Pohled na kostel a faru před rekonstrukcí

Borotínský zpravodaj

Březen 2011

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
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 31.3.2011 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení Závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za
rok 2010
3) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1
4) Informace o podaných žádostech o dotaci na rok 2011
5) Informace ke sčítání lidu, domů a bytů
6) Různé, diskuze
7) Závěr
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chalupáři. Vzhledem k tomu, že se blíží konec
zimního období, bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost, kterou s sebou zimní období
provází, hlavně při prohrnování místních komunikací a odvozu komunálního odpadu.
Zároveň bych Vás chtěl požádat o spolupráci při jarním úklidu před svými domky v naší
obci.
V současné době probíhá v naší obci oprava fasády kostela a rekonstrukce fary.
Jak jsem již dříve uváděl, tuto akci finančně a organizačně zajišťuje římskokatolická
církev. Celková hodnota díla bude činit cca 8 mil. Kč a 90% bude hrazeno z dotace EU.
Informace z návštěvy hejtmana JMK v Borotíně
Ve středu 2.3.2011 navštívil naši obec hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek a další radní a zástupci JMK na setkání se starosty mikroregionu Malá Haná a
zastupitelstvem obce Borotín. Dále byli přítomni drobní podnikatelé z našeho
mikroregionu, Rozvojová regionální agentura JM (dále RRA JM), fa Garep a zástupci
úřadu práce z Blanska. Cílem tohoto setkání bylo vysvětlení proč byl náš mikroregion
zařazen mezi socioekonomicky slabé mikroregiony (vysoká nezaměstnanost a vysoký
věkový průměr obyvatelstva) a jak by mohl Jihomoravský kraj pomoci. Výsledkem byl
příslib, že jednotlivé obce navštíví pracovníci RRA JM a společně budou hledat řešení
pro rozvoj pracovních příležitostí a.j. Dále jsem jako starosta naší obce požádal hejtmana
o podporu opravy krajských komunikací a schválení žádostí o krajské dotace v plné výši.
Byla přislíbena na letošní rok celoplošná oprava silnice Borotín – Velké Opatovice ( ke
kolejím) a vypracování projektu pro stavební povolení na průtah obcí Borotín a dále
schválení žádostí o dotaci obcí mikroregionu v plné výši.
Informace o sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání upravuje zákon č.296/2009 Sb., o SLDB. Rozhodným okamžikem pro
sčítání je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.března 2011. Sčítacím komisařem v naší obci je
paní Markéta Hartlová, která v těchto dnech doručuje do domácností sčítací formuláře. Po
26. březnu lze vyplněné sčítací formuláře odevzdat zpět paní Hartlové, nebo poslat
v obálce na adresu Českého statistického úřadu. V současné době se jeví jako
nejjednodušší vyplnit elektronické formuláře na internetu na www.scitani.cz , kde najdete
i podrobný návod jak postupovat. Vyplněné formuláře je třeba odevzdat nejpozději do 14.
dubna 2011.
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Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 24. 3. 2011- 7.4. –
21.4. – 5.5. – 19.5. – 2.6. – 16.6. – 30.6. – 14.7. Případné změny termínů budou včas
oznámeny.
Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2010 - O
místních poplatcích jsou poplatníci povinni zaplatit tyto poplatky nejpozději do
30.dubna. Na platby uskutečněné po tomto datu bude nabíhat penále a při nezaplacení do
90 dnů bude provedeno správní řízení s dlužníkem, které může skončit i exekucí. Výše
poplatků za odvoz odpadu činí 420,-Kč/občana s trvalým bydlištěm v obci Borotín a
420,-Kč/ za rekreační trvale neobydlený objekt. Poplatek za psa činí 50,-Kč (25,-Kč
pro důchodce, kteří nemají žádný jiný příjem). Podrobnosti jsou uvedeny ve výše
uvedené OZV č.1/2010 (www.obecborotin.cz v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí
v úřední hodiny na obecním úřadu)
Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Paní Milena Tylšarová oznamuje, že půjčovní doba v obecní knihovně je v letním období
(od 1.4.2011) v pátek od 17 do 20 hodin. Pro návštěvníky je připravena k zapůjčení
nová kolekce knih z výměnného fondu, který zajišťuje knihovna Boskovice. Dále je
k dispozici pro všechny, v uvedené době veřejný internet.
Konkurz na pracovní místo ředitelky MŠ Borotín
Starosta obce vyhlásil 21.3.2011 konkurz na pracovní místo ředitelky Mateřské
školy v Borotíně. Uzávěrka přihlášek je 20.3.2011. Podrobnosti jsou uveřejněny na úřední
desce OÚ Borotín.
Novou ředitelku bude vybírat konkurzní komise složená ze zástupců odboru
školství JMK, české školní inspekce, ředitelky jiné MŠ, pedagogického pracovníka z výše
uvedené MŠ a zástupců obce.
Dětský maškarní karneval
se uskuteční v sobotu 19.března 2011 od 14 hodin v kulturním domě v Borotíně. Masky
a dobrou náladu s sebou. Můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, bohatou tombolu a
příjemné občerstvení. Hlavní cena v tombole bude pěkná koloběžka.
K tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba. Vstupné je dobrovolné. Těší se na Vás
pořádající maminky a SDH Borotín.
Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka diakonie Broumov se uskuteční ve středu 6.dubna 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.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů v Borotíně provede v pátek 8.dubna a v sobotu
9.dubna 2011 sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby v uvedený termín umístili žel.
šrot před svoje obydlí. Těžší kusy pomůžeme vynést.(lze nahlásit dopředu na OÚ Borotín,
tel.516 477 622)
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Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden v úterý
12.4.2011 od 16.00 do 17.00 hodin na autobusové točně. Do nebezpečného odpadu patří
televizory, ledničky, barvy, oleje, nádoby od olejů a barev, autobaterie, pneumatiky bez
disků, obrazovky počítačů aj. nebezpečný odpad.
Dovolená – MUDr. Requera
MUDr.Requera oznamuje, že ve dnech 13.dubna až 6. května 2011 bude mít dovolenou.
Zastupovat bude MUDr.Mičková ve svých ordinačních hodinách (po-út-čt-pá od 7 do 13
hodin a ve středu od 12 do 18 hodin)
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na Dvořákové
zahradě od pátku 15.dubna do pondělí 18.dubna 2011. Do kontejneru je zakázáno
dávat nebezpečný odpad.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne v sobotu 30.dubna 2011 v 19.00 hodin na koupališti. Přijďte
všichni přivítat jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 7.května 2011 ve 14.00 hodin tradiční
setkání se seniory v KD Borotín. Na programu bude vystoupení dětí z mateřské školky,
promítání propagačního videa z našeho regionu, cestovatelská vyprávění pana Josefa
Bačovského z Borotína, aj. K tanci a poslechu bude hrát pan Komínek z Uhřic.
Občerstvení zajištěno.
JARO V ZAHRADĚ – ARBORETUM BOROTÍN
Tradiční jarní prodejní výstava v arboretu začíná 30.dubna a potrvá až do
8.května 2011. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Více se
dozvíte na www.zahrada-borotin.cz.
Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště včetně sečení trávy se uskuteční v sobotu 14.května
2011 od 9 hodin. Tato výzva platí pro všechny občany, nejen pro členy TJ Sokol a SDH
Borotín. Dle možností si s sebou vezměte lopaty, košťata, hrabě, kolečka, kosy na trávu
popř. křovinořezy. Děkujeme. Případná změna termínu bude včas oznámena.
Pozvánka na 1.kolo požárního sportu SDH v Borotíně
SDH Borotín si Vás dovoluje pozvat v sobotu 28.května 2011 na 1.kolo
požárního sportu Sborů dobrovolných hasičů okrsku Šebetov. Soutěž se uskuteční na
borotínské návsi a začátek bude ve 13 hodin. Očekává se účast přes 20 soutěžních
družstev (muži, ženy, veteráni). Soutěžit se bude v požárním útoku, běh na 100m
s překážkami a pořadové přípravě. Občerstvení bude zajištěno.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2011 oslaví:
Josef Ambroz
Marie Sieglová

Stanislava Dokoupilová
Miloslav Širůček

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 1. pololetí 2011
Ordinační hodiny: od 8.00–12.00 hod.
Jméno

Místo služby

Telefon

5.3.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

6.3.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

12.3.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

13.3.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

19.3.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

20.3.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

26.3.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

27.3.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

2.4.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

3.4.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

9.4.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

10.4.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

16.4.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

17.4.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

23.4.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

24.4.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

25.4.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

30.4.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

Březen

Duben
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Květen

1.5.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

7.5.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

8.5.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

14.5.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

15.5.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

21.5.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

22.5.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

28.5.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

29.5.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

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

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.

6

