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Představujeme novou ředitelku Mateřské školy Borotín
Konkurzní komise vybrala dne 22. dubna 2011 novou adeptku na ředitelku MŠ
v Borotíně a doporučila starostovi obce její jmenování do funkce.
Starosta na základě doporučení komise jmenoval do funkce ředitelky MŠ paní
Mgr. Marcelu Nečasovou s účinností od 1.května 2011 a požádal novou paní ředitelku o
krátký příspěvek do našeho zpravodaje. (viz níže).
Zastupitelstvo obce gratuluje nové paní ředitelce ke jmenování do funkce ředitelky
a věří, že bude pro borotínskou mateřskou školku přínosem.

Připravované změny v MŠ (příspěvek paní ředitelky)
Od 1. května jsem nastoupila na základě výsledků konkurzního řízení do funkce ředitelky
Mateřské školy v Borotíně. Určitě bude veřejnost zajímat, jaké změny přinese moje práce.
Co nás tedy čeká v nejbližší době?
• Prodloužení provozní doby od 2.5.: denně od 7.00 – 15.00 hod.
Pokud bude zájem rodičů o delší provoz, jsme ochotni se přizpůsobit požadavkům rodičů.
• 4. května – v 15. hodin - Informativní schůzka pro rodiče dětí navštěvujících
MŠ
• 7. května – ve 14. hodin – Setkání se seniory, kulturní program
• 12. května – Den otevřených dveří
Využijte možnosti prohlédnout si vybavení mateřské školy, výrobky dětí, pohovořit
s dětmi i pracovníky během celého dne, seznámit se s pestrým programem školních dnů i
nabízených aktivit od 10 do 16 hodin.
Váháte, kterou mateřskou školu vybrat pro svoje dítě? Přijďte nás navštívit a vše
nezávazně prohlédnout!
• 26. května – Zápis dětí do MŠ
Bližší informace budou zavčas zveřejněny.
Připravují se vlastní webové stránky školy, které by měly zajistit lepší prezentaci školy na
veřejnosti. Bude rozšířena nabídka nadstandardních aktivit – angličtina pro předškoláky,
logopedická péče atd. – vše podle zájmu rodičů.
Naše mateřská škola je velmi vkusně vybavena nejen herními prvky, ale plně také
umožňuje uplatňování individuálního přístupu ke každému dítěti. Je zde tedy možné
vytvořit pro nejmenší děti pocit bezpečí a jistoty, stejně jako u předškolních dětí
realizovat kvalitní předškolní přípravu nenásilnou formou.
Na setkání s vámi se těší

Mgr. Marcela Nečasová
ředitelka Mateřské školy Borotín
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Petice za urychlené prosazení realizace
rychlostní silnice R43
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby nebyla dále odkládána realizace
rychlostní silnice R43 a žádáme rychlé prosazení její realizace. Upozorňujeme na neúnosnou situaci na
nynějším tahu silnice I/43, která:
•

Zajišťuje spojení dálkových cílů jak celostátního, tak vnitrokrajského významu a současně
zajišťuje přímou obsluhu území a přilehlých nemovitostí. Tvoří hlavní tepnu spojující sever kraje s
krajským městem a podmiňuje ekonomický rozvoj severní části Jihomoravského kraje.

•

Kapacitně nevyhovuje a neumožňuje zajistit plynulou dopravu.
Stavební a zejména dopravně technický stav dvoupruhové silnice (její směrové a výškové
uspořádání), mnohde v základní šířce 7 m, je naprosto nevyhovující. Silnice vycházející
z původní tereziánské trasy ani nemůže dnešním intenzitám natož požadavkům vyhovovat.

•

Je zdrojem četných dopravních nehod.
Nevyhovující dopravně-technický stav komunikace a vysoké intenzity dopravy jsou příčinou
vysokého počtu tragických dopravních nehod. V letech 2004 – 2010 bylo v úseku I/43
v Jihomoravském kraji usmrceno při dopravních nehodách 40 lidí.

•

Prochází zastavěnými územími obcí.
V průchodu zastavěným územím několika obcí tvoří jejich sídelní osu, kterou však nelze z
hlediska životního prostředí ani bezpečnosti využívat jako plnohodnotné veřejné prostranství.
Silnice I/43 každou obec rozděluje tvrdě na dvě části. Hluk, prach, plynné emise, otřesy
znehodnocují obyvatelům žijících na metry od silnice zdraví, životní prostředí i majetek.

Upozorňujeme, že řešením problémů silnice I/43 je urychlená realizace rychlostní silnice R 43 v trase od
dálnice D 1 (Troubsko) – Kuřim – Černá Hora – Svitávka – Velké Opatovice – Staré Město (R 35), která:
•
•
•
•

•
•

Bude významným dopravním severojižním propojením rychlostní silnice R 35 s dálnicí D1.
Zajistí propojení dvou páteřních komunikací republikového významu, kterou je dálnice D 1 a R 35
v trase mimo sídelní útvary. Zároveň v prostoru města Brna umožní převedení tranzitní dopravy
ve směru sever-jih mimo centrum města.
Umožní plynulé a bezpečné převedení vysokých dopravních intenzit.
Čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace vyhoví požadované úrovni kvality dopravy. Vedením
v bystrcké stopě zajistí druhý kapacitní vjezd ze severu do krajského města.
Zvýšením bezpečnosti dopravy povede ke snížení vysokého počtu tragických dopravních nehod.
Poměrně k vykonané dopravní práci je silnice dálničního typu asi dvakrát bezpečnější. V roce
2005 připadla 1 nehoda na 8 milionů vozokilometrů na dálnici, zatímco na ostatních silnicích to
bylo asi na 4 miliony. V roce 2005 připadl 1 usmrcený na 83 milionů vozokilometrů na dálnici,
zatímco na ostatních silnicích to bylo asi na 47 milionů.
Realizací R 43 bude naplněn požadavek na vybudování obchvatů dotčených měst a obcí.
Realizace R 43 velkou měrou přispěje k rozvoji východního území Pardubického kraje a
současně podpoří rozvoj severní části Olomouckého kraje (Šumpersko).

Petici sestavil Petiční výbor v následujícím složení:
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta Města Boskovice, bytem Sukova 3, Boskovice
Ing. Miloš Izák, starosta Města Moravská Třebová, bytem Jiráskova 118, Moravská Třebová
Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta Města Velké Opatovice, bytem Záhumení 597, Velké Opatovice
Ing. Roman Müller, starosta Města Jevíčko, bytem Barvířská 113, Jevíčko
Ing. Drago Sukalovský, starosta Města Kuřim, bytem Jungmannova 912, Kuřim
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány a občany ve věci této petice je oprávněn:
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta Města Boskovice.

Podpisový arch je vystaven v kanceláři OÚ Borotín
popř. Vás mohou navštívit zástupci obce u Vás doma
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