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Informace o konání zastupitelstva Obce Borotín
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskutečnilo ve středu 24.5.2017 v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Borotíně
Usnesení:
1) Projednání a schválení přijetí dotací z PRV JMK 2017 a smluv o dotaci
2) Projednání a schválení přijetí dotace pro SDH Borotín z JMK a smlouvy
3) Projednání a schválení prodeje pozemku parc. č.3391/1 v k.ú. Borotín
4) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2017
5) Projednání řešení náhrady zaměstnance obce na uvolněné místo
6) Různé, diskuze
7) Závěr
Slovo starosty
Vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik informací.
V současné době probíhá rekonstrukce místní komunikace ke koupališti a od Nedomů
kolem Neubauerových po Chlupovy. Vím, že je s tím spojeno i mnoho nepříjemností a
děkuji všem občanům, kterých se obnova dotýká, za pochopení. Cílem této obnovy je
opravit místní komunikaci po rekonstrukci vodovodního řadu a zkvalitnit cestu ke
koupališti, aby se zamezilo ježdění po louce, a zároveň je to svým způsobem příprava na
pořadatelství tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“, které budeme zajišťovat příští
rok.
Chtěl bych poděkovat SDH ,TJ Sokol a všem občanům, kteří se zúčastnili čištění
koupaliště na sezónu. Tato brigáda byla nakonec velice úspěšná. V současnosti je třeba
ještě dokončit údržbu sportovního areálu, aby mohly se ctí proběhnout všechny
naplánované akce.
Věřím, že koupaliště a přilehlý sportovní areál bude přes léto plně využíván a i
ostatní občané a návštěvníci ocení krásné prostředí, které máme. Chci upozornit, že
koupání v bazénu je na vlastní nebezpečí a koupaní psů a dalších zvířat je přísně
zakázáno. Dále prosím všechny motoristy a chodce, aby po nové vozovce dbali zvýšené
opatrnosti a nepřeháněli to s rychlostí jízdy.
Dále obecní úřad ve spolupráci s knihovnou plánuje besedu na téma „Příběh
Titanicu“, která se uskuteční pravděpodobně v listopadu. Bližší termín bude upřesněn.
Vzhledem k tomu, že se uvolnilo trvalé místo pracovníka na zajišťování a organizaci
prací na údržbě zeleně, komunikací a budov, je možno do konce srpna 2017 podávat
přihlášky na toto místo, do kanceláře obecního úřadu. Nástupní hrubý plat je stanoven dle
nařízení vlády a je v rozpětí 13 000 až 15 800,-Kč + osobní ohodnocení, dle délky praxe.
K přihlášce je třeba přiložit životopis a výpis z rejstříku trestů. Výhodou je řidičské
oprávnění skupiny B, a další oprávnění např. svařovací průkaz, oprávnění k práci na
elektrických zařízeních do 1000V, aj. V současnosti pracují na obecním úřadu 2 pracovníci
z úřadu práce a 2 pracovníci na dohodu o provedení práce.
Přeji všem pěkné prožití léta, prázdnin a dovolené. Ing. Zdeněk Toul – starosta obce
Zprávy z borotínské knihovny
Začíná nám období prázdnin a s tím spojená žňová vedra. Toto období mohou
starší lidé využít po obědě k přečtení pěkné knížky a školáci i studenti si v době
případného deště mohou něco zapsat do čtenářského deníku.
Knihovna je občanům k otevřena i o prázdninách každý pátek od 16 hod. do 20 hod.
zdarma a mohou si vybrat ze 4500 našich knih i z knih Moravské zemské knihovny.
Informace lze získat na internetových stránkách knihovny www.borotin.knihovna.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Vlasta Korbelová - knihovnice
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Mateřská škola
Mateřská škola v uplynulém období kromě obvyklých činností uspořádala hned
několik akcí: Krátkým kulturním programem jsme oslavili Den matek. Nechyběla ani
básnička s pusou a kytičkou jako poděkování mamince.
Oslavu Dne dětí jsme museli kvůli nepříznivému počasí o týden odložit, ale stálo to
za to. Děti hledaly poklad - cestou do lesa plnily úkoly, nakonec je čekalo v hustém lese
překvapení – nalezly opravdová „dinosauří vejce“! /s návodem k vylíhnutí malého tvora/.
Vypravili jsme se také do blízkého okolí, a to hned dvakrát do Velkých Opatovic. ZUŠ
pořádala Den otevřených dveří a při té příležitosti uspořádala pro děti mateřských škol
z okolí vhodnou ukázku nejen hudebních nástrojů, ale také ukázku dramatického oboru,
výtvarných činností. Program byl velmi vhodně uzpůsoben pro malé děti a také je podle
toho zaujal.
Školní výlet jsme v letošním školním roce vyřešili turistickým způsobem –
pedagogové naší MŠ pozvali děti do cukrárny na zmrzlinu do cukrárny ve Velkých
Opatovicích. Počasí nám přálo a výlet okolní přírodou se velmi zdařil.
Prázdninový provoz v letošním roce ukončíme 28. července, nový školní rok začíná
4. září. Na konci školního roku se rozloučíme s pěti dětmi – tři nastupují k povinné školní
docházce, dvě děti odchází do mateřské školy v místě svého bydliště. Při zápisu bylo přijato
pět nových dětí, tři dvouleté z Borotína a dvě z Šebetova, takže počet dětí ve školce je tzv.
stabilizován.
Krásné slunné pohodové léto přeje celý kolektiv pracovníků mateřské školy.
Mgr. Marcela Nečasová – ředitelka MŚ
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 6.7. – 20.7. – 3.8.
17.8. – 31.8. – 14.9. – 28.9.2017 Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Závod v orientačním běhu
Klub orientačního běhu Konice bude v Borotíně na koupališti v pátek 30.6.2017 od
15 do 19 hodin pořádat závod v orientačním běhu. Orientační závod začíná v 15 hodin a
proběhne v lesním prostoru Borotín – Velké Opatovice – Velká Roudka. Občerstvení pro
účastníky zajišťuje TJ Sokol Borotín. Předpokládá se účast cca 500 závodníků z celé
republiky.
Pozvánka na Myslivecké posezení -dětský den
MS Vanovice-Borotín Vás zve na tradiční Myslivecké
posezení -dětský den, který se koná dne 1. 7.2017 od 14
hod v areálu koupaliště v Borotíně. Součástí programu
bude poznávání zvěře, ukázky dravců, střelba ze
vzduchovky, vábení zvěře, myslivecké troubení, ukázka
loveckých plemen nebo jízda na koni či trampolína. Po
celý den bude zajištěno bohaté občerstvení – opékané
makrely, zvěřinové speciality, mražené výrobky a jiné
dobroty.
Přijďte si užít začátek prázdnin.
Vladislav Hladil – místostarosta obce
LÉTO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční letní prodejní výstava „Léto v zahradě“ v arboretu začíná 5. července a
potrvá do 6. července 2017. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Vedle arboreta v domě
č.168 je umístěna stálá výstava pohyblivých betlémů. Jste všichni srdečně zváni. Více se
dozvíte na www.zahrada-borotin.cz
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Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
11.ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu 26.srpna
2017. Délka trasy bude jako vždy cca 35 až 43km. Start a cíl bude letos ve městě Velké
Opatovice. Pořadatelé přislíbili pestrý program, skákací hrad, mnoho soutěží pro účastníky,
tombolu a večer taneční zábavu.
Tak jako loni přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém vysokém
kole a nadace, kterou podporuje „Na kole dětem“.
Registraci lze provést na webu www.okolomalehane.cz . Tam můžete průběžně získat
i další informace o této akci. Prodej losů do tomboly bude zajišťovat i obec Borotín. Termín
prodeje včas oznámíme rozhlasem. Účastníkům, kteří se nebudou moci zúčastnit losování
tomboly, budou případné ceny doručeny prostřednictvím obecního úřadu.
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 2. září 2017 na borotínské návsi.
Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní ligy mládeže 2017.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Jste srdečně všichni zváni.
Předpouťová taneční zábava
SDH Borotín pořádá v sobotu 16.září 2017 v kulturním domě Borotín taneční zábavu.
Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté občerstvení zajištěno.
V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny. Přijďte se pobavit.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2017 oslaví:
Ladislav Sedláček
Oldřiška Polešáková

Marie Janíková

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko – 3.Q. 2017
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Červenec

1.7.
2.7.
5.7.
6.7.
8.7.
9.7.
15.7.
16.7.
22.7.
23.7.
29.7.
30.7.

MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík

Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko,ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
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516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 414 291
516 488 457
516 453 997
516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263

Srpen
5.8.
6.8.
12.8.
13.8.
19.8.
20.8.
26.8.
27.8.
Září
2.9.
3.9.
9.9.
10.9.
16.9.
17.9.
23.9.
24.9.
28.9.
30.9.

MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MDDr. Potůček
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
(MUDr. Řehořková)

Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 444 326
516 488 453
516 488 453

MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková V.
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Vrtělová
MDDr. Šméralová
K.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová

Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, B. Němcové 1222/15
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8

516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 442 726
605 184 479
516 416 386
516 488 455
516 453 998

Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429

608 220 806
516 472 227

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od
17.00 hodin do 7.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

Koupaliště v Borotíně 2017

foto: Ing. Zdeněk Toul
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Připomínka výročí narození Vlastimila Sedláka (1927-2003)
V dubnu tohoto roku uplynulo již 90 let, kdy se v borotínském Frýdntálu neboli na
Flintóře, narodil Vlastimil Sedlák, jenž patří bezesporu mezi nejvýznamnější osobnosti
Borotína, ale i Malé Hané. Byl to člověk mnoha zájmů a koníčků, ale největší zálibou mu
byla historie jeho rodné obce a kraje, které se věnoval po celý život. Ačkoliv se mu bohužel
nepodařilo vydat větší souhrnné dílo, hojně publikoval v různých časopisech a vlastivědněhistorických listech.
Vlastimil Sedlák se narodil 20. dubna 1927 jako nejstarší ze tří dětí
domkáře a drobného zemědělce Karla Sedláka. Dům čp. 22 (dnešní čp.
134) na Flintóře zakoupil od stavitele Josefa Tajovského (mj. stavitel
borotínské školy) již Vlastimilův dědeček František Sedlák (1866-1942),
který se sem přestěhoval z rodných Vanovic, kde pracoval jako kočí
v tamním panském dvoře. Karel (1893-1949), prostřední z jeho tří synů,
se narodil již v Borotíně, kde později patřil k nejvýznamnějším
průkopníkům moderního ovocnaření a sadaření. Kromě toho byl
aktivním činovníkem mj. v Ovocnářském družstvě, v Občanské záložně, v obecním
zastupitelstvu a po roce 1945 v místním národním výboru. Karel Sedlák se oženil
s Františkou Kvítkovou ze starého borotínského rodu žijícího na čp. 6 (dříve na čp. 35).
Měli tři děti: Vlastimila, Milenu a Lubomíra.
Vlastimil Sedlák už od dětství vlivem rodiny a školy projevoval zájem jednak o
matematiku a technické záležitosti, jednak o literaturu, historii a vlastivědu. Své školní
vzdělání zahájil na obecné škole v Borotíně, poté navštěvoval měšťanskou školu ve V.
Opatovicích a následně nepovinný tzv. jednoroční učební kurz v Jevíčku. Na začátku druhé
světové války začal studovat střední průmyslovou školu strojnickou v Brně, kterou ukončil
maturitní zkouškou po osvobození roku 1945.
Po maturitě začal na radu svého strýce Františka Sedláka, jenž byl tehdy řídícím
učitelem školy v Lukavicích u Zábřehu, pracovat v tamní pobočce Olšanských papíren. Po
zapracování a získání praxe přešel do papíren v Litovli, kde pracoval až do odchodu do
penze jako technik. V Litovli se také seznámil se svou budoucí manželkou Svatavou
Bucherovou, s níž se tam usadil, postavil dům a založil rodinu. Brzy přišly na svět děti
Miroslava, Jana a Milan.
Sedlákovi byli starou evangelickou rodinou, přičemž Vlastimilův dědeček František
byl starším evangelického sboru a otec Karel působil spolu s borotínským učitelem
Vladislavem Šťastným dlouhá léta ve staršovstvu ve Vanovicích. Věrný rodinné
náboženské tradici byl V. Sedlák v Československé církvi evangelické také aktivním
činovníkem, když v Litovli působil jako dlouholetý presbyter (jeden z volených laických
zástupců v tzv. staršovstvu) a předseda tamní kazatelské stanice.
Ačkoliv žil trvale v Litovli, rád a často se vracel do rodného kraje a především do
Borotína, kde navštěvoval nejen svou rodinu, ale i známé a přátele. Při získávání podkladů
ke svým vlastivědným pracím totiž poznával mnoho zajímavých lidí, se kterými zůstával
v písemném i osobním styku.
Po mnoho let byl aktivním členem Historicko-vlastivědného kroužku (dále HVK)
při Moravských šamotových a lupkových závodech ve V. Opatovicích, což bylo uskupení
vlastivědných pracovníků a badatelů, které od svého založení roku 1956 významně přispělo
ke studiu národopisného materiálu v regionu. Kromě V. Sedláka v HVK působili např.
František Kouřil a Antonín Hrdlička z V. Opatovic, František Továrek a František Plech z
Jevíčka, František Kopřiva z Malé Roudky a Emil Sic z Cetkovic.
Zájmový okruh V. Sedláka v oblasti regionální historie a vlastivědy byl velice široký
– dějiny Borotína a dalších blízkých obcí, minulost Jednoty bratrské a evangelíků,
archeologie, vývoj školství atd. Intenzívně se věnoval také pověsťové tradici na Malé Hané,
6

přičemž sbíral a zapisoval především pověsti o pronásledování tajných evangelíků v době
protireformace.
Když začal HVK vydávat od roku 1965 vlastivědné zprávy - čtvrtletník pod názvem
Malá Haná, V. Sedlák v něm hojně publikoval historické články, například Prajská vojna
v Borotíně, Moravský Rýbrcoul, Bronzové depoty od Borotína a Velké Roudky nebo
Památka tisíciletí o Hradisku mezi Borotínem a V. Opatovicemi. Dále šlo o vzpomínkové
statě týkající se různých osobností či medailonky k životním jubileím (např. malíř Othon
Coubine, vlastivědec Alois Ferulík).
Další texty mu vycházely v Organizačních zprávách, které vydával HVK v letech
1977 až 1991. K historii regionu se váže např. trojdílný text Malohanáčtí písmáci, dále Od
spolku Žerotín ke vzorné lidové knihovně v Borotíně, Železná kráva, Borotínské Krky –
mýtus a skutečnost. Vedle toho šlo opět o medailony významných vlastivědců a dalších
osobností regionu (např. Jaroslav Mackerle, Josefa Kalabusová, Otýn Břeněk).
Aktivně se také účastnil kroužkem pořádaných konferencí, na nichž přednášel na
nejrůznější témata z regionální historie. Jeho přednesené příspěvky následně vycházely ve
sbornících z konferencí (např. Malá Haná v pověstech, Celonárodní význam jednoty
bratrské na Malé Hané, Od škol tolerančních ke školám interkonfesijním).
Již roku 1970 mu HVK vydal publikaci Záhadné kříže, která se stala jedinou za jeho
života knižně vydanou prací. Autor se v ní kromě úvodní statě o starých kamenných křížích
v dějinách a současnosti věnuje cyrilometodějské tradici a starým kamenným křížům na
Malé Hané, přičemž přináší jejich historii, popis a zobrazení.
Až posmrtně mu roku 2011 vyšla drobná brožura Zapomenuté zkazky s podtitulem
Pověsti a vyprávění o evangelících z Boskovicka a Jevíčska. Třicet tři pověstí, z nichž
třetina se váže k Borotínu, ve většině sebíral, zapsal a stylisticky v 60. a 70. letech upravil.
Autorem předmluvy se stal významný etnograf a folklorista prof. PhDr. Oldřich Sirovátka
a závěrečný text o evangelické pověsťové tradici napsala etnografka a učitelka PhDr. Lia
Ryšavá. Publikaci vydal Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně u příležitosti 230. výročí vydání tolerančního patentu císaře Josefa II.
Občasně publikoval také v časopisech Vlastivědný věstník moravský, Pod jevíčskou
věží a Regionální noviny. Úzce spolupracoval s periodikem Vlastivědné listy Boskovicka,
kde mu vyšly různé texty (např. Borotínské ovocnictví v nedávné minulosti, Jak se kdež
léčívalo), ale také řada životopisných a vzpomínkových článků (Jan Toul – borotínský
písmák nebo Trojice významných pedagogů z Borotína o Josefu Krejskovi, V. Šťastném a
Soni Paroulkové). Navíc publikoval také v závodním časopise litovelských papíren, kde
byl zaměstnán.
Jeho archiv sbírek a nejrůznějších materiálů se postupně zvětšoval tak, jak se
rozrůstaly jeho zájmy a aktivity. Volný čas, kterého bylo čím dál méně, zabíralo psaní
příspěvků, přednášení na konferencích, účast na různých setkáních, korespondence a
návštěvy mnoha přátel. Mezi jeho další zájmy patřilo např. fotografování, filmování,
přírodní léčitelství, psychotronika ad.
Značné vytížení se však projevilo na jeho zdraví. Ve své plné tvůrčí činnosti ve věku
šedesáti let prodělal mozkovou příhodu, která jej na určitý čas vyřadila z aktivního života.
Svojí snahou a houževnatostí překonal všechny nesnáze, a přes určité potíže se pustil znovu
do práce. Díky svému bezmeznému optimismu překonal i to, že v roce 1997, kdy město
Litovel postihly rozsáhlé záplavy, v zatopeném domě přišel o velké množství svých sbírek,
které dlouhé roky shromažďoval.
Vlastimil Sedlák nadále pokračoval ve vlastivědném bádání a měl mnoho plánů, co
ještě musí vykonat. Poslední dílo věnované borotínským mlýnům ale již bohužel
nedokončil  zemřel 10. srpna 2003 v Litovli. Jeho bohatá a rozmanitá vlastivědná práce
však zůstala z velké části zachována, a tak si ji můžeme připomenout kratším textem
Železná kráva z roku 1982, který se váže k historii Borotína.
Michal Schuster
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Vlastimil Sedlák: Železná kráva
Největší grunt v Borotíně – popisné číslo 44 vlastnila téměř do konce 18. století
rodina Opičkova, která zde hospodařila nějaké to století. Poslední mužský potomek Vávra
Opička měl pouze tři dcery, z nichž jedna dostala za manžela kolem roku 1770 svobodného
dvořáka sedláka Toula z Horního Smržova, který převzal Opičkův statek.
Jak Opičkovi, tak i Toulovi byli tajní nekatolíci, a tak s nadšením přivítali vyhlášení
Tolerančního patentu a přihlásili se k nekatolické církvi helvetského vyznání ve
Vanovicích (1). Postupně borotínští Toulové stanuli v čele borotínských evangelíků a jejich
vůdčí místo se stalo posléze rodovou tradicí. Z jejich rodiny vzešlo několik lidových
písmáků i vzdělaných osobností. V době nevolnictví se u Toulů nerobotovalo, jejich život
byl poněkud volnější než ten, kde panské břímě těžce doléhalo na selský lid.
Robotním povinnostem Toulovi sice nepodléhali, ale na jejich gruntě vázla zvláštní
peněžní povinnost. V Borotíně ojedinělá a tím podivnější. Opičkovi a později Toulovi jako
příslušníci nekatolické církve byli povinni odevzdávat roční obnos místnímu katolickému
faráři (2). Byla to tzv. Železná kráva, stanovená v dávné minulosti, dnes již neznámo kdy.
Přes veškeré osvícenské snahy i přes vydané různé patenty zachovala si řím. katolická
církev nedotknutelné privilegium „Železných krav“ až do roku 1870 a na některých místech
moravského venkova se z nich platilo až do roku 1918 (3).
V Toulově rodině byl jednou z nejvýraznějších osobností Jan Toul, narozený roku
1817, který hospodařil na svém statku do roku 1876. Byl velkým vlastencem, vlastnil
slušnou knihovnu a stal se spoluzakladatelem místní občanské záložny. Nechal vystudovat
dva syny, a ač se studiemi značně zadlužil (synové studovali v cizině), říkal, že musí něco
udělat pro církev a národ (4). Několikrát se pokusil setřást ze svého statku břemene „Železné
krávy“, ale vše marné. Konečně se roku 1870 vykoupil tím, že místnímu faráři položil
výkupné ve výši 60 zlatých.
Záhadný původ „Želených krav“ vysvětluje Miloš Radlinský v Selském archivu
(Olomouc 1902) takto: „Bývalo za dávných dob zvykem a je dosud, že lidé na smrtelné
posteli pamatovali a pamatují kostel. Zámožní věnovali kapitál na záduší, chudší dali, co
mohli: někdo krávu, někdo zase několik ovcí s jehňaty. Co měl farář činit s kravami a
ovcemi? Mohl je postavit do vlastního chléva, ale po jeho smrti se mohly ztratit. Darované
krávy proto přidělili sousedům pod určitý plat, aby z nich platili kostelu po několika groších
ročně. Kdo takový dobytek přijal, dostal jej navždy, zdánlivě zadarmo, ale zavázal se také
navždy k ročnímu platu. Od té doby měl na svém gruntě váznouti krávu – železnou. Vždyť
i staré pořekadlo české „dojiti železnou krávu“, tj. konati marnou práci, táhne se k onomu
zřízení. My takovému pořekadlu již nerozumíme, poněvadž jsme nepoznali „Železných
krav“, které mléko nedávaly.“
Poznámky:
(1)
Povolené církve nesměly užívat názvu evangelické, bratrské, českobratrské nebo
husitské, pouze nekatolické či akatolické.
(2)
Informace od prof. Aloise Kalouska, býv. kronikáře MNV Borotín.
(3)
Kostel v Městečku Trnávce měl 40 železných krav a kostel v Chornicích 16 krav. Selský
archiv, str. 156, Olomouc 1902, autor Jan Horňanský. Ve Chvalkovicích u Olomouce měl
kostel ještě roku 1902 celkem 20 želených krav. Na vykoupení z této povinnosti požadoval
farní úřad 100 zlatých za každou krávu. Selský archiv str. 29, Olomouc 1902. Autor P. J.
Valouch.
(4)
Rukopisná kronika Josefy Kalabusové z Vanovic „Rod Toulův z Borotína č. p. 44“.
Původní vydání: Organizační zprávy Historicko-vlastivědného kroužku při ZV ROH
MŠLZ Vel. Opatovice, č. 2/1982, s. 4-5.
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