. Roku 1409 zažaloval Hynek Ofku o 150 hřiven grošů, „že mi drží mé
zboží Romberg i s lesy i což k tomu přísluší a nemající k tomu žádného práva.“
O hrad Rumberk spolu se vsí Deštná se paní Ofka přela roku 1416 také s Petrem
Jachancem z Odunce, Mikulášem z Chuděchrom (tj. Chrudichrom), Petrem
Kuklou z Huntířova a Vojnou ze Sčetína, Uněraz a Bezděčen (tj. Unerázky a
Bezděčí).
Roku 1407 a během husitských válek držel borotínský statek další člen
ronovského rodu Jan řečený Hlaváč z Ronova. Roku 1407 pojistil své manželce
Markétě z Holštejna částku 150 hřiven grošů na tvrzi a svobodném dvoře v
Borotíně. Kromě rodového hradu Ronova a Borotína se psal také po Mitrovu.
Hrad Mitrov s panstvím (okr. Žďár nad Sázavou) získal od moravského
markraběte Jošta Lucemburského roku 1407 za věrné služby a držel jej do roku
1415, kdy přešel na Pernštejny. Jeho hlavním sídlem se roku 1427 stalo město
Pardubice, které jako horlivý stoupenec husitů pravděpodobně uchvátil během
husitských válek a které držel až do roku 1435.
Jak vidno z půhonných knih, nárokoval si Jan Hlaváč na počátku 15. století
borotínské zboží navzdory Hynkovi z Letovic. Ten jej totiž roku 1409 zažaloval
o 100 hřiven grošů za to, „že mi na mém zboží překáží v Borotíně na lesích i na
tom zboží, co já tu mám, nemaje k tomu žádného práva.“
Hynek z Letovic se zapletl do dlouhého boje také se svým švagrem Heraltem
mladším z Kunštátu, přičemž byl zajat, přišel o své statky a z vězení se musel
vykoupit těžkými závazky. Podle záznamů žil ještě roku 1421, kdy se účastnil
valného sněmu moravských stavů, na němž podepsal list proti husitům. Hynek
neměl s největší pravděpodobností mužské potomky, neboť se v pramenech
zmiňují pouze jeho dvě dcery Eliška a Machna. Hynkem z Letovic tak vymřel
tento starý moravský rod po meči. Po jeho smrti zdědily obě dcery rovným
dílem letovické panství. Machna se provdala za Markvarta z Lomnice, který tak
získal Letovice a později také Borotín. Když sestra Eliška prodala roku 1446
svou polovinu letovického panství Vaňkovi Černohorskému z Boskovic, byly
Letovice rozděleny na půl mezi dva mocné moravské rody pánů z Lomnice a
z Boskovic.
Michal Schuster
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Letecké foto – Borotín 2014 (6x)

Foto: Zdeněk Koníček
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