Koupaliště v Borotíně

Borotínský zpravodaj

Červen 2011

vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz
Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
1

Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 30.6. 2011 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
3) Projednání a schválení oznámení z PF ČR o způsobu prodeje arboreta Borotín obci
4) Projednání a schválení vstupu obce do občanského sdružení
5) Informace o schválených dotacích Obci Borotín na rok 2011
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2
7) Různé, diskuze
8) Závěr
Slovo starosty – informace o získaných dotacích
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři,dovolte,abych Vám úvodem popřál příjemné
prožití prázdnin a dovolených.
Chtěl bych Vás informovat o dosud podaných a získaných dotacích. V letošním
roce zastupitelstvo obce připravilo a podalo následující žádosti o dotace:
1) Dotace na informační systém do knihovny (ministerstvo kultury) požadováno
37 000,-Kč, schváleno 27 000,-Kč . Celkové náklady projektu 53 000,-Kč.
(více samostatná zpráva o knihovně)
2) Dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2011 – Oprava obecního skladu
Dvořákovo, požadováno 200 000,-Kč, schváleno 150 000,- Kč, celkové
náklady 400 000,-Kč
3) Dotace z Programu rozvoje venkova JMK 2011 – Projdeme se novou obcí
2011, požadováno 200 000,-Kč, schváleno 200 000,-Kč, Celkové náklady
290 000,-Kč. (Jedná se o podrobné projekty na opravu a přestavbu obecního
pavilonu v arboretu (pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci), projekt
na opravu hasičské zbrojnice, aj.
4) Dotace na zásahovou jednotku SDH z rozpočtu JMK. Požadováno 50 000,Kč, zatím neprojednáno zastupitelstvem JMK.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 16.6. - 30.6. – 14.7.
– 28.7. – 11.8. – 25.8. – 8.9. – 22.9. – 6.10. 2011 Případné změny termínů budou včas
oznámeny. U obecního úřadu a na autobusové točně jsou umístěny nové kontejnery na
prázdné PET lahve a papír. Tyto kontejnery se podařilo získat bezplatně do výpůjčky od
firmy EKOKOM. Ještě budou dodány kontejnery na sklo.
Vandalismus v čekárně
Bohužel i v naší obci se vyskytují občané, pravděpodobně mládež, zdržující se
v autobusové čekárně, která svým sprejerským výtvorem „ozdobila“ naši autobusovou
čekárnu. Žádáme proto občany, kteří si všimnuli něčeho podezřelého a mohou to
dosvědčit, nechť se přihlásí v kanceláři. Podařilo zajistit obal od spreje s otisky prstů.
Jedná se o fialový sprej na popis dobytka. Pokud „autoři“ nebo rodiče, kteří „kryjí“ své
ratolesti nápis odstraní, nebude vedeno žádné další řízení, v opačném případě bude případ
předán na Policii ČR.
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Aktualizace obecních webových stránek
Zastupitelstvo obce Borotín rozhodlo o pořízení nových webových stránek naší
obce, které by měly být zprovozněny do konce června 2011. Tyto stránky budou splňovat
všechny zákonné požadavky a budou vyhovovat i po stránce uživatelské. Adresa webu i
e-mailové adresy zůstává stejná. Správcem těchto stránek byl ustanoven zastupitel Milan
Novotný DiS. Veškeré náměty a požadavky na umístění např. fotek, článků aj. směrujte
po 1.7.2011 na něho.
Co se děje nového v naší mateřince?
V měsíci květnu se naše mateřská škola jakoby přizpůsobila okolní přírodě, celá
rozkvetla. Děti se konečně všechny uzdravily, možná zde sehrála trochu roli i zvědavost
rodičů na nové vedení ...V první polovině května proběhl Den otevřených dveří, využili
ho k prohlídce mateřské školy
jak místní maminky, tak rodiče z
okolních obcí. Ve třídě ke
zpestření nálady přispěla hraná
pohádka v improvizaci zkušené
divadelnice. Den dětí jsme
oslavili pěším výletem do
Velkých Opatovic, po kterém
následovala sladká odměna v
cukrárně. Opravdový výlet jsme
zažili 6. června, Dino Park a ZOO
ve Vyškově, to je prostě dětský
ráj! Mnoho dalších krásných
zážitků nás jistě čeká s novými školáčky, naše přání naplnit školku alespoň do počtu
dvaceti dětí se splnilo, a to je nesporně také velmi potěšující.
Upozorňuji, že provoz Mateřské školy v Borotíně bude přerušen od 11.července do
26.srpna 2011.
Mgr. Marcela Nečasová
ředitelka MŠ

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Borotín v prostoru
komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
Oznamujeme, že katastrální úřad dokončil obnovu souboru popisných a
geodetických informací obnoveného katastrálního operátu katastru nemovitostí na
podkladě komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Borotín u Boskovic.
Katastrální Úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice v souladu
s ustanovením §17 odst. 1 zákona č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje s účinností od 19.5.2011 platnost
nového souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí v katastrálním
území Borotín u Boskovic v prostoru KPÚ (komplexních pozemkových úprav).
Obecní úřad v Borotíně oznamuje, že pro zájemce může vytisknout nový list
vlastnictví (LV) z programu CzechPoint. První stránka stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč.
Tento LV je rovnocenný listu vlastnictví vydanému KÚ Boskovice. Uvedený nový LV
bude potřeba pro přiznání daně z nemovitostí za rok 2012, které bude potřeba podat do
31.1.2012 na Finančním úřadě v Boskovicích. Bližší informace podá starosta obce
Ing.Zdeněk Toul (mob.739 035 099, tel. 516 477 622)
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Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Zastupitelstvu obce Borotín se podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury ve výši
27 000,-Kč + vlastní podíl obce, na zřízení informačního centra v obecní knihovně. Jedná
se o pořízení nového počítače včetně tiskárny , programu na elektronickou evidenci knih
(čárový kód) – knihovní systém CLAVIUS, který umožní, po zavedení knih do
elektronické evidence, prohlížet rejstřík knih určených pro půjčování a rezervaci přes
internet.
Zastupitelstvo obce má záměr přidat k paní knihovnici Tylšarové další pracovnici, která
by papírovou kartotéku postupně převedla do elektronické podoby. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě. Podmínkou je znalost literatury, vztah ke knihám a znalost práce
na PC. Zastupitelstvo během měsíce září vybere vhodnou pracovnici nebo pracovníka.
Dle informace paní knihovnice Tylšarové má naše knihovna k dispozici 3 829
zaregistrovaných knih. Pro děti je k zapůjčení časopis ABC. Obsahově zde najdete
beletrii i naučnou literaturu, jak českou , tak světovou. Mimo to jsou k dispozici knihy
z výměnného fondu z Městské knihovny Boskovice, které se obměňují 2x do roka.
Knihovna má 50 registrovaných nepravidelných čtenářů a 11 dětí do 15 roků. Za
uplynulý rok se vypůjčilo 954 knih a časopisů. Obec zakoupila v loňském roce knihy a
časopisy za 2368,- Kč. K dispozici je také počítač s připojením na internet. Čtenáři si
také mohou zakoupit nově vyřazené knihy za 1,-Kč. Je naším velkým přáním získat více
čtenářů.
Prohlídka opravených jezírek
Obec Borotín ve spolupráci s místním Mysliveckým sdružením se v roce 2010
připojila do projektu mikroregionu Malá
Haná „Prameny a vody Malé Hané“. Na
lesních pozemcích obce byla vybrána tři
lesní jezírka, která se nacházejí na Doubku,
Kubíkově louce a v Písečné.
Práce začaly na podzim 2010. Jezírka byla
odčerpána a zbavena sedimentů. Břehy a
blízké okolí se upravilo a zbavilo náletových
dřevin. U dvou jezírek je zbudován nový
odtok vody,který zabrání podmokání lesních
cest. Na jaře tohoto roku byly práce
dokončeny osazením informačních cedulí a
dřevěných lavic. Veškerou práci bezplatně provedli členové
místního MS. Zemní práce provedla firma pana Martina Přichystala z Borotína. Celá akce
byla financována z mikroregionu Malá Haná a JM kraje.
Pro zájemce, kteří se chtějí podívat na vlastní oči, proběhne na tyto místa dne
19.6.2011 vycházka s malým výkladem. Sraz je v 16 hod u Obecního úřadu.Délka
trasy ca 2,5km.
Vladislav Hladil-místostarosta

Oprava silnice Borotín – Velké Opatovice
SÚS pracoviště Blansko připravuje slíbenou opravu krajské silnice Borotín –
Velké Opatovice a spojky na Cetkovice. Při této opravě bude tato část silnice uzavřena a
bude vedena objížďka směrem k železniční zastávce Cetkovice a dále směrem na Velké
Opatovice. Kamiony vyšší jak 3,2m budou muset jet přes Šebetov. Přesná trasa objížďky
a termín bude upřesněn dle dispozic SÚS na úřední desce.
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Příprava obnovy vodovodního řadu
Vodárenská a.s. připravuje projekt na obnovu vodovodního řadu a přivaděče do
borotínského vodojemu. Jedná se vodovodní řad v délce cca 511m v úseku pod
koupalištěm až k vodojemu a vodovodní přivaděč v délce cca 100m od hlavního
páteřního přivaděče k vodojemu. Finanční náklady budou hrazeny VAS a.s. Termín
realizace bude upřesněn.
Příprava rekonstrukce VTL RS Borotín
Firma Igea s.r.o. připravuje projektovou dokumentaci pro povolení a realizaci
rekonstrukce vysokotlaké regulační stanice (VTL RS)v Borotíně. Termín realizace bude
opět upřesněn dodatečně. Tuto akci bude financovat RWE.
Letní večer Borotín
TJ SOKOL pořádá v pátek 17.června 2011 na koupališti taneční zábavu. Začátek
bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Medium Blansko. Bohaté občerstvení
zajištěno.
Turnaj v nohejbalu na koupališti
TJ SOKOL Borotín Vás zve na turnaj v nohejbalu, který se uskuteční v sobotu
25.června 2011 ve sportovním areálu na koupališti. Začátek je v 8.00 hodin. Zápisné je
300,-Kč. Družstvo tvoří 3+1. Zveme všechny příznivce sportu a dobré zábavy.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
který pořádá tradičně myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční v sobotu
2.července 2011 od 14 hodin ve sportovním areálu na koupališti v Borotíně. Dobrou
náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, divadlo Koráb z Brna a kvalitní
bohaté občerstvení. (Opékané ryby, myslivecká kuchyně)
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Těší se na Vás pořadatelé.
LÉTO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 2.července a potrvá až do
6.července 2011. 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.

Zákaz kácení dřevin na autostrádě
Starosta obce Borotín upozorňuje občany na zákaz kácení dřevin na autostrádě.
Dle nové komplexní úpravy jsou již jasně definováni majitelé jednotlivých parcel, které
leží v uvedené lokalitě. Pozemky nejsou státní jak si někteří občané dosud mysleli, ale
soukromé, takže kácení a těžení dřeva na těchto lokalitách cizí osobou by bylo
považováno za krádež.
Okolo Malé Hané - 5.ročník
Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“, který pořádá mikroregion Malá Haná se
letos uskuteční v sobotu 27.srpna 2011. Start a cíl bude letos v obci Šebetov. Bližší
informace budou včas uveřejněny.
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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 3.září 2011 na borotínské
návsi. Začátek bude ve 13 hodin. Občerstvení zajištěno.

Předpouťová taneční zábava
SDH Borotín pořádá v sobotu 10.září 2011 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.
Borotínská pouť
se uskuteční v neděli 11.září 2011. Jsou zajištěny pouťové atrakce, které budou umístěny
na Borotínské návsi.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2011 oslaví:
Rostislav Toul
Zdeněk Lizna
Lýdie Kalousková

Libor Staněk
Vlasta Marková
Marie Nechutová

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část
Ordinační hodiny: od 8.00–12.00 hod.
Jméno

Místo služby

Telefon

4.6.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

5.6.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

11.6.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

12.6.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

18.6.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

19.6.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

25.6.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

26.6.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

Červen

Červenec
2.7.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

3.7.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

5.7.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

6.7.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

9.7.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

10.7.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

16.7.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

17.7.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

23.7.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

24.7.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

30.7.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

31.7.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně,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.
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