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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Borotín
Ve dnech 10. a 11. října proběhly v obci Borotín volby do zastupitelstva obce. Volební účast byla
53.13%.Byli zvoleni následující zastupitelé: Vladislav Hladil, Františk Chlup ml., Petr Kouřil,
Zdeněk Lizna, Lucie Novotná, Ing. Zdeněk Toul a Petr Türk.
Informace zastupitelstva
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 6.11.2014
v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Složení slibu členů zastupitelstva obce
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
6) Zřízení dalších výborů dle jednacího řádu Zastupitelstva Obce Borotín
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
8) Diskuze
9) Závěr
Knihovna
(www.borotin.knihovna.cz)
Paní Vlasta Korbelová oznamuje, že půjčovní doba v obecní knihovně je v zimním období
v pátek od 16 do 19 hodin. Pro návštěvníky je připravena k zapůjčení nová kolekce knih
z výměnného fondu, který zajišťuje knihovna Boskovice. Dále je k dispozici pro všechny,
v uvedené době nová kniha „Hřbitovy naše kamenná historie“, kde je i náš borotínský hřbitov a
veřejný internet.
Cvičení žen
Oznamujeme, že každé pondělí v 18 hodin probíhá v sále kulturního domu v Borotíně cvičení
žen. Kdo má o toto cvičení zájem, nechť přijde v uvedenou dobu na cvičení.
Mateřská škola informuje
Nový školní rok zahájilo v Mateřské škole Borotín 22 dětí ve věku od dvou do šesti let.
Po pár dnech seznamování s prostředím a novými kamarády jsme mohli společně začít rozšiřovat
další prostor našich činností. Protože žijeme uprostřed přírody, snažíme se využívat plně
možnosti, které nám okolí nabízí. Denně, /pokud to jen trochu počasí umožňuje/, střídáme hry
s kůzlaty na školní zahradě s vycházkami do blízkého lesa. Základy ekologického chování, sběr a
využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti se tak průběžně stávají pro děti samozřejmostí.
Nezapomněli jsme také na již tradiční Drakiádu, spojenou s opékáním párků, která se neobejde
bez spolupráce s rodiči.
V měsíci listopadu nás čeká vystoupení pro seniory a kulturní akce – Vodnická pohádka
v Boskovicích, na kterou vyrazíme společným autobusem s dětmi z MŠ Cetkovice. Samozřejmě
přijde také do školky Mikuláš s doprovodem, děti za krátké vystoupení čeká malé překvapení.
Jak se již stává zvyklostí, začátkem prosince v pavilonu Arboreta Borotín budeme pořádat
Adventní tvoření pro veřejnost, bližší termín bude zavčas zveřejněn. Sběr papíru po
zkušenostech z dřívějška na podzim nebudeme vyhlašovat, až opět v jarních měsících.
Nezbývá nám nic jiného, než si přát, aby nám i dětem vydržela současná radost, elán a energie do
každého dalšího nového dne.
Mgr. Marcela Nečasová
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 15. listopadu 2014 ve 14.00 hodin tradiční setkání
se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z mateřské školky, promítání leteckých
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snímků Borotína z letošního roku, přednáška o historii Borotína, kterou bude prezentovat historik
pan Michal Schuster, aj. K tanci a poslechu bude hrát pan Komínek z Uhřic. Občerstvení zajištěno.
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají v neděli 16. listopadu 2014 v kulturním domě Borotín taneční
zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté občerstvení zajištěno.
Přijďte se pobavit.
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude provádět od
18. listopadu 2014. U loňských zájemců, kteří mají smlouvu s uvedeným kominictvím, bude
kontrola provedena automaticky, aniž by se dotyčný musel někde hlásit. Noví zájemci nechť se hlásí
na Obecním úřadě v Borotíně tel. 516 477 622 nebo e-mailu: info@obecborotin.cz. Cena za
vyčištění a provedení kontroly jednoho komínu činí 300,-Kč a za každý další komín 150,-Kč.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění a kontrolu komína sami.
Borotín v rukou dalších rodů na počátku 16. století
Na konci 15. století získává Borotín významný moravský rod pánů z Boskovic se stříbrným
hřebenem v erbu. Nejprve jej držel příslušník mladší černohorské větve Albrecht Černohorský
z Boskovic, syn nejvyššího komořího olomouckého soudu a moravského hejtmana Václava
mladšího Černohorského z Boskovic. Albrecht byl též majitelem poloviny panství Letovice. Po
nich se také někdy psal a na tamním hradě sídlil. Měl časté spory s majitelem druhé letovické
poloviny Čeňkem z Lomnice. Jeho manželství s Apolenou Krajířovou z Krajku bylo bezdětné.
To byl důvod, proč po smrti Albrechta Černohorského z Letovic roku 1499 zdědil Borotín
a půlku letovického panství jeho mladší bratr Ladislav. Ladislav Velen z Boskovic byl proslulý
humanistický šlechtic a jeden z nejvýznamnějších moravských politiků své doby. Studoval na
univerzitách v Itálii, kde se seznámil s renesančním uměním i s klasickou literaturou. Nejprve se
vydal na duchovní dráhu a v roce 1480 se stal kanovníkem v Olomouci. Po násilné smrti svého
bratra Jaroslava z Boskovic byl však na svoji žádost propuštěn z kněžského stavu a ujal se správy
rodového majetku. V roce 1490 koupil Ladislav od Jana Heralta z Kunštátu hrad a město
Moravská Třebová s okolními vesnicemi a uváděl se též s přídomkem „Třebovský“. Hrad
v Moravské Třebové, kterou do konce století renesančně přestavěl, se postupně stával jeho
hlavním sídlem, kam začal soustřeďovat své sbírky a kde založil rozsáhlou humanistickou
knihovnu. V roce 1496 se stal nejvyšším komořím českého krále Vladislava II. Jagellonského a
jako významný šlechtic začal rozmnožovat své majetky. Kromě panství boskovického a
moravskotřebovského vlastnil též Letovice, hrad Cimburk s Městečkem Trnávkou, městečko a
hrad Úsov, město Litovel, Židlochovice a další. Kromě Moravské Třebové své stavební úsilí
směřoval např. i do Boskovic, kde nechal přestavět kostel sv. Jakuba a radnici. Se svou ženou
Magdalenou Berkovou z Dubé měl syna Kryštofa a dceru Elišku.
Za Ladislava z Boskovic je roku 1516 jako majitel nějakého zboží v Borotíně doložen také
Hynek Kusý z Mukoděl. Ten pocházel z českého vladyckého rodu, jenž se uvádí na Moravě
koncem 15. století. Na Moravě tento rod držel např. Vedrovice, Bohutice a další. Po Bílé hoře
pak sídlila rodina již jen ve vyhnanství v Polsku a Dánsku. Hynek Kusý z Mukoděl postoupil
blíže nezjištěné borotínské zboží Ladislavovi z Boskovic.
Když Ladislav z Boskovic na zámku v Letovicích roku 1520 zemřel, Borotín k jeho
majetku již nepatřil. Pravděpodobně roku 1517 jej prodal spolu s pustou vsí Malý Nýrovec
Matyášovi z Vimperka. Tento šlechtic, uváděný někdy také jako Mathias von Winberg či
Wimperg, byl příslušníkem starého moravského šlechtického rodu, který měl v erbu dva zlaté
srpy na červeném pozadí. Matyáš z Vimperka figuruje jako jeden ze svědků a pečetitelů na
listině Ladislava z Boskovic z 8. listopadu 1509, vydané v Moravské Třebové. Ladislav v ní
udělil farářům na svých statcích svobodu činit poručenství. Mimo jiné se to týkalo také faráře ve
Vanovicích.
Po Matyášovi z Vimperka dědila jeho dcera Mandalena (Magdalena) z Vimperka. Roku
1518 přijímá v Borotíně svého manžela Jana Lhotského z Ptení (Ptyně) na spolek, tj. vlastní
toto zboží společným dílem. Jan Lhotský byl členem moravského rodu, který původně pocházel
z Ptení a ve znaku měl polovinu stříbrného koně či jednorožce, vyskakujícího ze zlaté koruny.
Když rod dědičně získal panství Vranová Lhota, začal se psát po tomto novém sídle. O rodinném
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vlivu na Malé Hané svědčí i to, že Jan Lhotský z Ptení byl v letech 1522-31 uváděn jako
boskovický úředník a jeho synové vlastnili před polovinou 16. století krátce také město Jevíčko.
Roku 1524 zažaloval vanovický (snad katolický) farář Václav Šťastný (Wenzel Ščasny) u
moravského zemského soudu v Olomouci Jana Lhotského jako majitele části Borotína kvůli
odepření desátku od borotínských poddaných. Téhož roku žaloval ve stejné záležitosti ovšem
v případě Bořitova i Zdeňka Konického ze Švábenic, který byl tehdy také držitelem poloviny
Borotína.
Konickým ze Švábenic patřila část Borotína asi už někdy od konce 15. století, kdy se uvádí
Jiří ze Švábenic, vlastnící město a panství Konice. Tento Jiří zvaný Konický ze Švábenic byl
členem jedné z větví starobylého moravského rodu Švábenických ze Švábenic, který pocházel ze
stejnojmenného městečka u Vyškova. Konické panství pak zdědil roku 1512 po svém
stejnojmenném otci Zdeněk Konický ze Švábenic. Vlastnil také ves Ponikev (okr. Prostějov) a
ves Moštěnice nedaleko Přerova, po níž se někdy psal. Roku 1512 jej pohnal k zemskému soudu
jistý Václav Opp „z obrovské sumy 2000 hřiven groší širokých”, že prý „Zdeněk slíbil Václavově
sestře Kateřině svaté manželství, ale že tomu nechce dosti učiniti.“ Páni při zemském soudě v
Olomouci věc zkoumali a nalezli, že Kateřina vyznání lásky či slib manželství nemůže dokázat, a
proto Zdeňka osvobodili.
V roce 1528 zakoupil Jan Lhotský panství Doubravici a připojil je k rájeckému panství.
Vlastnil také Popovice, Želechovice a od 1531 Pňovice, po nichž se také někdy psal. Jako
Zdeněk Konický ze Švábenic na Moštěnici figuruje mezi nejvýznamnějšími pány a rytíři
markrabství moravského v úvodní proklamaci přípisu landfrýdu, tj. zemského míru, jenž vydal
český král a moravský markrabě Ferdinand I. v Olomouci dne 12. února 1530. Mezi
nejpřednějšími členy moravských stavů je uveden také ve „Zřízení margkrabství moravského. O
soudu zemském, kteréž jest učiněno v Znojmě létha M.D.XXXV.“, jenž roku 1535 přijal Ferdinand
I. na moravském zemském sněmu. Zdeněk Konický zemřel roku 1545 a je pochován pod
vzácným kamenným náhrobkem se svým vyobrazením v kostele Narození Panny Marie
v Konici.
Již roku 1530 Zdeněk Konický ze Švábenic připsal svou část Borotína držiteli druhé
borotínské poloviny Janu Lhotskému z Ptení, takže ves byla opět sjednocena pod jednou
vrchností. Téhož roku Jan Lhotský dokonce udělil celému Borotínu tzv. odúmrť. To v praxi
znamenalo, že majetek poddaného, který po své smrti nezanechal mužského dědice, již
nepropadal vrchnosti. Odúmrť (též právo mrtvé ruky) byla velmi nepříjemnou záležitostí, protože
tak rodina mohla přijít o majetek budovaný pracně po několik generací. Od 14. století se vrchnost
začala tohoto práva vzdávat, a to hlavně proto, aby zabránila vzniku pustnoucích míst.
Jan Lhotský z Ptení prodal Borotín roku 1532 Vincenci Feldendorferovi. Ten se tak stal
zakladatelem rodu Feldendorferů z Borotína, o němž bude řeč zase příště…
Michal Schuster
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