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Borotínský zpravodaj

prosinec 2014
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům

Veselé vánoce a Šťastný nový rok 2015
vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz

Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 18.12.2014 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2019
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.6
Příprava inventury k 31.12.2014
Různé, diskuze
Závěr
Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2015 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Na ustavujícím zasedání dne 6.11.2014 jsem byl znovu zvolen do funkce starosty a
začínám již čtvrté volební období. Tato důvěra mě samozřejmě těší a zároveň zavazuje ke
kvalitnímu plnění svého poslání.Na funkci místostarosty byl opět zvolen pan Vladislav
Hladil. Podrobnosti o složení jednotlivých výborů zjistíte na našem obecním webu
www.obecborotin.cz.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2015, tentokrát s novou tématikou – „Spolky a organizace
mikroregionu Malá Haná“, které dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček. Věřím,
že Vás tento dárek potěší a že nám zachováte přízeň i v nadcházejícím období.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína, např. SDH za zajištění Mikulášské besídky,
úklidu koupaliště, maškarního karnevalu, spolupráci při zajištění družby s Borotínem u
Tábora, soutěže dětí „O Borotínský pohár“, modernizaci techniky pro JSDH, aj., dále
Mysliveckému sdružení Vanovice – Borotín, za zahájení prázdnin „Sportovním dnem na
koupališti, TJ SOKOL za údržbu na prodejní boudy na koupališti a obnovu nátěrů stolů a
laveček, spolupráci přizajištění družby s Borotínem u Tábora aj., Mateřské školce
v Borotíně za zajištění vystoupení dětí na setkání se seniory, vzorné vedení školky, ženám
za organizaci pravidelného cvičení v KD, ranči ALZA a Katce Sehnalové za přípravu a
organizaci 2. Borotínské Hubertské jízdy, Janě Toulové, Michaele Novotné a dalším
dobrovolníkům za přípravu a organizaci řemeslného jarmarku v Arboretu Borotín, a
občanům, kteří pomohli při akcích i přesto, že nejsou organizováni v žádné organizaci.

Údržba místních komunikací
Stejně jako v loňském roce je údržba místních komunikací přes zimu zajišťována
smluvně s panem Martinem Přichystalem z Borotína. Žádáme občany, aby v případě
sněžení neparkovali svá auta na místních komunikacích a umožnili tak prohrnutí vozovky
v celé šíři, popř. délce a předešli tak případnému nebezpečí poškození vozidel.
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Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 11.12. – 25.12. 2014
– 8.1. 2015 – 22.1. – 5.2. – 19.2. – 5.3. – 19.3. – 2.4. 2015. Případné změny termínů budou
včas oznámeny.
Knihovna
Děkuji odstupujícímu zastupitelstvu Obce Borotín za pozornost,kterou věnovalo
místnímu hřbitovu.O nově natřeném plotu v délce několika set metrů jsme se v žádné
zprávě ani nedočetli,sekání trávy bereme jako samozřejmé.K nově nainstalované naučné
tabuli přímo na hřbitově byla vydána publikace Hřbitovy-kamenná paměť národa,kterou
si čtenáři mohou zapůjčit v Obecní knihovně.
Mgr. Vlasta Korbelová-knihovnice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOROTÍN

Mikulášská nadílka s ohňostrojem
Výbor SDH zve všechny děti, rodiče, prarodiče, strejdy, tety a přátele dobré
zábavy na „Pekelnou mikulášskou nadílku“ zakončenou velkolepým ohňostrojem, která se
uskuteční v sobotu 6. prosince 2014 od 16.30 hodin u Hasičského sklípku.
Těšíme se na Vás, teplé nápoje pro děti i dospělé zajištěny.

Štěpánská střelecká soutěž
Srdečně Vás zveme na tradiční Štěpánskou soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro děti i
dospělé, která se uskuteční v pátek 26. 12. 2014 od 13 hodin v hasičském sklípku. Drobné
ceny pro vítěze, teplé nápoje (pro děti čaj zdarma, svařák aj.), párek v rohlíku, a další
občerstvení zajištěno.
Přijďte si zpestřit vánoční čas, rádi Vás uvidíme.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM
Vážení přátelé, podporovatelé, malí i velcí sponzoři našeho sboru.
Rokem 2014 končí pětileté funkční období výboru, které bylo velmi úspěšné. Sbor
pravidelně organizoval celou řadu akcí a podílel se tak na společenském a kulturním dění
v obci měrou více něž vrchovatou. Například plesem, podporu masopustu, dětským
karnevalem, okrskovými soutěžemi v požárním sportu, podporu družeb, údržbou
koupaliště a zeleně, soutěží mladých hasičů, pouťovou a Sametovou zábavou,
mikulášskou nadílkou, střeleckou soutěží a spoustou dalších akcí.
Členy sboru, hasiči, hasičkami i mládeží byly odpracovány stovky a stovky hodin.
Avšak bez podpory Vás sponzorů a sympatizantů by tato práce byla mnohem těžší a
výsledek nejistý. Velice si proto vážíme každého, kdo jakkoliv finančně či prací přispěl
k naší práci.
Ze srdce Vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci v dalším období
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Volební valná hromada SDH
Vážení členové a členky sboru,
dne 3. ledna 2015 od 17:00 v sále KD Borotín se uskuteční výroční valná hromada sboru,
jejíž nejdůležitějším bodem budou volby do výkonných orgánů sboru. Samostatné
pozvánky s podrobným programem najdete ve svých poštovních schránkách. Očekáváme
hojnou účast, za kterou předem děkujeme.
Výbor SDH

Tradiční hasičský společenský ples
SDH v Borotíně si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 21. února 2015 od 20 hodin v kulturním domě v Borotíně. Těšit se můžete na
taneční vstupy a půlnoční překvapení. V lidovém i moderním tónu pro mladé i dříve
narozené hraje „SLZA“ pod vedením pana Petra Křivinky. Bohaté občerstvení a hra o ceny
bude zajištěna. Věcné a jiné dary jsou vítány, můžete předat na OÚ Borotín. Předprodej
slosovatelných vstupenek se uskuteční začátkem ledna po jednotlivých domech.
Libor Toul – velitel JSDH

Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s „Malohanáckou muzikou“ se letos uskuteční v neděli
21.prosince 2014 v 9.45 hodin u hasičského sklípku. Přijďte všichni, kdo se chcete naladit
do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné vánoční písně a koledy. Teplé
nápoje a občerstvení je zajištěno. Srdečně zve zastupitelstvo obce Borotín a SDH.
Vánoční výstava v Arboretu Borotín
Zahradnictví František Chlup Vás zve na tradiční vánoční výstavu suchých vazeb,
vánočních dekorací včetně nového pohyblivého betlému s ručním pohonem. Výstava se
uskuteční ve výstavním pavilonu Arboreta. Výstava se koná od 20. do 26.prosince 2014 od
9 do 11 a 14 až 16 hodin.
Silvestr 2014
Silvestr 2014 a příchod Nového roku se bude tradičně slavit v hospodě „Stará škola“.
Zájemci hlaste se do 27.12.2014 u vedoucího pana Radka Sedláčka (mob.603 447 375),
který Vám podá bližší informace.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 10.ledna 2015 od
20 hodin v kulturním domě ve Vanovicích. Bohatá myslivecká kuchyně a tombola bude
zajištěna. K tanci a poslechu hraje „SLZA“. Svoz a rozvoz autobusem bude zajištěn.
Masopustní průvod masek
SDH Borotín a TJ Sokol Borotín pořádají v sobotu 14.února 2015 tradiční
masopustní průvod masek. Průvod masek začíná v 10 hodin od hasičského sklípku
v Borotíně. Sraz masek bude v 9 hodin.
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Nové jízdní řády
Od 14.12.2014 jsou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Od 15.12.2014 budou k dostání v tištěné
podobě jízdní řády na linky autobusů 251 a 253 zdarma na OÚ Borotín. Vytištění ostatních
linek autobusů a jízdních řádů na vlak je zpoplatněno.
Mateřská škola
Mateřská škola žije v těchto ponurých listopadových dnech v duchu adventních příprav
na příchod událostí následujících. V nejbližších dnech i do školky přijde Mikuláš s nadílkou,
jako doprovod již tradičně přichází pouze anděl, čerti o hodné děti nemají zájem. Pak nás
již čeká příprava na vánoční svátky, pro děti ty nejdůležitější, plné tajemných překvapení
a radostných chvil. V pavilonu arboreta Borotín pořádáme 11. prosince od 14.30 Tvořivé
dílny s vánoční tématikou, na které srdečně zveme všechny naše občany. Čeká nás zde
spousta krásných výrobků, které si můžete sami zkusit
vyrobit nebo jen prohlédnout a zakoupit. Bude se zde
tvořit z korálků, drátků, přírodních materiálů, vše
s vánočními motivy. Přijďte si něco vlastnoručně
vyrobit nebo jen nasát předvánoční atmosféru.Dětem
ve školce zpříjemní čekání na Ježíška hudební
vystoupení ZUŠ Velké Opatovice s názvem Vánoční
koledování. Na čtvrtek 18. prosince připravujeme
vánoční besídku pro rodiče.
Na závěr bych chtěla také poděkovat všem, kteří se
jakkoliv podílí na realizaci a zdárném fungování Zookoutku v prostoru zahrady u mateřské
školy, a mám prosbu: jistě víte, že v zimním období je péče o všechna zvířata náročnější.
Uvítali bychom, kdyby jste chtěli efektivně využít jakékoliv přebytky sena, zbytky ovoce či
sušeného pečiva, aby jste je donesli kdykoliv do školky, děti by je s radostí použily pro
kozičky. Radost bude na všech stranách veliká! Moc děkujeme.
Krásně prožité předvánoční dny, plné pohody a klidu přeje
Marcela Nečasová, ředitelka MŠ

Veřejně prospěšné práce
Na Obci Borotín v současné době pracují 3pracovníci na veřejně prospěšný pracích.
Tito pracovníci jsou placeni z dotace z úřadu práce a pracují na plný úvazek.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících leden až březen 2015 oslaví:
Bělehradová Vlasta
Letfus František
Vlasáková Jana
Sedláček Josef
Toulová Naděžda

Staňková Alena
Sedláčková Drahomíra
Kouřilová Jitka
Chlup Zdeněk

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Feldendorferové z Borotína
Roku 1532 zakoupil od Jana Lhotského z Ptení Borotín jistý Vincenc Feldendorfer
(psáno také jako Feldendorfar či Fellerdorfer) a od té doby se začíná tato rodina psát
Feldendorferové z Borotína. Šlo početnou rodinou, která zastávala na Moravě různé úřady.
O jejím původu však bohužel mnoho nevíme. Možná byla měšťanskou rodinou, která po
svém povýšení do rytířského stavu postupně opouštěla své původní jméno Feldendorfer a
psala se po získaném borotínském statku. Je také možné, že kolébkou rodu byla
dolnorakouská ves Völtendorf (dnes část města St. Pölten), která se dříve nazývala
Feldendorf či Fellerndorf.
Jistě však víme, že roku 1535 byl Vincenc Feldendorfer přijat do moravského
rytířského stavu a roku 1539 figuruje Wiecenc z Borotína a na Borotíně v listině sepsané
29. srpna v Jevíčku, v níž prodává Erazim z Bobolusk tamním měšťanům svou tvrz ve
městě za 100 zlatých. Uvádí se tu jako jeden ze svědků, přičemž dalšími jsou např. Petr
Šedík z Kunčiny, majitel nedalekých Jaroměřic, Vratislav Lhotský z Ptení, majitel Vranové
Lhoty a bratr bývalého borotínského držitele Jana Lhotského z Ptení, či Jan Hejtmánek
z Mladkova.
Manželkou Vincence z Borotína byla Anna Ořechovská z Honbic z rodu, jenž se psal
po vsi Honbice u Chrudimi a vsi Velký Ořechov u Luhačovic. Její muž jí připsal
z borotínského majetku jako věno částku 250 zl. Na Borotíně se Vincenc Feldendorfer
připomíná ještě roku 1560.
Roku 1561 se uvádí jistý Felderndorffer z Borotína, držitel Horních Dyjákovic, v
soudním procesu s dolnorakouským klášterem Bruck. Jan Felndorf z Borotína a na Horních
Dyjákovicích se objevuje také v pergamenové listině z 23. ledna 1565 z Olomouce, v níž
on a další šlechtici rozhodují ve sporu Jana z Ludanic a na Chropyni s jeho poddanými v
Bochoři o roboty.
Kromě moravského Borotína rodina držela také statky Žádovice (u Kyjova), Horní
Dyjákovice a domy v Městečku Trnávce a Bouzově. Dne 31. ledna 1567 došlo k potvrzení
rytířského stavu Feldendorferů a polepšení erbu pro bratry Jana, Václava, Jiřího, Vratislava
a Alexandra a jejich strýce Víta, Jiřího, Gorharda a Kryštofa.
Někdy v 50. – 60. letech 16. století se připomíná v Boskovicích také jistý Jakub
Feldendorfer z Borotína jako hradní hejtman, tj. správce boskovického panství, které
tehdy patřilo Ederům ze Štiavnice. Přímo ve městě Boskovicích tehdy vlastnil a obýval
dům. Kromě něj se další Feldendorferové z Borotína uvádí také v Tlumačově, Biskupicích
u Luhačovic, na Mohelnicku a Zábřežsku.
Po Vincenci Feldendorferovi zdědil Borotín jeho syn Jiří Feldendorfer, který
vlastnil také svobodný dvůr ve Velkých Opatovicích. Z roku 1564 pochází jeho oválná
pečeť z včelího vosku, která zobrazovala ve znaku dvě větve, přičemž na každé sedí pták.
Na pečeti je nápis GIRZIK FELDOR[fer] Z BOR[otína]. Roku 1568 se uvádí Jiří
Feldendorfer z Borotína jako držitel Ludéřova (dnes součást Drahanovic u Olomouce). Měl
za manželku Bohunku Janauerovou ze Strachnova a děti Václava, Alexandra, Jana,
Kateřinu a Mandalenu. Závětí získali Borotín roku 1569 Jiřího synové Václav a Alexandr
Feldendorferové.
Vzhledem k tomu, že někteří Feldendorferové přímo v Borotíně sídlili, je
pravděpodobné, že zdejší pustou tvrz nechali opravit či obnovit. V roce 1566 je totiž
uváděna jako obydlená a sídlí zde právě Alexandr Feldendorfer. Při tvrzi někdy v této
době asi vznikl i pivovar, zmiňovaný k roku 1580.
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Alexandr Feldendorfer měl spory s usedlíky ve Velké Roudce, která byla součástí
borotínského panství. Jeho majetkové nesrovnalosti totiž řešil krajský soud v Olomouci.
Například roku 1583 Alexandr Feldendorfer žaloval Martina Mlejnka, že nechce zaplatit
určité pohledávky. O rok později zase Matěje Ráčka, svobodného sedláka, že v den sv.
Stanislava (7. května) vypálil nemalý kus smrkového lesa (dodnes nazývaného Ve
spaleskách) a poškozeným Janu Čermákovi a Petru Slavíkovi nechce zaplatit náhradu.
Borotín byl tehdy opět s největší pravděpodobností rozdělen na dva díly. Větší část
vsi s tvrzí držel právě Alexandr Feldendorfer, který měl za manželku Johanku Kokorskou
z Kokor. Roku 1578 jí jako věno z borotínské vsi připsal částku 1 325 zlatých moravských.
Johanka z Kokor i po smrti svého manžela zůstávala na borotínské tvrzi spolu se svými
bratry Hynkem, Václavem a Erazimem Kokorským z Kokor. Paní Johanka také vlastnila
dům v Jevíčku, který koupila od Jiříka Zborského roku 1597 a který po ní držel její bratr
Hynek. Když se v tomto jevíčském domě roku 1600 v pondělí po jarmarku před sv.
Bartolomějem sešli Adam Věžník z Věžník, majitel hradu Cimburk nad Trnávkou a
pozdější držitel Borotína, s jinými rytíři, věnovala jevíčská městská rada na jejich pohoštění
4 mázy vína.
Na konci 16. století vlastnil Borotín Václav Feldendorfer. Roku 1598 se objevuje
jistý Václav Borotínský, který jakožto blízký přítel zemřelého Matyáše z Hartuňkova
(neboli Hartynkova) požadoval u olomouckého zemského soudu, aby byl určen za
poručníka jeho osiřelých dětí. Vzhledem k tomu, že se přihlásili o poručnictví také jejich
příbuzní, od svého požadavku později toho roku ustoupil. Roku 1598 nacházíme Václava
Feldendorfera jako jednoho ze svědků na listině Bohuslava Hostivařského z Kostelce. Jeho
dcerou byla Apolonie Feldendorferová z Borotína, která se stala třetí ženou Víta
Bartodějského z Bartoděj. V tzv. Bartoškově kronice z Uherského Brodu je k datu 5. února
1581 napsáno: „Vít Bartodějský měl svadební veselí a pojal sobě dceru pana Václava
Borotínského.“
Pravděpodobně díky tomuto příbuzenství získali později část Borotína s tvrzí bratři
Jan a Václav Bartodějští z Bartoděj. Ještě za života Alexandra Feldendorfera drželi menší
díl Borotína dva bratři – příslušníci rodu Černčických z Kácova. Nejen o nich se dočtete
v dalším pokračování…
Michal Schuster

Felderndorfer von Borotín

Feldedorfer z Borotína
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Pečeť Jiřík Feldorfr z Borotína

Kostel a fara v Borotíně

Foto: Ing.Zdeněk Toul

Zima v Borotíně 2009

Foto: Ing.Zdeněk Toul
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