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Informace o místě a době konání voleb
Starosta obce Borotín podle § 15, odst.1, zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
v platném znění oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
v sobotu

8. října 2021
9. října 2021

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR v okrsku Borotín je místnost pro
hlasování tj. zasedací místnost na Obecním úřadě v Borotíně č.p.200, v přízemí .
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost ( platným občanským průkazem, cestovním nebo diplomatickým pasem
České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství nebude mu
hlasování umožněno.
4. Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní
úřad a ve dnech konání voleb, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku Borotín.
Mobilní rozhlas v obci Borotín
Milí spoluobčané a chalupáři. Jak jsme již dříve informovali, 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 má chytrý telefon může si stáhnout aplikaci mobilní rozhlas do
telefonu a zprávy mu budou chodit automaticky do telefonu. (viz obrázek s QR kódem).
Tato aplikace plně nahrazuje SMS a budete dokonce zdarma dostávat více informací.
Pomůžete tím šetřit finance obecnímu úřadu, neboť za SMS se musí platit, ale za zprávu odeslanou
do aplikace a e-mail nikoliv.
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

.

Sběr nebezpečného odpadu, elektrošrotu a pneu bez disků
Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneu bez disků se uskuteční ve středu 6.října 2021
na autobusové točně v Borotíně. Čas odvozu bude upřesněn. Odvoz bude zajišťovat firma
Technické služby s.r.o.
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Velkoobjemový kontejner (VOK)
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na autobusovou točnu v pátek
8. října 2021 a odvezen v pondělí ráno 11.října 2021. Do kontejneru je zakázáno dávat
nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneu a stavební suť.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 13.října 2021 od 14 do 17 hodin na obecním
úřadě v Borotíně
Sbírat se bude:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1m2, prosíme nedávejte odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- peří,péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.
Pořádek na hřbitově
Obecní úřad upozorňuje občany, aby na místním hřbitově udržovali pořádek. V poslední době se
stává, že někteří majitelé a návštěvníci hrobů místo do kontejnerů házejí vyhořelé svíčky, zvadlé
kytky aj. přes plot, což jistě nepřispívá k ekologii a ke vzhledu okolí hřbitova. Kontejnery na odpad
jsou umístěny u horní brány hřbitova a jsou dle potřeby vyváženy.
Borotínská pouť
V neděli 12.září oslavíme borotínskou pouť. Mše svatá začíná v kostele Povýšení svatého kříže
v 10 hodin. Po mši svaté jste zváni na posezení na farní dvorek.
Pro děti i dospělé jsou na návsi připraveny pouťové atrakce a hasiči zajistí prodej drobného
občerstvení.
Nový web
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pořídit nové modernější webové stránky. Najdete je na stejné
adrese jako doposud tj. www.obecborotin.cz. Věříme, že se Vám budou líbit.
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude provádět ve dnech
1 až 6. listopadu 2021 a co se nestihne, tak případně některou další
sobotu. U loňských zájemců, kteří mají smlouvu s uvedeným
kominictvím, bude kontrola provedena automaticky, aniž by se dotyčný
musel někde hlásit. Noví zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě
v Borotíně tel. 516 477 622 nebo e-mailu: info@obecborotin.cz.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění a kontrolu
komína sami.
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz)
Borotínský pohár - ohlédnutí
V sobotu 4. září proběhla na borotínské návsi tradiční soutěž mladých hasičů o Borotínský pohár.
V pořadí 22. ročníku se zúčastnilo 9 družstev mladších žáků, 9 družstev starších žáků a 1 družstvo
přípravky. Zvítězila družstva Sychotín B (starší) a Březina B (mladší). Ozdobou byla exhibiční
ukázka našich nejmenších v kategorii přípravky – kde se představilo 10 dětí z toho 8 předškolního
věku. Naše dvě družstva mladších žáků (do 11 let) obsadila 5. a 7. místo.
Dále byla k vidění netradiční štafeta Kýbl Cup. Vystavena a předvedena v chodu byla také
zrepasovaná dvoutaktní požární stříkačka PS8 z roku 1953.
Počasí nám přálo a tak byla hojná divácká účast. Zavítali mezi nás také klienti DPS Za Sluncem
z borotínského zámku. Naši mladí hasiči pomohli imobilním seniorům s transportem na náves a
hasičky zajistily vzornou obsluhu. Věříme, že si všichni tento VIP servis užili a prospělo to také
mezigenerační sounáležitosti.
Děkujeme všem návštěvníkům za účast a už se těšíme na příští ročník.
Jménem výboru sboru
Libor Toul, Velitel sboru a zásahové jednotky

Pouťové posezení - pozvánka
Po loňské úspěšné pilotní akci jsme se rozhodly pokračovat. Srdečně Vás zveme v neděli 12. září
od 10 hodin na borotínskou náves na Pouťové posezení. Bude připraveno bohaté občerstvení –
s láskou dělané vynikající palačinky, výborná čerstvě mletá káva – latte, luongo, espresso, točené
pivo, limo aj.
Těšíme se na Vás – přijďte posedět pod lipami
– VAŠE HASIČKY
Mikulášská hasičská objížďka
Kvůli nejisté situaci v prosinci předběžně plánujeme zopakovat loňskou verzi mikulášské nadílky
formou objížďky mikulášské družiny po dědině požárním automobilem. Akce se uskuteční v sobotu
4. 12. 2021 v podvečerních hodinách. Pro přihlášení a více informací pište na info@sdhborotin.cz
Budeme Vás blíže informovat v příštím zpravodaji nebo na plakátech.
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TJ Sokol
TJ Sokol Borotín Vás srdečně zve na pouťový fotbalový zápas „SVOBODNÍ-ŽENATÍ“, který
začíná v SOBOTU 11.9.2021 od 14hodin na koupališti v Borotíně.Bohaté občerstvení zajištěno.
Po skončení utkání bude následovat posezení u reprodukované hudby.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE se uskuteční v sobotu 11.prosince 2021 od 13
hodin v kulturním domě v Borotíně. Startovné činí 50,-Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
Setkání seniorů
Tradiční setkání seniorů plánujeme po roční přestávce na listopad tohoto roku. Bližší termín a
program upřesníme v aktualitách na webu obce.
Divadelní představení
V sobotu13.listopadu 2021 v 17 hodin zahrají ochotníci z Knínic u Boskovic divadelní hru
„Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho.“ Vstupné dobrovolné. Jste srdečně všichni zváni.
Mateřská škola
Prázdniny dětem skončily a školka se opět otevírá. Nová školní kuchyň sice ještě není
v stoprocentním stavu, ale pan kuchař se tu už zabydluje a snaží se pracovat i v provizorních
podmínkách.
Chtěla
bych i touto cestou
poděkovat
celému
kolektivu MŠ za to, že
pracovali nad rámec
svých
povinností,
abychom mohli školku
otevřít. Doufáme, že
brzy bude všechno tak,
jak mělo od 1. září být,
ke spokojenosti nás
všech.
Ve školce je na letošní
školní rok zapsaných
16 dětí. 14 místních,
jedno ze Světlé a jedno
z Boskovic. Máme 5
předškoláků
a
tři
dvouleté děti, kterým
jsme
přizpůsobili
prostředí školky i režim dne. Využili jsme opět finančních prostředků z Evropských strukturálních
a investičních fondů, zapojili se do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a
mohli tak zaměstnat školní asistentku ještě na další rok. Moc nám pomohou další dvě ruce navíc,
zvlášť teď, když máme dvouleté děti.
Nadále dbáme na zvýšenou hygienu a bohužel není kvůli koronaviru doporučováno spolupracovat
s ostatními školkami či školami nebo si zvát někoho na výukové programy. Přesto si myslím, že
můžeme dětem nabídnout kvalitní program i v rámci jejich bydliště, v malebném prostředí jejich
obce a za spolupráce rodičů či místních spolků.
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A ještě jedna novinka: Pro snadnější a rychlejší komunikaci s rodiči teď využíváme aplikaci Lyfle,
kterou si rodiče mohou zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů, tabletů či počítačů. Mohou přes
ni své děti omlouvat, dostávat ze školky oznámení a hned na ně reagovat, a hlavně hned na fotkách
vidět, co s dětmi daný den děláme. Mohou tak mít „ školku v kapse“ a kdykoliv se s námi spojit.
Doufám, že se tento způsob komunikace osvědčí, i když samozřejmě vždycky budeme preferovat
osobní kontakt!
Mgr. Daniela Ošlejšková – ředitelka MŠ
Knihovna
Podzimní kreativní tvoření v knihovně :
4.10. Navlékání korálků
18.10. Lepení kamínků
25.10. Vyřezávání z dýně
1.11. Zvířátka z papíru
22.11. Vystřihování z látek
13.12. Vánoční dekorace, jmenovky, přáníčka
Těší se na vás Ing. Lenka Machálková – vedoucí knihovny

Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2021 oslaví:
Kozáková Ludmila
Paroulek Jan
Chlupová Vlasta
Hortová Marie
Obrtelová Eva

Valenta Josef
Narovcová Milada
Dokoupilová Jana
Khýrová Marie
Kvapil Jan
Srdečně gratulujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varhanní virtuos a skladatel B. A. Wiedermann a Malá Haná (2. díl)
Michal Schuster

Jak uvádí borotínská farní kronika,
v neděli 10. srpna 1941 navštívil Wiedermann
Borotín a v kostele tam hrál na varhany během
bohoslužby. Po mši zahrál také několik
vlastních i převzatých skladeb a prohlásil prý o
zdejších varhanách: „Stroj malý, ale dobrý!“
Wiedermann se přirozeně spřátelil
především s místními varhaníky. Jedním z nich
byl Jan Petr (1890–1974), rodák z Borotína,
jenž působil v meziválečné době mimo jiné
jako borotínský starosta a kromě toho byl činný
v různých komisích obecního zastupitelstva.
Od roku 1923 působil po dlouhá léta jako
varhaník v borotínském a později též jako sbormistr ve velkoopatovickém kostele.
Jak bylo zmíněno výše, s Ferdinandem „Ferdou“ Kozelkem navázal Wiedermann přátelský
vztah již roku 1941. F. Kozelek (nar. 23. 10. 1906 ve V. Opatovicích, zem. 7. 6. 1952 v Jevíčku),
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vyučený bednář, který v letech 1937–1952 provozoval hostinec na náměstí v Jevíčku (dnešní
restaurace Vesmír), byl hudebně nadaný a hrál na klavír a varhany. Po několik týdnů zastával funkci
velkoopatovického regenschoriho (za varhaníka Jana Petra). Jak vzpomíná jeho dcera Anna
Langerová, F. Kozelek si Wiedermanna považoval jako umělce i přítele. Společně hrávali v kostele
a vzájemně si šlapali měchy. I přesto, že si spolu rozuměli, stále si vykali.
Dalším z blízkých Wiedermannových přátel na Malé Hané byl již zmiňovaný a citovaný Alois
Gottwald (1901–1985), hodinář z Jevíčka. Byl činný v mnoha oblastech – hrál na klavír, housle a
varhany, psal básně, působil v ochotnickém divadle a TJ Orel, hrával v orchestru a také při různých
kulturních akcích, učil v Lidové škole umění a přátelil se s mnoha umělci, např. významným
dirigentem Adolfem Vykydalem (1930–2009), rodákem z Biskupic u Jevíčka.
Zajímavý byl Wiedermannův ekumenický přístup, který se projevoval v jeho chuti
koncertovat v katolických i evangelických kostelích, a to také na Malé Hané. Jak vzpomínal F.
Kozelek, někteří místní lidé mu měli za zlé, že jezdí hrávat na varhany i do evangelického kostela
ve Vanovicích. Na to prý Wiedermann říkával: „Pána Boha mohu chváliti a modliti se k Němu
všude, a také tak činím, na lidské řeči nedbám.“ V souvislosti s Vanovicemi napsal V. Sedlák, že
Wiedermann se na Malé Hané nejvýrazněji zapsal právě „do historie vanovického sboru
Českobratrské církve evangelické. Je zřejmé, že od doby posvěcení chrámu, stal se tento den svátkem
v církevním roce sboru. Právě roku 1944 konalo se 100. výročí slavnosti, k němuž mistr složil a sám
převedl monumentální skladbu ‚Protož nyní, o Bože‘. [...] Skladba tlumočí staré texty a je integrální
součástí I. knihy Královské, 8. kapitoly, od verše 26 z Bible, podle posledního vydání Kralického
z roku 1613.“
S Vanovicemi se pojí také vzpomínka historika PhDr. Vladislava Šťastného, CSc. (1928–
2014), jehož otec Vladislav Šťastný působil v letech 1927–1956 jako řídící učitel školy v Borotíně
a člen staršovstva vanovického evangelického sboru. Ve svých rukopisných vzpomínkách V.
Šťastný uvádí, že Wiedermann si chtěl „zahráti i o dovolené a nejlepší varhany v okolí byly ve
Vanovicích. Nevím, jak můj otec sháněl informace, ale vzpomínám si, jak Wiedermann hrál nejprve
různé etudy a pak náročné skladby J. S. Bacha a jiných klasiků a my jsme se s otcem krčili dole v
prázdném kostele a zaníceně poslouchali.“
Do Boskovic zajížděl Wiedermann na pozvání varhaníka a skladatele Stanislava Mašaty a
několikrát v tamním kostele koncertoval. S. Mašata (nar. 1903, Vsetín, zem. 1948, Znojmo)
vystudoval hru na varhany a mj. působil jako archivář a sbormistr Cyrilské jednoty ve Vsetíně a
ředitel kůru a učitel zpěvu na reálce v Lipníku nad Bečvou (1928–1935). Od roku 1935 byl ředitelem
kůru (prvním sbormistrem a zakladatelem chrámového sboru) a učitelem hudby v Boskovicích.
Později se odstěhoval do Znojma, kde působil až do své smrti jako učitel hudby a ředitel kůru.
Když se Kimlovi z V. Roudky odstěhovali, Wiedermann našel zřejmě roku 1946 ubytování
v sousedních V. Opatovicích na zámku. Býval tam hostem u zámeckého správce prof. Leoše Adolfa.
Na zámku, který byl v majetku obce a sloužil o prázdninách k letnímu ubytování řady umělců
(např. z Prahy sem jezdili herci Bedřich Karen, Václav Vydra či herečka Luba Skořepová), pobýval
též akademický sochař Karel Otáhal, s nímž se Wiedermann záhy spřátelil. Významný český sochař,
medailér a kreslíř Karel Otáhal (1901–1972), rodák z Kostelce na Hané, přišel do V. Opatovic poprvé
roku 1943, kdy zde pobýval nejdříve se svou manželkou na letním bytě. Později si v podkroví zámku
vybudoval ateliér a V. Opatovice se mu na 29 let staly druhým domovem. Velkou podporu pro
realizaci svých myšlenek a návrhů našel u mnoha zdejších nadšenců i představitelů tehdejšího
Místního národního výboru a závodu Moravských šamotových a lupkových závodů. K. Otáhal po
sobě zanechal rozsáhlé dílo a přímo V. Opatovicím věnoval mj. sochu Bedřicha Smetany
v zámeckém parku.
Do V. Opatovic zajížděl Wiedermann nejen o letních prázdninách, ale i mimo ně, protože měl
na místním zámku pronajatý pokoj celoročně. Dle pamětníků si Wiedermann během svých pobytů
v kraji rád zahrál na varhany, jednak pro potěšení, jednak aby nevyšel z cviku. Na kostelní varhany
ve V. Opatovicích prý chodíval hrát časně zrána, ale doprovázel tam i mše (tak tomu bývalo i
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v jevíčském kostele). Velkoopatovické varhany dle vzpomínky F. Kozelky označil Wiedermann
dokonce za „nejlepší varhany z celého Moravsko Třebovského kraje“.
Když pořádal Wiedermann ve V. Opatovicích veřejná koncertní vystoupení, přijížděla za ním
celá řada významných osobností z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kromě zmíněných S. Mašaty, J.
Petra, F. Kozelka, A. Gottwalda to byl i gymnaziální profesor Zdeněk Koukal z V. Opatovic. Patřil
mezi ně i Josef Jochec (1908–1988), rodák z Nového Hrozenkova, klavírista, flétnista, hudební
pedagog, sbormistr, dirigent, folklorista a tehdejší ředitel kůru v Jevíčku.
Na pozvání Rudolfa Kimla Roudeckého přijel Wiedermann na Malou Hanou a přímo do lázní
ve Velké Roudce i roku 1947. V červenci t. r. se v lázních uskutečnila výletní schůze učitelů
jevíčského okresu. Dodnes na ni upomíná list ze skicáře s kresbou srnce, kterého při té příležitosti
střelil na nedalekém kopci zvaném Čihadlo František Koukal, ředitel školy ve V. Opatovicích, a
následně spolu pojedli podepsaní účastníci schůze, mezi nimiž byli např. pedagogové Jan Janiš, Josef
Bárta, Vladislav Šťastný, Pavel Dračka, Helena Hadlačová, Marie Richterjörková a Růžena
Špičková. Autorem kresby nebyl nikdo jiný než akademický sochař Karel Otáhal, jenž je na listu
podepsán spolu s manželkou a dcerou. Podpisy všech účastníků uzavírá skladatel B. A. Wiedermann,
který přikreslil noty a slovo „Gaudeamus“.
Wiedermann přátelům na Malé Hané skládal a poté věnoval některé menší skladby.
Ponechával jim originály a pro sebe si poprosil o opis. A. Gottwald zdokumentoval celkem 13
malých skladeb, které Wiedermann věnoval svým přátelům v letech 1941–1948. Mezi
obdarovanými jsou A. Gottwald, Z. Koukal, Josef Osladil, Jan Florian, úředník jevíčské spořitelny,
M. Petrová z Borotína a František Kozumplík, jevíčský farář. Z. Budín uvádí dále skladby
Humoreska a Otče náš, které jsou podle něj spolu se skladbou Královně míru a šesti svatebními
pochody spjaty s V. Roudkou. Za Wiedermannových pobytů ve V. Opatovicích v letech 1947 až
1949 vznikly podle Z. Budína mj. skladby Ave Maria in A dur a Marcia Funebre.
F. Kozelek po Wiedermannově smrti vzpomínal: „Když později po letech přišel k nám Mistr
do hospody, povídá mně: ‚Dejte sem notový papír a tužku, mám něco v hlavě, tak vám to napíši.
Chtěl jste ode mne něco a myslel jsem si, že mládenci na konzervatoři to napíší, ale nenapsali nic –
a tak vám něco napíši sám.‘ Za chvíli je mi odevzdáván tužkou popsaný notový papír se slovy: ‚Tady
máte, až umřu, tak to dobře zpeněžíte!‘ Byly to čtyři skladby pro varhany, které Mistr napsal za 12
minut. Proč mluvil o smrti? Hlodala v něm tehdy už choroba, proti níž nebylo léku?“
Svým přátelům na Malé Hané Wiedermann také psával dopisy. Nejvíce – deset dopisů
(poslední jako úmrtí oznámení) – vlastnil Alois Gottwald. Dopisy dle A. Gottwalda neměly vztah
k umělcově tvorbě, ale byly vesměs osobního rázu. Týkaly se i pomoci, kterou mu někteří lidé, např.
mlynář Jaroš, poskytli v době okupace, kdy byla nouze o mouku i jiné potraviny. Jeden z těchto
dopisů pochází z roku 1950, kdy byl již nemocný:
„Praha v pátek dne 27. ledna 1950
Vážený pane Gottwalde,
opravdu mile jste mne překvapil s mojí dávno oplakanou Pastorellou in C a jsem Vám velmi
povděčen za její zachránění a těším se samozřejmě, že mně ji brzy zašlete, nač se upřímně těším.
Celé prázdniny jsem byl churav, nikam jsem nejel, bydlím na staré adrese Karlín, Na Střelnici
6.
Teď je mně zas dobře. To víte, že jsem si na Jevíčko a Velké Opatovice často vzpomenul a že
se nashledanou už těším. Moje manželka děkuje Vám i já za pozdravy.
Až uvidíte p. radu (faráře), oba se dáváme poroučet.
Se srdečnými pozdravy od nás obou
B. A. Wiedermann
P. S. Pozdravy p. Kozelkovi.“
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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