Oprava fary a kostela v Borotíně

Borotínský zpravodaj
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vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz
Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
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Informace zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Borotín konaného dne 4.8.2010.
ZO po projednání schvaluje:
1. Smlouvu o dílo na opravu obecního skladu „Dvořákovo“
2. Dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
3. Smlouvu o financování investiční akce „Borotín – obnova vodovodu
IV.etapa PFO
4. Žádost o čerpání rezervního fondu MŠ Borotín
5. Rozpočtové opatření č.3
Informace starosty o změnách na poště v Borotíně
Starosta obce Borotín na základě vlastního zjištění změn na poště v Borotíně, o
kterých nebyl zástupcem pošty dopředu informován, podal dne 10.8.2011 nesouhlas
s omezením činnosti pošty Borotín a žádost o podání vysvětlení na generálního ředitele
pošt do Prahy.
Dne 23.8.2011 navštívil náš obecní úřad zástupce české pošty ředitel regionu a
osobně projednal se starostou zmíněné změny na naší poště. Jedná se o tyto základní
body:
- pošta v Borotíně se neruší, otvírací hodiny na poště zůstávají beze změn
- veškeré další změny budou projednány se starostou obce minimálně 6 měsíců
dopředu
- změna v doručování zůstává dle standardu České pošty. Doručování nadále
budou zajišťovat mobilní pracovníci z pošty Velké Opatovice. U těchto
pracovníků lze provádět i platby složenek a na požádání dovezou i důchod.
Vzkazy pro tyto pracovníky mohou občané vhazovat i do poštovních schránek.
- zástupce pošty dále proškolí své pracovníky, aby se přesvědčili, zda jsou
konkrétní osoby, kterým je doručována zásilka doma, a předávali ji přímo a ne
pouze vzkazem o vyzvednutí. Toto pouze v případě, že dotyčný není doma.
- starosta obce přislíbil, že upozorní občany, aby měli všichni označenou
schránku jménem, popř. aby bylo na domech jasně umístěno číslo popisné,
aby nedocházelo k nedoručení zásilky nebo její záměně.
Informace z Mateřské školy v Borotíně
Ohlédnutí za prázdninami.
Na první pohled se možná zdá, že Mateřská škola v Borotíně přes prázdniny
usnula, ale toto zdání opravdu klame. Uvnitř se pilně uklízí, rovná, čistí – prostě
využíváme volný prostor k činnostem, které není možné realizovat během školního roku.
Děti jistě přijmou s radostí jak novou barevnou výzdobu šatny, tak čistotou zářící třídy.
Nejen nejmenším udělají velkou radost i nové vodovodní baterie, vzhledem ke zvýšení
počtu dětí /21 zapsaných/ byla přikoupena také nová lehátka, ložní prádlo, nábytek do
šatny.
Pro rodiče je vítanou změnou úprava provozní doby – od 1. září je provoz naší
mateřské školy na žádost rodičů od 6.30 hod. – 15.30 hod.
Máme nově vytvořené webové stránky na adrese www.materskeskolky.cz/msborotin ,
kde se mohou rodiče pravidelně seznamovat s aktuálním děním.
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První informativní třídní schůzka pro rodiče bude v pondělí 5. září v 15.30 hod.,
kde se mohou dozvědět veškeré informace jak ohledně denního režimu svých dětí, tak
plánovaných činností pro nadcházející období.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 25.8. – 8.9. – 22.9.
– 6.10. – 20.10. – 3.11. - 17.11. – 1.12. – 15.12. – 29.12. 2011 – 12.1. 2012 Případné
změny termínů budou včas oznámeny.
Obnova vodovodního řadu
Vodárenská a.s. Boskovice začala od 15.8.2011 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. Trasa vodovodního řadu je naplánovaná vedla cesty ke
koupališti, která je ve vlastnictví Obce Borotín. Finanční náklady budou hrazeny VAS
a.s. Jedná se o částku 840 000,-Kč.
Dbejte v těchto místech zvýšené opatrnosti.
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,
v zámeckém parku. V obci Borotín bude kontaktní místo na hospodském dvorku a
účastníci cyklovýletu si budou moci poté prohlédnout borotínské arboretum.
Letošní ročník je konán pod záštitou senátora Josefa Regece, bývalého cyklisty,
který se cyklovýletu osobně zúčastní. Trasa měří jako vždy cca 43km.
Registrace začíná v Šebetově od 10 hodin a start je naplánován na 11 hodin.
Podrobný program je uveřejněn na plakátech a na web stránkách obce Borotín
(www.obecborotin) v oddíle „Dění v obci“. Jste srdečně všichni zváni.
Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka diakonie Broumov se uskuteční ve středu 31.srpna 2011 od 14 do 17 hodin na
obecním úřadě.
Sbírat se bude:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční
- peří, péřované a vatové přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hračky nepoškozené kompletní
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.

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. Přijďte povzbudit naše mladé
hasiče.
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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.
PODZIM V KVĚTECH – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční podzimní prodejní výstava v arboretu začíná 9.září a potrvá až do
11.září 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.
Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu se uskuteční ve středu 21.září 2011 od
16 do 17 hodin na autobusové točně vedle obchodu. Do nebezpečného odpadu patří
televizory, ledničky, barvy, oleje, nádoby od olejů a barev, autobaterie, pneumatiky bez
disků, obrazovky počítačů aj. nebezpečný odpad.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na Dvořákové
zahradě od pátku 23.září do pondělí 26.září 2011. Do kontejneru je zakázáno dávat
nebezpečný odpad.

Holička
Holička paní Zdena Kouřilová oznamuje, že provoz holičství bude od pátku
19.srpna 2011 vždy každých dalších 14 dnů. Tzn., že další bude 2.září atd.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících říjen až prosinec 2011 oslaví:
Milada Sedláková
Milada Kaderková
Jan Paroulek
Marta Dvorská

Marie Partyšová
Josef Valenta
Jana Dokoupilová

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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