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Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Borotín
Veřejné zasedání ZO se uskuteční ve čtvrtek 9.12.2021 v 17 hodin na OÚ Borotín za dodržení
stanovených hygienických podmínek (respirátory, rozestupy, desinfekce rukou)
Program:
1) Zahájení
2) Projednání a schválení rozpočtu MŠ na rok 2022
3) Projednání a schválení rozpočtu obce Borotín na rok 2022
4) Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025
5) Projednání a schválení Plánu inventur obce Borotín k 31.12.2021
6) Projednání a schválení smlouvy o prodeji parcely č.284/3; 284/8; 2358/21
7) Projednání a schválení smlouvy o prodeji parcely č.2360/8
8) Projednání a schválení smlouvy o prodeji parcely č.990
9) Projednání a schválení Oznámení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na
protipovodňová opatření obce Borotín
10) Projednání a schválení Darovací smlouvy Charitě Blansko
11) Projednání a schválení Memoranda o spolupráci se SVAK Boskovice na odkanalizování
obce Borotín
12) Projednání a schválení rozpočtového opatření
13) Různé
14) Diskuze
15) Závěr

Poděkování starosty
Vážení občané, chtěl bych Vám opět poděkovat za trpělivost a dodržování nařízení vlády ČR,
která obsahují opatření proti šíření koronaviru COVID 19. Původně jsem si myslel, že se nás to
nebude letos už týkat, ale člověk míní a život mění.
Stejně jako loni jsme se rozhodli umístit a ozdobit vánoční stromek naproti autobusové
zastávce do obecního parčíku. Věřím, že toto umístění se bude občanům a návštěvníkům Borotína
líbit.
Adventní věnec před prodejnou COOP daroval pan Tomáš Köhler, který se bude po celou dobu
adventu o něj starat. Touto cestou mu děkuji za pěkné přispění k sváteční náladě.
Ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná se podařilo opět zajistit stolní kalendáře na rok
2022, tentokrát s novou tématikou – „Malá Haná v odrazech vodní hladiny“. U každého obrázku
najdete tzv. QR kód, který po přečtení chytrým mobilním telefonem otevře webové stránky
příslušné obce. Kalendář dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček. Věřím, že Vás tento dárek
potěší.
Touto cestou děkuji Mgr. Michalovi Schustrovi, Vladislavu Hladilovi a dalším zástupcům
organizací, knihovny a MŠ za příspěvky do borotínského zpravodaje.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím i občanům v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína i v tomto smutném roce ovlivněném opatřeními
proti koronaviru.
Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
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Zimní údržba
Jak jsme již dříve psali, obec Borotín koupila traktůrek Vega 47 s vlečkou za přispění 50% dotace
ve výši 416 tis. Kč z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu. Aby mohl být
traktůrek využíván i v zimním období byla koupena radlice na prohrnování sněhu a rozmetadlo
na posypové hmoty. Touto technikou budou udržovány hlavně chodníky a úzké komunikace. Pro
jarní úklid a údržbu zeleně jsme dokoupili zametací kartáč a příkopový mulčovač. Celková cena
příslušenství činí 250 tis.Kč.
Platba poplatků za odvoz odpadu v roce 2022
V roce 2021 vešel v platnost nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Na základě tohoto zákona
musí všechny obce a města v ČR přijmout novou vyhlášku „O místních poplatcích“, která nabývá
účinnosti 1.1.2022. Obec Borotín na základě tohoto zákona přijala na svém zasedání
zastupitelstva dne 27.10.2021 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 – O místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou se stanovuje kromě definice kdo je
poplatníkem, také výše poplatku za odpad pro rok 2022 ve výši 600,-Kč za občana s trvalým
pobytem v obci aj. Vyhláška je dispozici k nahlédnutí na OÚ a na webových stránkách obce
(www.obecborotin.cz) v sekci obecní úřad-vyhlášky. Tento poplatek pokrývá cca 50% nákladů
na likvidaci odpadu. Zbytek doplácí obec. Díky vzornému třídění vyplácí firma Eko-kom obci
zpět cca 120 000,-Kč.
Dokončení biocentra
Na stavbě pod Borotínem se podzim nesl v duchu dokončovacích stavebních prací.
V korytu potoka se zbudovaly kamenné prahy
sloužící ke zpomalování toku vody,
dokončovaly se mostky, probíhal úklid a
odvoz technického zázemí. Rozhrnovala se
ornice a dotvářel se konečný povrch biocentra.
V půlce října zahájila práce firma Kavyl, která
měla na starosti výsadbu stromů a keřů včetně
osetí ploch travní směsí. Úkol to rozhodně
nebyl lehký. Jednalo se o 2077 ks, které bylo
nutné vysadit v poměrně krátkém čase. Stromů
různé velikosti a stáří bylo zasázeno 1573 ks. Nejvíce zastoupené jsou dub, lípa malolistá a
velkolistá, vrba, jilm, jasan, habr, olše a javor. U keřů jsou to kalina, krušina, střemcha, brslen a
ptačí zob v počtu 504 ks. Na ochranu před zvěří byla postavena jedna velká a 4 menší oplocenky.
Dne 12. listopadu proběhl kontrolní den s pořadovým číslem 21. Na něm bylo konstatováno,
že stavební práce a výsadba zeleně jsou
splněny dle projektu. Stavbu nyní čeká
kolaudace od Stavebního úřadu. Po splnění
tohoto posledního kroku nám Pozemkový
úřad Blansko předá stavební část biocentra
do majetku obce. U vysázené zeleně je v
projektu zaplacena 3 roky následná péče.
To znamená, že firma Kavyl bude po tuto
dobu o zeleň biocentra pečovat. Předání
obci Borotín tak proběhne až v roce 2024.
Na webových stránkách obce se můžete
podívat na fotky z budování tohoto projektu. Pro lepší představu o velikosti stavby se podařilo
pořídit i fotografie z dronu. Doporučuji však raději zajít se v čase vánočním osobně podívat.
Přeji Vám šťastné a veselé prožití svátků, úspěšný rok 2022 a hlavně zdraví!
místostarosta Vladislav Hladil
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Přiznání daně z nemovitosti
Upozorňuji všechny občany, kteří vlastní v intravilánu (zastavěné časti) obce Borotín nemovitost,
že vzhledem k platnosti obnoveného katastrálního operátu, je povinnost podat nové přiznání
k dani z nemovitosti do 31.1.2022 na Finanční úřad v Boskovicích. Tím, že pozemky a
nemovitosti byly přesně zaměřeny se změnila výměra, popř. číslování parcel. Výpis z listu
vlastnictví vám můžeme vyhotovit i na našem obecním úřadu.
Ing. Zdeněk Toul, starosta
Kalendář vývozů odpadu v roce 2022

Kalendář vývozů popelnic na rok 2022 v tištěné podobě obdržíte do Vašich poštovních schránek.

Nové jízdní řády
Od 12.12.2021 budou v platnosti nové jízdní
řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Jízdní
řády autobusů na linky 251 a 253 jsou k dostání
v tištěné podobě zdarma na OÚ Borotín. Vytištění
ostatních linek autobusů a jízdních řádů na vlak je
zpoplatněno.
Od 12.12.2021 bude vlaková výluka BrnoAdamov-Blansko. Náhradní doprava v obou
směrech bude zajištěna autobusy. Odjez autobusů
z Brna bude z ulice „Benešová“ naproti hotelu
„Grand“. Výluka potrvá cca 1 rok. Bližší informace
budou zveřejněny na webu obce a na nástěnce.
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Mateřská škola
Letošní podzim byl opravdu pestrobarevný a plný krásných dnů. Užívali jsme si ho plnými
doušky. Nejen na výpravách, ale i na školní zahradě či při
akcích s rodiči. Podařilo se nám pouštět draky a splnit úkoly
na dračí stezce, udělat si výstavku z různých druhů ovoce a
zeleniny, a také je ochutnat, vydlabat dýni, vytvořit skřítky
a tiskátka z brambor, uvařit bramborovou kaši. Hojně jsme
využívali šicí stroj, upekli si štrúdl a svatomartinské rohlíky,
dokonce Martina na bílém koni i přivítali s lampionky a
písničkou. Uvařili jsme si šípkový čaj a šipky nás vedly za
dalším dobrodružstvím. Poznávali jsme různé druhy listí,
hráli si s ním i v něm, navštívili jsme hřbitov a zavzpomínali
na blízké zemřelé.
Spolu s rodiči jsme plnili listopadovou výzvu a pak už
netrpělivě očekávali Advent, jedno z nejkrásnějších období
roku. Tedy pokud ho dokážeme správně prožít. Je to doba
ztišení i těšení se, čas na přemýšlení i naslouchání, na
pohádky i zázraky. Zastavit se a rekapitulovat nás občas
donutí i nemilá životní událost, jako je například nemoc.
Covidová situace nám ztrpčuje život již delší dobu, opět
jsme díky ní museli na pár dní uzavřít školku, ale nevzdáváme se naděje, že zas bude líp! Že
temnotu prozáří světlo, že dobro zvítězí nad zlem a láska přemůže nenávist. Vždyť o tom přeci
jsou Vánoce! Nebo ne?
Za kolektiv MŠ šťastné a požehnané Vánoce přeje Mgr. Daniela Ošlejšková
Zprávy z borotínské knihovny
Dámy a pánové, milé děti, vlak máme ve stanici advent, za námi už je podzim a před námi
vánoce a nový rok. V knihovně jsme si užili tvořivé
práce,
úspěch
mělo
navlékání
korálků,
lepení
kamínků, vystřihování z papíru i z látek. Zabavili jsme se
origami i vytvářením masky pro princeznu. Čeká nás kreslení a
lepení vánočních přání a jmenovek. Za to všechno děkuji Obci
Borotín i za investice do knih na počátku roku i za nové knihy do
e-booku, který úspěšně koluje mezi čtenáři. Jako každý rok
proběhly výměny knih s regionální knihovnou z
Boskovic. Zúčastnila jsem se online školení. V knihovně vítám
v letošním roce mnoho nových čtenářů.
Regály se mi podařilo zaplnit velkým množstvím českých
autorů, tam vidím z vaší strany velký zájem. Pracuju na
změnách, třídění a obnově v oddělení dětské literatury. Před
sebou mám teď úklid knihovny, jinak by Ježíšek nepřišel. Další
návštěvou bude mateřská školka, děti rády poslouchají pohádku
a tvoří něco nového. V roce 2022 plánuji další aktivity, hlavně a především Noc s
Andersenem, která se letos neuskutečnila. Děkuji moc všem čtenářům za zájem a těším se na
další setkání.
Přeji všem na další cestě hory sněhu, mraky zážitků, pevné zdraví, čas na
sport, hromadu dobrých knih a kousek lásky. Zastávku jménem vánoce si užijte co nejkrásněji!
Ing. Lenka Machálková
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Vůle
Milan Vlasák
Dobro se zlem
běhá kolem,
a smrt dává
lásce sbohem.
Pocity jsou
jako malba,
čmáranice,
skoro hanba.

Když se večer
mraky honí,
ráno potom
krásně voní.
Každý projde
cestou smutku,
radost není
bez zármutku.

Někdo chce a
někdo může,
bez hnoje
nerostou růže.
Bez kouře zas
není oheň,
tak si na to
někdy
vzpomeň.

Je to o tom, že
musíš chtít,
bez vůle se
nedá žít.
Bláznivá hra,
štěstí skáče,
život je pro
silné hráče.

Jeden chce a
jiný musí,
i když se mu
leccos hnusí.
Třeba skládat
z celku kusy,
když se musí,
tak se musí.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borotín (www.sdhborotin.cz )
ZE ŽIVOTA ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
Výcvikový den jednotek požární ochrany – Korbelova Lhota 23. 10. 2021
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s hasičským okrskem Velké
Opatovice uspořádal v sobotu 23. října výcvikový den pro jednotky požární ochrany (JPO)
kategorie V – tedy s místní působností – což je i ta naše. Akce se konala od 14 do 19h v katastru
obce Korbelova Lhota. Členové jednotek si ověřili své znalosti a nabyli praktické zkušenosti.
Připraveno bylo 7 stanovišť, na kterých se nepřetržitě střídaly jednotky po 30 minutách na různých
typech mimořádných událostí.
1) Záchrana osoby – pád z výšky - bezvědomí – resuscitace
2) Dopravní nehoda – vyproštění, zajištění vozidla
3) Základy lezecké techniky – uzlování, sebejištění, ukotvení, Radioprovoz – komunikace
JPO
4) Zajištění místa přistání vrtulníku, vyhledávání osob v terénu
5) Zranění lesního dělníka – vyproštění z pod stromu, zastavení masivního krvácení,
transport
6) Požár pole, ochrana blízké stodoly – uhašení požáru pomocí stříkačky z vodního zdroje
7) Výbuch objektu – zásady vyprošťování při závalu, vyhledávání osob, protipožární
opatření
Za naši jednotku se zúčastnilo 6 členů a 2 figuranti z řad dorostenců. Naše činnost byla hodnocena
lektory velmi kladně a díky zpětné vazbě a praktickým tipům se bude do budoucna dále
zkvalitňovat. Od obdobného cvičení v roce 2019 došlo k velkému posunu vpřed jak na straně
techniky a vybavení, tak na činnosti našich členů. Už se nemůžeme dočkat dalších výcviků tohoto
typu.
Chtěl bych všem ještě jednou poděkovat a popřát hodně elánu do další práce.
Libor Toul, velitel sboru a zásahové jednotky
Nábor nových členů JPO
Zaujala tě naše činnost? STAŇ SE ČLENEM ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY ! Přihlášky na
602377846 nebo velitel@sdhborotin.cz Uvítáme všechny zájemce muže i ženy – je třeba i
týlové zabezpečení.
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Ukázka hasičské techniky v mateřské škole – 25. 10. 2021
Poslední říjnové pondělí jsme uspořádali společně s Petrem Türkem a jeho systémem
TrackRescue CZ předváděcí akci hasičské a záchranné techniky pro děti v mateřské škole
Borotín.
K vidění bylo zásahové vozidlo JPO Borotín hasičské stříkačky PS8, PS12, elektrocentrála,
hasičský přívěs a jeho vybavení, radiostanice, zásahové helmy a obleky a další. TRCZ předvedl
vyprošťovací zařízení pro dopravní nehody, páteřovou desku a ukázal vybavení záchranného
vozidla. Pak jsme společně předvedli ruční hasící přístroje a hasící roušku na simulovaném
požáru. Všechny děti si mohly vyzkoušet hašení hasícím přístrojem, vysílačku, hasičskou přilbu
nebo poležení na nosítkách.
Věříme, že se to všem dětem velice líbilo a zažehla se v nich jiskřička pro budoucí členství
v zásahové jednotce. Děkujeme a těšíme se na další preventivně výchovné akce.
JSDHO Borotín a Track Rescue CZ

ZE ŽIVOTA SBORU
Valná hromada sboru – odloženo na neurčito
Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči,
V pátek 26. listopadu se měla konat valná hromada našeho sboru. Bohužel kvůli aktuálním
opatřením to není možné, protože nechceme diskriminovat neočkované. Věříme, že se setkáme
v jarních měsících. O podrobnostech budete včas informováni.
Výbor SDH
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Mikulášská nadílka
Milé děti a rodiče, Pokud máte zájem, aby Vás letos navštívila Mikulášská družina, načtěte si
odkaz v QR
kódu.

Poděkování a přání do nového roku 2022
Vážení přátelé,
Děkujeme Vám všem, kdo jste se jakkoliv podíleli na naší činnosti v turbulentním roce 2021.
Jsme ze srdce vděční aktivním členům za práci pro sbor, mladým hasičům za jejich elán a
nasazení, návštěvníkům akcí za účast, sponzorům za podporu a v neposlední řadě rodinným
příslušníkům za toleranci a trpělivost. Přejeme všem spoluobčanům do nového roku hlavně pevné
zdraví a životní sílu, mnoho úspěchů v práci i osobním životě, doma pohodu a prosperitu.
VAŠI HASIČI BOROTÍN

Předvánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s dechovým orchestrem „Malá Haná“ se letos uskuteční
v neděli 19.prosince 2021 u hasičského sklípku v 10.00 hodin. Přijďte všichni, kdo se chcete
naladit do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné vánoční písně a koledy. Teplé
nápoje jsou zajištěny. Srdečně zve zastupitelstvo obce Borotín a SDH.
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Vánoční výstava v Arboretu Borotín
Tradiční „Vánoční výstava“ v pavilonu arboreta začíná 22.prosince a potrvá do 26.prosince
2021. Otevřeno bude vždy od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 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.
František Chlup - vedoucí

TJ SOKOL Borotín
Z důvodu vládního nařízeni kvůli panující epidemii koronaviru je vánoční turnaj ve stolním tenise,
který se měl konat 11.12.2021 ZRUŠEN. O případném náhradním termínu Vás budeme včas
informovat.
Děkujeme za veškou podporu, kterou jste nám po celý rok 2021 vyjadřovali.
Jakub Toul - jednatel
Štěpánské střelby - zrušeno
Ples Mysliveckého sdružení Borotín – Vanovice
Ples je ze známých důvodů zrušen. Pokud by nastala změna, bude zveřejněno na webu a na
plakátech.
Masopustní průvod masek – bude upřesněno dle situace

Jubilanti
Životní jubilea v měsících leden až březen 2022 oslaví:
Renčiuková Dana
Boháčová Zdenka
Bělehradová Vlasta

Hejlová Dobroslava
Jelínková Emílie

Vítková Dagmar
Tůmová Helena

Paroulek Ladislav

Sedlák Lubomír

Širůčková Marie

Kozelková Lydie
Cápal Zdeněk
Tylšarová Milena
Pech Vladimír
Kakáčová Drahomíra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanovice - inzerát
ZŠ a MŠ Vanovice přijme od 1. 1. 2022 školního asistenta na poloviční pracovní úvazek.
Požadujeme středoškolské vzdělání s maturitou, pěkný vztah k dětem, kurz asistenta pedagoga
(je možno doplnit během trvání pracovního poměru).
Nabídky a bližší informace na zs.vanovice@email.cz, tel. 737931149.
Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy
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B. A. Wiedermann a Malá Haná (3. závěrečný díl)
Michal Schuster

Wiedermannovo působení na Malé Hané svérázně charakterizoval ve svém článku „B. A.
Wiedermann a Malá Haná“ ve Vlastivědných listech
Boskovicka roku 1996 také Vlastimil Sedlák (1927–2003),
regionální vlastivědný badatel původem z Borotína:
„Nezapomenutelná je historie jeho pobytů na Malé Hané ve
čtyřicátých letech. Hlavně to bylo jeho bytí o prázdninách ve
Velkých Opatovicích, které znamená duchovní vyznění autora.
Na jižním křídle zámku je jeho pamětní deska na památku
cenného obohacení naší hudební kultury. O prázdninách
nevzdával se varhanní hudby a čas od času naznačil, v čem je
pevný bod naděje a spásy. Měl k dispozici jeden z nástrojů, plný
zvukových barev. Rád vzpomínal na tóny velkoopatovických
varhan, neboť na Malé Hané byly podivuhodným nástrojem
kvalitní třídy. Podobně, když bydlel ve Velké Roudce, chodíval
do Borotína. Tam hrál občas na místní varhany, kterých si vážil
jako památkově chráněného nástroje. [...] Jeho působení
v retrospektivě ve všech případech ukazuje, jak žil, zápasil
umělec, měl-li dar živé víry v hodnoty, které přerůstají hranice všeho času.“
Malohanácké historky z Wiedermannova života
Ze života B. A. Wiedermanna se dochovala řada více či méně humorných historek, které
dokreslují jeho přátelskou a veselou povahu a které kolovaly mezi jeho přáteli, žáky a kolegy.
Několik se jich dochovalo též z Malé Hané, přičemž nejvíce jich sepsal A. Gottwald.
Podle A. Gottwalda si prý Wiedermann jednou v souvislosti s tím, že varhanní skladby nemají
tak široký okruh zájemců, protože varhanní hudba je „vážná, slavnostní, chrámová“, posteskl:
„Když holt pro varhany nejde napsat něco jak Bábinčin maršovský valčík...“ Autorem
zmiňovaného valčíku byl hudební skladatel Jaroslav Křička (1882–1969), jehož otec byl rodákem
z malohanáckých Uhřic.
Další historka o Wiedermannovi, kterou publikoval roku 1970 A. Gottwald, se váže k době
druhé světové války: „Jednou – za okupace – šel lesní cestou z Opatovic do Roudky. Kus před
ním tři muzikanti, jim v čele Leopold N. Vycíděné trumpety se svítily, ale nálada pod psa. Švábů
všude plno, roztahují se, jako by měli zůstat na věky. A tož na truc si tady v lese zahrajeme Prajzi
jdou... Sestoupili se dohromady a jen spustit. V tom si všimnou, že se k nim blíží jakási postava.
Hrome, z toho by mohla být pěkná polízanice. Honem s trumpétama pod paži a jdou jako by nic,
ale zpomaleným krokem, aby je ten neznámý došel a oni věděli, na čem jsou. A hleďme. On to pan
profesor, a cože jste si to chtěli zahrát... ále, Prajzi dó... A to já znám... Skončilo to pak všecko u
Poldy u pravých hanáckých buchet a novým přátelstvím.“
Úsměvná historka, která se týká F. Kozelka, se dokonce dochovala ve dvou verzích. Sám F.
Kozelek ji popsal takto: „Nelze mi nezmíniti se o jeho osobní skromnosti i lásce k prosté písni.
Bylo krásné letní ráno, vzal jsem kolo a jel jsem do Opatovic hrát ke mši sv. za předpokladu, že
tam nikoho nemají, neboť dlouholetý opatovský varhaník František Svoboda zemřel dne 4. 2. 1941
a nebylo zatím vůbec nástupce.
Seděl jsem již za hracím stolem a čekal na znamení zvonku, když najednou slyším kroky a než
jsem se nadál, stál u mne Mistr.
‚Oh, vítajte Mistře, tak jsem rád, že jste tady! Chtěl jsem zahráti Mariánskou píseň, ale tak se
těším, že píseň zahrajete!‘
‚A je vám známo, že nejde proud?‘
‚No tak pudo šlapat,‘ povídám a odešel jsem.
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Za chvíli Mistr přišel a povídá: ‚Poslechněte, nemohl bych hráti ‚Tisíckrát pozdravujeme
Tebe?‘ Nedávno jsem byl ve Křtinách na pouti a tam hráli tuto píseň, znám ji ovšem z dětství, tak
bych ji chtěl dnes hrát.‘
A já na to: ‚Ale jen ji hrejte, já jsem rád, že si Vás mohu poslechnout!‘
Mistr odešel… Za chvíli se znovu vrátil. ‚Poslechněte, Vy jste vážil cestu z Jevíčka do Opatovic,
abyste hrál – jděte hrát, já budu šlapat!‘
‚Copak blázníte, Mistře? Hočeň bode hrát a Mistr bode šlapat? Deť staré Réda, Fijálek mo
říkale, zdéši kovářské mistr, ten be přece také hočňum netahal měch!!! Já bech měl hrát a takové
Mistr be šlapal?‘
A tak se B. A. W. vrátil k hracímu pultu. Čekal jsem ovšem, že opatovské varhany se rozezvučí
plénem, avšak nestalo se tak. Když jsme se po mši sv. opět setkali, pravil Mistr: ‚Já vím, že jste
na srdce, a tak jsem vás šetřil a hrál jsem jenom na nejjemnější rejstříky!‘“
A. Gottwald tutéž historku shrnul: „V Opatovicích byla slavná svatba a jako naschvál nešel
elektrický proud. U varhan seděl Ferda Kozelek a už se potil, co z toho bude za ostudu. Přinatrefil
se k tomu Wiedermann. Ferda běduje: Mistře, taková smůla! On však na to klidně: Jenom hrejte,
já vám budu šlapat měchy...“
Další A. Gottwaldem zachycená historka se zřejmě váže k V. Roudce. Jednou krátce po
prázdninách prý Wiedermann vyprávěl v herecké šatně Národního divadla:
„Byl jsem letos na dovolené na Moravě v jedné moc hezké zapadlé vesničce a představte si, co
se mi tam přihodilo. Už druhého dne, když se místní lidé dověděli, že jsem muzikus, mne
upozornili, že je tam u nich taková přírodní zvláštnost, přímo jako zázrak. A opravdu, bylo to
něco, nad čím zůstával rozum stát. Ta zvláštnost byla v tom, že hned kousek za vsí byl malý úzký
úvoz mezi dvěma stráněmi. A když se tím úvozem šlo a něco se zazpívalo nebo zahvízdalo, tak to
ozvěna vrátila zpět, ale o půl tónu výš – a to byl právě ten zázrak. Nastalo divení veliké, a nejvíc
v celé šatně se divil herec Jaroslav Vojta. A přišels na to, Wiedermanne, čím to bylo? zeptal se.
Samosebou, že přišel. To víte, že mi to nedalo. Věnoval jsem tomu fůru času, prolezl jsem celé
okolí, až jsem to nakonec přece jen objevil. Víte, čím to bylo? Tam nahoře nad úvozem stála boží
muka. Křížek. A o ten křížek se tam ozvěna vracela výš!
Všichni se tomu dobře myšlenému hudebnímu vtipu smáli, a nejvíc Jaroslav Vojta. A hned, jak
přišel domů, neodolal, aby to po svém způsobu nesdělil manželce. Tak jen si představ, co nám
dnes povídal Wiedermann. Byl na Moravě, víš, a tam za vesnicí za humny byl takovej ouvoz.
Taková jako šouska, víš? A tou když se šlo a něco se zahvízdalo, tak to ozvěna vrátila o něco vejš.
Nikdo na to nemohl přijít, čím to je, až Wiedermann, představ si, Wiedermann na to přišel. A víš,
čím to bylo? Paní Vojtová zatajila dech. Na tej stráni nahoře, představ si, stál Kristus Pán!“
Závěr
Již krátce po Wiedermannově úmrtí, „ve svátek svaté Cecílie, patronky hudebníků (22.
listopadu) roku 1951“, sepsal F. Kozelek vzpomínku na „Mistra“, v níž se mimo jiné uvádí:
„Dne 5. listopadu 1951 dotrpěl varhanní profesor pražské konzervatoře, virtuos světového
jména tohoto královského nástroje. Byl skromný člověk vysokých a nedoceněných kvalit a
schopností, které rozvrstvil, rozséval a vštěpoval jiným. Skon Mistrův oživil ve mně vzpomínky,
které píši ‚in memoriam‘.“ Své vzpomínání zakončil těmito verši:
„Ztuhlé ruce, nohy, zbledlé líce
žalují: již nikdy, nikdy více
nezahraje vám – B. A. WIEDERMANN.“
V povědomí Malé Hané tak zůstal oblíbený a přátelský Wiedermann i po své smrti. V neděli
8. listopadu 1953 mu byla na jižním křídle zámku ve V. Opatovicích slavnostně odhalena pamětní
reliéfní deska od akademického sochaře Karla Otáhala. Velkoopatovická kronika k tomu uvádí:
„Skromnou slavnost zahájil předseda MNV s. Karel Strnad. Životní dráhu tohoto našeho
varhanního virtuosa objasnil jeho žák, ředitel Hudební školy v Mor. Třebové, Rudolf Kiml, rodák
z Vel. Roudky.“ Po odhalení desky, které se dle kronikáře zúčastnilo 200 lidí, následoval v kostele
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varhanní koncert na Wiedermannovu počest. V prosinci 2011 se v rámci výročí 128 let od
narození a 60 let od úmrtí B. A. Wiedermanna uskutečnil ve velkoopatovickém kostele sv. Jiří
varhanní koncert Ondřeje Muchy, absolventa konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříži.
Dodnes je tak na Malé Hané připomínána památka významného českého umělce, který tam
v polovině 20. století zanechal své srdce.
Původní verze článku M. Schustera „Varhanní virtuos a skladatel B. A. Wiedermann a Malá
Haná“ vyšla roku 2021 ve Sborníku Muzea Blanenska 2020.

Foto z výsadby zeleně a budování rybníka v biocentru - Vl. Hladil
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