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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskutečnilo ve čtvrtek 29.1.2015 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Usnesení:
ZO Borotín projednalo a schválilo:
Kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č.89/3 o výměře 176m2 v k.ú. Borotín u
Boskovic firmě SAZ s.r.o. Hodonín
- Rozpočtové opatření č.1/2015 – příjmy 384 900,-Kč, výdaje 436 300,-Kč,
financování 51 400,-Kč
ZO bere na vědomí:
-

-

-

- Úkol starostovi obce – zajistit minimálně 3 nabídky na zpracování projektové
dokumentace v omezeném rozsahu (LBC1,LBC2,LBK) v rámci akce „Borotín –
založení krajinných struktur“.
Potřebu zajistit „Plán rozvoje obce Borotín“ u Místní akční skupiny Partnerství
venkova Vísky v max. hodnotě 20 tis. Kč.
Návrh na řešení likvidace bioodpadu v obci Borotín. Předběžně byl domluven
nájem jednoho kontejneru o objemu 1200 l na bioodpad v barvě hnědé, včetně
vývozu od firmy SITA. Tato problematika bude dořešena v měsíci březnu.

Nejbližší termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech
– 2.4. 2015. Případné změny termínů budou včas oznámeny.

19.2. – 5.3. – 19.3.

Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2012 O místních poplatcích jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna 2015. Lze zaplatit v hotovosti nebo na účet 1361447339/0800. Do poznámky
uveďte prosím Vaše jméno a číslo popisné domu. Na platby uskutečněné po tomto datu
bude nabíhat penále a při nezaplacení do 90 dnů bude provedeno správní řízení s
dlužníkem, které může skončit i exekucí.
Výše poplatků za odvoz odpadu činí 450,-Kč/občana s trvalým bydlištěm v obci
Borotín a 450,-Kč/ za trvale neobydlený objekt. Poplatek za psa činí 50,-Kč (25,-Kč
pro důchodce, kteří nemají žádný jiný příjem). Podrobnosti jsou uvedeny ve výše
uvedené OZV č.1/2012 (www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí v úřední
hodiny na obecním úřadu)
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Ohlédnutí za rokem 2014.
Již druhým rokem půjčujeme knihy v půjčovním systému Clavius. Loni jsme měli 66
registrovaných čtenářů, z toho 14 dětí, kteří knihovnu navštívili 460 krát. Knihy je možné
vybrat z více než 4000 našich nebo ze 400 knih Moravské zemské knihovny v Brně,
pobočka Boskovice. Pravidelně odebíráme periodika Příroda, 100 plus jedna zajímavostí,
Hasičské noviny a ABC pro děti. Je možné i připojení na internet. Na nové knihy přispívá
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Obec Borotín, některé jsou sponzorské dary našich čtenářů, kterým touto cestou děkujeme.
Seznam nových knih a knih výpůjčního fondu je zveřejněn na internetu.
V říjnu proběhla návštěva dětí z MŠ a v prosinci se uskutečnila výstava obrazů s
besedou slečny Kateřiny Procházkové.
Na vaši návštěvu v novém roce se těšíme.
Mgr. Vlasta Korbelová
Masopustní průvod masek
TJ Sokol Borotín pořádá v sobotu 14.února 2015 tradiční masopustní průvod masek
po obci Borotín. Průvod masek začíná v 9 hodin od hasičského sklípku v Borotíně. Sraz
masek bude již v 8 hodin.
Okénko do hasičského sboru
Volby jsou za námi, nové výzvy před námi
Na výroční valné hromadě SDH Borotín byly zvoleny nové výkonné a kontrolní orgány
pro období 2015-2019.
Výbor SDH:
Libor Toul – starosta
Petr Kouřil – velitel
Antonín Machourek – hospodář
Jana Širůčková – vedoucí kolektivu mladých hasičů
Bc. Martina Čápková – referentka žen
Martin Přichystal – člen
Radek Sedláček – člen
Kontrolní a revizní komise
Zdeněk Lizna – předseda
Ing. Ján Bursa – člen
Ing. Jana Toulová - členka
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dosavadním funkcionářům a
ostatním členům sboru za jejich činnost a aktivitu v uplynulých obdobích. Nově zvolenému
výboru bych chtěl popřát mnoho úspěchů v dalším rozvoji sboru a všem členům hodně
elánu do další práce.
Libor Toul – starosta SDH
Společenský hasičský ples
Srdečně Vás zveme v sobotu 21. února 2015 od 20 hodin do kulturním domě v Borotíně
na tradiční hasičský ples.
Těšit se můžete na taneční vstupy orientální tanečnice Aimirah a její skupiny, dále je
připraveno půlnoční překvapení. K tanci a poslechu hraje SLZA. Bohatá tombola a kvalitní
občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek již započal, další požadavky a rezervace stolů jsou možné emailem
na sdhborotin@centrum.cz nebo mob. 602 377 846 – Libor Toul.
Více informací najdete na www.sdhborotin.cz
3

Dětský maškarní karneval
Zveme všechny děti, rodiče prarodiče a přátele masek na dětský maškarní karneval, který
se uskuteční v sobotu 7. března 2015 od 14:00 v KD v Borotíně. Pestrý program zajistí
zábavné soutěže pro děti i dospělé, reprodukovaná hudba a bohatá tombola o spoustu
hraček. Dobrou náladu s sebou 
Hasičské noviny v Borotínské knihovně
Také letošní rok najdete v místní knihovně zdarma k zapůjčení čtrnáctideník Hasičské
noviny, kde se můžete seznámit s děním v oblasti požární ochrany. Mohou Vám být
průvodcem např. v oblasti PREVENCE, která je nejdůležitějším prvkem k zabránění
vzniku mimořádných událostí. Pokud byste potřebovali poradit, neváhejte se obrátit na
svoje hasiče, sdhborotin@centrum.cz nebo schránka na hasičské zbrojnici.
Nábor mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů se pravidelně schází. Nyní v zimním období v kulturním domě, a
to každou sobotu ve 14:00. Pro konkrétní termíny a změny sledujte webové stránky sboru
www.sdhborotin.cz, kvůli řadě akcí na přelomu měsíců únor/březen.
Hledáme nové členy do našich řad ve věku od 6 do 15 let. Očekáváme: hravost, soutěživost,
chuť naučit se něco nového, týmového ducha. Nabízíme: sportovní vyžití, zvýšení fyzické
kondice, nabytí nových vědomostí, celoroční činnost a spoustu zábavy. Přihlásit se můžete
na trénincích. Informace podá Libor Toul.

Reklama
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Borotín za Černčických z Kácova, Bartodějských z Bartoděj, Katharinů z Katharu a
dalších
Ještě za života Alexandra Feldendorfera z Borotína drželi někdy v druhé
polovině 16. století menší borotínský díl bratři Jan Purkart a Bernard,
příslušníci rodu Černčických z Kácova. Šlo o původně český panský rod,
sídlící ve 14. století na Kácově (okr. Kutná Hora) a pocházejícím soudě dle
podobnosti erbů z rodiny Kouniců. Rodový erb Černčických z Kácova totiž
také tvořil červený štít se dvěma překříženými stříbrnými lodyhami
leknínu. Kromě Kácova se psali také po tvrzi ve východočeské vsi Černčice (okr. Náchod).
Zakladatelem moravské větve rodu byl Jan Černčický z Kácova (zem. 1550, pochován
v Kunštátě), hejtman hradeckého kraje, zakladatel Nového Města nad Metují a
podporovatel Jednoty bratrské. Ten se roku 1529 vystěhoval na Moravu, kde zakoupil od
Vojtěcha z Pernštejna kunštátské panství skládající se z hradu a městečka Kunštátu a 26
vesnic. Byly mezi nimi např. také Lysice, Velké Opatovice, Brťov, Smolná, Malonín a
Roubanina.
Jeden z jeho synů Diviš Černčický z Kácova po něm zdědil lysické panství a následně tu
přebudoval starou tvrz na renesanční zámek. Působil ve významné funkci přísedícího
moravského zemského soudu v Brně a Olomouci a jeho manželkou byla Kunhuta
Černohorská z Boskovic.
Diviš Černčický z Kácova měl dcery Annu, Marii a Kunhutu a syny Václava, Bernarda
(Bernharta) a Jana Purkarta (Purcharta). Podle některých historiků to byli právě bratři Jan
Purkart a Bernard Černčičtí z Kácova, kteří se roku 1574 připomínají jako držitelé menšího
dílu Borotína, zatímco větší část vsi s tvrzí patřila Alexandrovi Feldendorferovi.
Z dochovaných listin vyplývá, že jménem druhorozeného Bernarda jednal jeho mladší bratr
Jan Purkart. To mohlo být způsobeno Bernardových chatrným zdravím či omezenými
duševními schopnostmi.
Pro zajímavost uveďme, že sestra Jana Purkarta a Bernarda Kunhuta neboli Kuna
Černčická z Kácova se provdala za Jindřicha Slavatu z Chlumu a Košumberka. Ten je
kromě funkcí moravského místokomorníka a místosudího známý především tím, že od roku
1595 působil jako poručník budoucího frýdlantského vévody a vojevůdce Albrechta
z Valdštejna.
Již roku 1558 Černčičtí prodali kunštátské panství, roku 1584 také panství Lysice a Jan
Purkart, působící v čestné funkci královského truksase tj. stolníka, přesídlil na nově
zakoupené panství Chropyně. Jeho smrtí roku 1585 vymřel rod Černčických z Kácova po
meči.
Jan Purkart Černčický odprodal před svou smrtí také Opatovice. Jejich novým držitelem se
stal Václav Bílský z Kaříšova, bratr Jana Blahoslava Bílského z Kaříšova, majitele
sousedního jaroměřického panství. Dědičkou Opatovic a některých dalších okolních vsí
byla následně Barbora Bílská z Kaříšova, která se provdala za Jana Bartodějského z
Bartoděj.
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Bartodějští byla moravská usedlá rodina, mající původně kořeny v Polsku. V průběhu času
na Moravě získali např. Nezdenice, Luhačovice, Otaslavice, Studenou
Loučku, Hluchov, Jaroměřice, Biskupice u Jevíčka a další. V roce 1541
se na Moravě objevil Vít Bartodějský z Bartoděj, který měl
stejnojmenného syna, jenž se roku 1581 přiženil také do rodiny
borotínských Feldendorferů.
Nejspíš díky tomuto příbuzenství získali později část Borotína bratři Jan
a Václav Bartodějští z Bartoděj. Starší z bratrů Václav zastával
pravděpodobně funkci krajského hejtmana a od dědičky biskupického
panství Marie Anny Švábenské zakoupil vsi Březinky, Nectavu a Biskupice, kde se usídlil.
Jak bylo zmíněno výše, mladší Jan Bartodějský se roku 1609 oženil s Barborou Bílskou z
Kaříšova, a získal tak jaroměřické a opatovické panství s Brťovem, Roubaninou, Smolnou
a Malonínem. Jako své sídlo si zvolil renesanční zámeček v Jaroměřicích, vystavěný před
nedávným časem roku 1592 otcem Barbory Janem Blahoslavem Bílským. Když roku 1617
Jan Bartodějský z Bartoděj zemřel, mladá vdova se brzy provdala za evangelíka Zikmunda
Jiřího ze Zástřizl.
Václav Feldendorfer prodal někdy na konci 16. století ves Borotín horlivému evangelíkovi
Pavlu Katharinovi z Katharina a Rubinsteinu. Ten byl velice zajímavou
postavou moravských dějin. Pocházel z rodiny cizího původu, která v
Čechách a na Moravě zdomácněla v průběhu 16. století. Svou životní
dráhu začal Pavel Katharin (psán také Katarýn z Kataru) jako panský
úředník ve službách dačických Krajířů z Krajku, aby ji zakončil jako
jeden z nejbohatších mužů na Moravě. Působil ve funkci místopísaře,
roku 1584 se stal nejvyšším zemským písařem a později zemským
purkrabím. Jako příslušník Jednoty bratrské zbohatl na bankrotu katolíka
Jana z Pernštejna a výhodnými nákupy sedmi velkostatků z rozpadávající se pernštejnské
enklávy vytvořil rozsáhlou majetkovou základnu (mj. panství Dalečín a Jimramov, Mitrov
a Kunštát).
Ohromující politický a ekonomický vzestup Pavla Katharina však ukončila jeho smrt roku
1600. Dva pozůstalí synové pak už rozsáhlý majetek nedokázali udržet.
Na počátku roku 1610 zakoupil tvrz, ves Borotín s pivovarem, Velkou
Roudku a pusté Dvořiště Jan Čejka z Olbramovic, císařský rada a
nejvyšší zemský písař markrabství moravského. Jan Čejka byl značně
bohatý šlechtic, jenž vyšel ze starého českého rytířského rodu. Na
počátku 17. století se po sňatku s uherskou šlechtičnou Voršilou
Lorantovou z Inku přestěhoval na Moravu, kde nastoupil politickou
kariéru a získal mnohé majetky.
Ještě roku 1610 Jan Čejka z Olbramovic Borotín s Velkou Roudkou
prodal za 18.000 zl. moravských Adamovi Věžníkovi z Věžník, majiteli
nedalekého panství Trnávka, sídlícího na hradě Cimburk. Tehdy se v
Borotíně uvádí také ovčírna spolu se zahradami ovocnými, chmelovými
a jinými. Existence pivovaru (poprvé zmiňovaného již k roku 1580),
ovčírny a zahrad v Borotíně odpovídala dobovému trendu, který byl
započat již po husitských válkách v 15. století. České a moravské země
byly totiž hospodářsky oslabené, mnoho vsí a usedlostí zpustlo a začal
se projevovat nedostatek pracovních sil. Pokles příjmů pak nutil vrchnost
k hospodaření ve vlastní režii. Majitelé panství se tak začali ve velké míře věnovat
pivovarnictví, chovu ovcí, rybníkářství či pěstování chmele a vinné révy.
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V letech 1611-12 držel část Borotína asi také rytíř Jiří Flodt z Bokštejna
(psán též Flott, Flota, Fladek z Bockštejna, Pocksteina či Pakštejna) a to
nejspíše zástavou. Tento šlechtic pocházel ze slezskopolského
vladyckého rodu, roku 1607 byl přijat mezi moravské rytíře a mezi jeho
majetek patřily Dobromilice a Doloplazy na Prostějovsku. Působil ve
funkci úředníka panství plumlovského a prostějovského a ve funkci
vrchního hejtmana lichtenštejnských statků knížete Karla z
Lichtenštejna. Později se Jiří Flodt aktivně účastnil stavovského povstání
proti císaři. Byl obviněn, že „zle mluvil proti císaři, papeži a církvi
katolické“, a proto byl odsouzen ke ztrátě majetku. Nepomohla ani
suplika českého místodržícího Karla z Lichtenštejna císaři, v níž se
Flodta zastal.
Příště budeme pojednávat o osudech Borotína právě v nelehkém období po bitvě na Bílé
hoře a během třicetileté války.
Michal Schuster

Různé zimní pohledy na Borotín

Foto: Vladislav Hladil

7

8

