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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané
a
chalupáři. Pomalu nám končí
masivní šíření koronaviru a život se
vrací pomalu do normálu. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se již
nechali anebo se nechají očkovat
proti COVID 19. Osobně si myslím,
že je to správný postup a pomůže tak
zabránit nebo alespoň omezit šíření
další
vlny
koronaviru,
která
pravděpodobně přijde na podzim.
Teď už ale k těm veselejším
věcem. Obci Borotín se ve
spolupráci s mateřskou školkou
podařilo získat dotaci na nové herní
prvky do školkové zahrady, na
kterých si mohou děti vyzkoušet
svoji šikovnost. Většina dílců a
stojin je zhotovena z akátového
dřeva, aby bylo dosaženo co nejdelší
životnosti. Dotace na tyto herní
prvky činí 150 tis. Kč. Celková cena byla spočítána na 193 tis. Kč vč. DPH.
V prázdninových měsících proběhne v MŠ kompletní rekonstrukce kuchyně, včetně
inženýrských sítí a přilehlého skladu, v celkové hodnotě 1,9 mil. Kč vč. DPH. Dotace
z ministerstva financí činí 1,6 mil. Kč.
V jarních měsících se podařilo rekonstruovat polní cestu za humny směrem na Vanovice.
V současné době probíhají dokončovací práce. Cena za tuto akci je spočítána na cca 700 tis. Kč.
Připravuje se rekonstrukce střechy bytového domu na návsi č.p.42 včetně zednické přípravy
na půdní vestavbu (byty), které budou vybudovány v příštích letech. Na rekonstrukci střechy
přispěl Jihomoravský kraj částkou 250 tis. Kč. Celkové náklady jsou odhadnuty na cca 700 tis. Kč.
Podpůrný garanční, lesnický a rolnický fond podpořil v letošním roce nákup malého
traktoru s vlečkou, částkou 416 tis. Kč, což je 50% z celkové kupní ceny. Traktor s příslušenstvím
by měl být dodán během podzimu.
Na návsi nad pomníkem byl pořízen nový rozvaděč s přípojkou elektrické energie. Tento
rozvaděč mohou po domluvě využívat organizace v obci při pořádání různých akcí. V rozvaděči
bude umístěn elektroměr, takže bude přesná evidence o spotřebě.
O budovaném lokálním biocentru a biokoridoru Vás bude informovat místostarosta
Vladislav Hladil na jiném místě tohoto zpravodaje.
Děkuji také SDH Borotín za vyčištění našeho koupaliště ve sportovně-kulturním areálu u
lesa. Pracovníci obce zajistili vybílení bazénu a v současné době se již napouští, aby mohlo být
k dispozici nejen pro děti, ale i pro dospělé. Koupání je na vlastní nebezpečí a platí zákaz koupání
psů a jiného zvířectva. V současné době probíhá také oprava skluzavky.
Přeji všem našim občanům, chalupářům a návštěvníkům obce hodně zdraví, příjemné prožití
dovolené a krásné počasí v nadcházejících měsících.
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Stavba biocentra a biokoridoru
Jak jste již asi zaznamenali, od
jarních měsíců se pilně pokračuje na
stavbě biocentra a biokoridoru v
lokalitě „Pod Mlýnkem“. Firma již
dokončuje štěrkový povrch polní cesty.
Vedle ní se z lomového kamene buduje
sběrný žlab na přívalovou vodu.
Bagrují se tůně a rybník.
Tvar už také dostávají meandry
napájecího potůčku. Pokračují veškeré
zemní práce. Na borotínském potoce
se staví nové mostky. Podél cesty
přibyla vsakovací jezírka. Stavební
firmě se daří dodržovat harmonogram
prací a vše běží podle projektové
dokumentace. Snad nám počasí bude
nadále přát a vše se stihne do
stanoveného termínu.
S pozdravem
místostarosta Vladislav Hladil

Mobilní rozhlas v obci Borotín
Milí spoluobčané a chalupáři. Obec Borotín se rozhodla modernizovat současné rozesílání
zpráv pomocí SMS a to formou zavedení systému „Mobilní rozhlas“.
Občany, kteří již byli zaregistrováni v minulém systému rozesílání SMS a neuvedli svou
emailovou adresu prosím, aby zaslali tuto svoji emailovou adresu na můj e-mail:
starosta@obecborotin.cz .
Kdo se ještě vůbec neregistroval, může použít formulář v příloze tohoto zpravodaje, kde je
uveden návod na přihlášení ať už elektronicky nebo případně v papírové podobě vyplněním údajů
na formuláři a odevzdáním na obecní úřad. Kdo má chytrý telefon může si stáhnout aplikaci
mobilní rozhlas do telefonu a zprávy mu budou chodit automaticky do telefonu.
Tento systém bude propojen s webovými stránkami obce a v budoucnu i s bezdrátovým
rozhlasem, abyste si mohli i zpětně přečíst zprávy nebo poslechnout hlášení rozhlasu.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
Nabídka kompostérů stále platí
Občané, kteří mají zájem ještě o 1 ks kompostéru navíc, se mohou hlásit na obecním úřadu
k doplnění výpůjční smlouvy. Kdo ještě nemá žádný může se také přihlásit. Výpůjčka je bezplatná.
Po uplynutí garanční doby se kompostér stane Vaším majetkem. Ušetřete si místo ve Vaší hnědé
popelnici na bioodpad.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
Myslivecké posezení a zahájení prázdnin - zrušeno
Myslivecké sdružení Vanovice-Borotín oznamuje, že letošní myslivecké posezení a zahájení
prázdnin se neuskuteční. Případná další akce pro děti a dospělé bude včas oznámena. Děkujeme za
pochopení.
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Mateřská škola – dění ve školce
Školní rok uběhl jako voda a my tu máme léto a s ním konec školní docházky. Tentokrát
končíme jako velcí školáci již v červnu.
Na červenec a srpen bude provoz přerušen Dětské hlásky ve školce neuslyšíme, ale hluku
bude i tak dost. Bude totiž probíhat rekonstrukce školní kuchyně. Pokud ale rodiče potřebují
umístit své děti ve školce, mohou je vozit do Cetkovic či Knínic. S oběma školkami jsme již loni
navázali spolupráci a vycházeli si vstříc při umisťování dětí na prázdninový provoz.
Letos jsme ještě navázali spolupráci s MŠ a ZŠ Vanovice a s mateřskými školami a základní
školou ve Velkých Opatovicích, bohužel nám coronavirus
neumožnil pořádat společné akce a realizovat naplánované
vzdělávací programy. Pevně doufáme, že nám to vyjde příští
školní rok.
A co se dělo ve školce na jaře? V dubnu byla otevřená jen pro
předškoláky a děti vybraných pomáhajících profesí. Byli jsme
taková větší rodina, ale náležitě si to užili. Zkoumali jsme
klíčení rostlin, zaseli jsme hrášek, ředkvičky, nějaké bylinky a
zasázeli brambory. Na svatého Jiří jsme se dívali, jestli už
vylezli hadi a štíři a objevili jsme slepýše. Učili jsme se o zvířátkách a jejich mláďatech a mohli si
je naživo prohlédnout u Kvítků. Svezli jsme se také na poníkovi a zapojili se do akce Ukliďme
Česko. Na šicím stroji si holčičky ušily své první sukýnky.
Běžný provoz byl obnoven až v květnu, a to ještě za
podmínky testování dětí i personálu. Trávili jsme co nejvíc
času venku a na pátečních výpravách jsme začali objevovat
krásy okolní přírody. Navštívili jsme arboretum a každý si
odnesl květinu, kterou si zasadil na školní záhonek a teď se
o ni stará. Oslavili jsme Svátek matek a přivítali ve školce
dvě nová morčátka. Jaké bylo překvapení, když se jim
narodila dvě mláďátka!
V červnu k nám na praxi přišla praktikantka z VOŠ
pedagogické v Litomyšli. Učili jsme
se o lidském těle, o
rodině a o dopravních prostředcích.
Už víme, kde kdo
z nás bydlí, a jaké máme v obci
dopravní značky,
umíme bezpečně přecházet silnici.
To
jsme
si
vyzkoušeli i na výpravě do Knínic a
Velkých Opatovic.
Pozvali jsme si do školky pana Valu
z Cetkovic
a
povídali si s ním o včelách a
ochutnali výborný
med.
Na školní zahradě máme nové hrací
prvky a po dlouhé
době jsme tu společně s rodiči
oslavili Den otců.
Tatínci tu byli v centru pozornosti a děti jim nejen zazpívali a zarecitovali, ale je i náležitě
občerstvili a vyzkoušeli si s nimi řezat, vrtat, zatloukat hřebíky či stavět z cihel. Už se těšíme na
další společné akce!
napsala a fotila Mgr. Daniela Ošlejšková – ředitelka MŠ
Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“ letos ze Šebetova
14. ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu 28.srpna 2021.
Délka trasy bude jako vždy cca 35 až 43km. Start a cíl bude letos v obci Šebetov v zámeckém
parku.
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Družební zájezd do Borotína u Tábora
Obec Borotín připravuje družební zájezd do Borotína u Tábora, který se loni za známých
důvodů nemohl uskutečnit. Předběžně jsme družebnímu Borotínu navrhli termín 7.8. a 8.8. nebo 14.
a 15.8.2021. Jejich zastupitelstvo bude o tom rozhodovat do konce měsíce června. Jakmile budeme
vědět více uveřejníme to na webu obce Borotín.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Vážení přátelé,
začíná nám léto a zdá se, že Covid nám dá zase na chvíli pokoj. Věřím, že je to i díky dostupnému
očkování a osobní odpovědnosti každého z nás. Vyhráno však zdaleka není, protože agresivní
mutace mohou s kartami ještě zamíchat a až podzim ukáže, jak si doopravdy stojíme. Neusněte
proto prosím na vavřínech a na dovolených buďte obezřetní. Pokud jste tak ještě neučinili, nechte
se prosím očkovat.
Díky příznivé situaci jsme v květnu obnovili činnost mládeže a zúčastňujeme se alespoň toho mála
soutěží, které se podaří uspořádat. Na okresním kole v Ráječku obsadili naši mladší slibné 9. místo,
což vzhledem k ročnímu výpadku v tréninku považujeme za úspěch. Jsme rádi, za velký zájem dětí
o činnost. Aktuálně máme 1 družstvo přípravky do 6 let a 1 družstvo mladších 6-11 let. Pokoušíme
se zformovat i družstvo starších 12-15let, případně dorost– pokud se chcete zapojit neváhejte přijít
na trénink. Kdy bude se dozvíte na našem webu. Máme v plánu se pravidelně scházet alespoň 1x
týdně.
Sportovní soutěže dospělých se zatím rozjíždějí velmi zvolna. V červenci se uskuteční okresní a
krajská kola soutěží v Požárním sportu a v srpnu mistrovství České republiky, tentokrát vše jen
v disciplíně požární útok. Od našich kamarádů z Pikova – místní části Borotína u Tábora k nám
dorazila radostná zpráva, že se mužům podařilo již po 10. postoupit na mistrovství ČR do Hradce
Králové, což je obdivuhodný úspěch a na dálku moc gratulujeme a budeme jim 7. 8. držet palce.
Pokud budou pohárové soutěže v okolí, plánujeme se jich zúčastnit. Družstvo žen již zahájilo
přípravu.
V rámci okrsku Šebetov je v září plánována dálková doprava vody historickými vahadlovými
stříkačkami přes tři kraje – z olomouckého, přes jihomoravský do pardubického. Plánujeme se
zúčastnit s naší koňkou Hydrofor z roku 1900. O přesném termínu Vás budeme informovat a
budeme rádi, když nás do Úsobrna zajedete podpořit.
Co se týče kulturních akcí, uvidíme, co nám situace dovolí. Předběžně plánujeme pouťové
posezení v neděli 12. září na návsi.
Přeji Vám všem pohodové léto a hlavně zdraví!
Libor Toul, velitel sboru a zásahové jednotky obce
Poděkování – železný šrot a čištění koupaliště
V měsíci květnu provedli naši hasiči sběr železného šrotu. Podařilo se vybrat 7 380 kg. Děkujeme
všem dárcům za podporu našeho sboru. Utržené peníze budou použity na další rozvoj našeho sboru
a práci s mládeží.
Začátkem června proběhla brigáda na čištění koupaliště. Děkujeme všem občanům, kteří pomohli a
přejeme příjemné koupání.
Borotínský pohár – soutěž mladých hasičů v požárním útoku
Zveme všechny příznivce sportování a mladých hasičů na 22. ročník soutěže v požárním útoku O
Borotínský pohár, která se uskuteční v sobotu 4. září od 13:00 na borotínské návsi. Těšíme se na
Vás.
*změna vyhrazena dle aktuálních epidemiologických opatření
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Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2021 oslaví:
Mlčochová Danuška
Paučíková Věra
Čejková Eva
Širůčková Marcela
Doležalová Hana
Galaba Jozef
Lizna Zdeněk
Marková Vlasta
Hladil Vladislav
Kalousková Lydie
Nechutová Marie
Srdečně gratulujeme.
Varhanní virtuos a skladatel B. A. Wiedermann a Malá Haná (1. díl)
Michal Schuster
Úvod
Bedřich Antonín Wiedermann byl varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel
považovaný za nejvýznamnějšího českého představitele varhanní hudby první poloviny 20. století.
Wiedermann pravidelně zajížděl na Malou Hanou prokazatelně již od roku 1941, přičemž nejdříve
pobýval u svého žáka Rudolfa Kimla ve Velké Roudce, později užíval letního bytu na zámku ve
Velkých Opatovicích. Během svých každoročních pobytů navštěvoval místní kostely, v nichž
hrával na varhany, a to soukromě, ale také veřejně při bohoslužbách a v rámci koncertů. Seznámil
se tu s řadou místních osobností. Byli to především lokální varhaníci, ředitelé kůrů, kněží, učitelé a
další, s nimiž navázal přátelský vztah. Jak bylo Wiedermannovým zvykem, skládal a poté věnoval
svým přátelům některé menší skladby.
Jeho spojitost s regionem Malá Haná nebyla do nedávné doby známa ani odborníkům na
jeho tvorbu. Tuto okolnost nezmiňují ani umělci věnovaná slovníková hesla a medailony. Převážně
jen v samotném regionu vyšlo v lokálních zpravodajích a časopisech několik drobných shrnujících
textů a vzpomínek pamětníků, příp. byl Wiedermann zmíněn v publikacích o dějinách regionu a
tamních obcí.
Chybějící všeobecné povědomí o Wiedermannově blízkém vztahu k Malé Hané kritizoval
roku 1970 v časopise Malá Haná ve svém článku „B. A. Wiedermann na Malé Hané“ Alois
Gottwald, jeden z těch, kteří navázali s umělcem blízký vztah: „Kdybyste se někdy náhodou dostali
do Prahy s nějakou turistickou výpravou a průvodce Čedoku vás doprovázel po Vyšehradě, po
hřbitově, kde odpočívá prach tolika géniů českého národa, určitě by vás upozornil na prostý sokl
s bronzovou hlavou a jednoduchým nápisem (faksimilem): B. A. Wiedermann. A dodal by: Virtuos
ve hře na varhany světového jména. Možná, že byste v té chvíli byli myšlenkami docela jinde.
V zámeckém parku v Opatovicích, pod okny jižního křídla, kde je červeně vypálená pamětní deska
s reliéfem od akad. sochaře mistra Karla Otáhala: Zde žil a tvořil v letech 1941 – 1949 B. A.
Wiedermann. A trochu by vám vadilo, že průvodce zapomněl vám, Malohanákům, tuto skutečnost
připomenout. Jak by mohl, když ji nezná...“
V roce 2021 uplyne již sedmdesát let od úmrtí B. A. Wiedermanna. Cílem tohoto článku je
proto připomenout jeho osobnost a především vřelý vztah k Malé Hané a vyjádřit tak tomuto
významnému umělci zaslouženou úctu, zmiňovanou v úvodních slovech A. Gottwalda.
Život a tvorba B. A. Wiedermanna
B. A. Wiedermann se narodil 10. listopadu 1883 v hudebně nadané rodině místního učitele
v Ivanovicích na Hané, a proto ke svému příjmení občas připojoval přídomek „Ivanovický“. Od
útlého věku hrál na klavír a varhany. Po absolvování klasického gymnázia v Praze (maturoval roku
1903) se vrátil zpět na Moravu. Poté studoval od roku 1904 sedm semestrů bohosloví na teologické
fakultě v Olomouci, odkud odešel roku 1908. Rozhodl se pro studium varhan a téhož roku
nastoupil na pražskou konzervatoř. Jeho pedagogem varhan byl Josef Klička (1855–1937),
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významný varhaník, dirigent a skladatel, na mistrovské škole byl jeho učitelem Vítězslav Novák
(1870–1949), jeden z předních skladatelů a hudebních pedagogů první poloviny 20. století v
českých zemích.
Pedagogickou činnost zahájil Wiedermann v březnu 1917 na pražské konzervatoři jako
učitel, od roku 1920 jako řádný profesor varhanní hry, později také na její mistrovské škole (od
dubna 1944). Roku 1946 se stal profesorem varhan nově zřízené pražské Akademie múzických
umění. Vychoval řadu významných varhaníků i pedagogů (např. Josef Černocký, Milan Šlechta,
Bedřich Janáček, Jan Bedřich Krajs či Jiří Reinberger).
Již během teologických studií v Olomouci působil jako zastupující varhaník a sbormistr
v tamním dómu sv. Václava. Po absolvování pražské konzervatoře působil jako varhaník
v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (1910–1911) a pražském klášteře v Emauzích (1911–1917) a
ředitel kůru v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (1917–1919).
Jako varhaník uskutečnil desítky veřejných koncertů v katolických i evangelických
kostelích v Praze i mimo ni, taktéž v zahraničí (varhanní vystoupení v Evropě i Americe).
Propagoval u nás varhany nejen jako liturgický, ale hlavně koncertní nástroj. Navrhoval rejstříkové
dispozice, podle nichž se stavěly nové varhany.
Vedle pedagogické a koncertní činnosti byl B. A. Wiedermann velmi plodným skladatelem.
Komponoval liturgickou, koncertní a příležitostnou hudbu (často s věnováním). Jako skladatel se
zaměřil především na varhanní a vokální tvorbu (zejména na duchovní texty). Zkomponoval
přibližně 400 skladeb (téměř sto pro varhany), z nichž většina je zachována pouze v rukopisech
nebo autorizovaných opisech, část jeho díla vyšla tiskem.
B. A. Wiedermann zemřel v 68 letech 5. listopadu 1951 v Praze, kde je pohřben na
vyšehradském Slavíně.
Wiedermann na Malé Hané
Do zdejšího kraje se Wiedermann dostal díky pozvání svého žáka Rudolfa Kimla do Velké
Roudky, kde tehdy Kiml pobýval. Hudebník, varhaník, dirigent, skladatel, sbormistr a pedagog
Rudolf Kiml (nar. 1915, Velká Roudka), který používal též přídomek Roudecký, studoval hru na
varhany a harmonii na brněnské a poté pražské konzervatoři. Tam, byl od roku 1937 jeho učitelem
na varhany právě B. A. Wiedermann, s nímž se spřátelil a později i koncertoval. Kiml působil jako
varhaník a učitel hudby v Kroměříži, České Skalici, Moravské Třebové a Zlíně. A. Gottwald uvádí,
že Kiml pozval Wiedermanna k sobě na letní byt „za okupace, patrně r. 1943“, což prý bylo
vděčně přijato i proto, že umělcova manželka pocházela z Blanska.
Jak vyplývá z dobových pramenů a svědectví, Wiedermann přijel na Malou Hanou určitě již roku
1941. Již v létě t. r. vyšel o jeho pobytu v Moravské orlici článek s názvem „Mistr Wiedermann ve
Velkých Opatovicích“ tohoto znění: „V lázních Velká Roudka u Velkých Opatovic tráví letošní
prázdniny profesor pražské konservatoře mistr B. A. Wiedermann, jeden z nejlepších našich
varhanních virtuosů. Mistr B. A. Wiedermann svou vysoce uměleckou hrou dovede posluchačům
připraviti krásný požitek. Je proto zván, aby při nedělních bohoslužbách v kostele zasedl
k varhanám a na tento královský nástroj předvedl vzornou ukázku
krásné církevní hudby. Tak již hrál ve Velkých Opatovicích, Jevíčku,
Boskovicích, Borotíně a jinde. Hlubokým dojmem působila jeho hra
na varhany ve Velkých Opatovicích, kde bude opět mistr hráti při
slavných bohoslužbách v neděli 17. srpna.“
Klimatické lázně se dvěma lázeňskými prameny byly ve V.
Roudce založeny na počátku 19. století. Vedle své léčebné funkce
fungovaly také jako důležité regionální společenské místo, neboť se
tu mimo jiné konaly hojně navštěvované taneční zábavy a koncerty.
Kromě lázeňských hostů do V. Roudky chodívali také místní lidé
z okolí především na nedělní procházky.
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Velkoopatovický rodák Ferdinand Kozelek z Jevíčka později vzpomínal na seznámení
s Wiedermannem takto: „Mistra jsem poznal osobně r. 1941, kdy navštívil Lázně Roudku se svým
žákem Rudou Kimlem, při této příležitosti jsem jej požádal o zharmonizování písně, což velmi
ochotně učinil a k tomu mi napsal skladbičku pro varhany. Pak jsme se vídávali každoročně. Do
Opatovic přijížděl nejen o prázdninách, ale i občas během roku, neboť měl v opatovském zámku
pronajatý pokoj na celý rok. Zastavoval se i v Jevíčku a zval nás do mé rodné obce, kde nám ve
chrámu Páně sv. Jiří rád zahrál.“
Ve V. Roudce čp. 7 u Kimlových pobýval až do roku 1945 vždy od konce června do konce
září. Kiml později vzpomínal, jak s Wiedermannem cestovali na kole po Malé Hané a hrávali na
varhany mj. v Kunštátě, Letovicích, Boskovicích, Jaroměřicích, Borotíně, Vanovicích aj. Dle F.
Kozelky Wiedermann „na Bohem požehnané Malé Hané jezdíval na kole v krátkých koženkách, s
baťohem na zádech, trampoval a sháněl proviant za okupace.“
Lubomír Sedlák (nar. 1932) z Borotína si doposud živě pamatuje osobní setkání
s Wiedermannem. Zřejmě někdy na konci druhé světové války se Wiedermann objevil u jejich
rodinného domu v borotínské části Frýdntál. V zahradě jej prý zaujaly rané hrušky, které měl rád, a
tak se u nich na dvoře zastavil a dal do řeči s otcem pana Sedláka. L. Sedlák vzpomíná, že na
Wiedermanna „koukal jako na zjevení“, neboť měl velkou postavu a oblečený byl jako turista.
Teprve po jeho odchodu mu otec vysvětlil, kdo byl oním nečekaným a vzácným hostem, který si
pochutnal na jejich hruškách.
Na Wiedermannovy návštěvy ve V. Roudce vzpomínala také tamní rodačka Julie
Strouhalová roz. Smékalová (nar. 1921): „Zamiloval si náš kraj, kde každoročně trávil svou letní
dovolenou. Zpočátku bydlel u Kimlů v Roudce (mladý Ruda K. byl jeho žák), později po mnoho let
v zámku v Opatovicích. Měli jsme o prázdninách každou neděli na mši požitek z dokonalé varhanní
hudby. Rád chodil do Roudky. Potkávali jsme pana profesora u lázní nebo na spodní (lesní) cestě
z Opatovic. Denně chodil s konvičkou pro vodu k Františkovi (k Františkovu prameni v lázních,
pozn. MS).“
Původní verze článku M. Schustera „Varhanní virtuos a skladatel B. A. Wiedermann a Malá Haná“
vyšla roku 2021 ve Sborníku Muzea Blanenska 2020.
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