Vánoční borotínský zpravodaj

Prosinec 2011

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům

Veselé vánoce a Šťastný nový rok 2012
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 15.prosince 2011 v 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Borotín
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení rozpočtu Obce Borotín na rok 2012
3) Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2016
4) Projednání a schválení nájemní smlouvy na pozemky s VOS a.s. Velké
Opatovice
5) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se SVAK Boskovice
6) Projednání návrhu smlouvy o poskytování pečovatelské služby v obci Borotín
7) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.6
8) Projednání a schválení nové směrnice o inventarizaci – plán inventur
9) Různé – návrh opatření k prořezu a zkrácení lip na Chmelénku, u Továrků, aj.
10)Diskuze
11)Závěr
Slovo starosty
Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2012 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2012, které dostáváte s tímto zpravodajem pod stromeček. Věřím,
že Vás tento dárek potěší a že nám zachováte přízeň i v nadcházejícím období.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat všem organizacím v Borotíně, které svou
činností přispěly k dobré reprezentaci Borotína např. SDH za zajištění Mikulášské
besídky, úklidu koupaliště, maškarního karnevalu aj., dále Mysliveckému sdružení
Vanovice – Borotín za zahájení prázdnin „Sportovním dnem na koupališti, TJ SOKOL
Borotín za vybudování posilovny a účasti v soutěži ping-pongu, Mateřské školce
v Borotíně za zajištění vystoupení dětí na setkání se seniory, vzorné vedení školky, ženám
za organizaci pravidelného cvičení v KD, a dalším občanům, kteří pomohli i přesto, že
nejsou organizováni v žádné organizaci.
Vánoční zamyšlení
V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z Vás nejkrásnější čas, těšíte se na vánoční
svátky. Ale i předvánoční období, advent, má
své kouzlo a tajemství. V těchto čtyřech
týdnech krátkých zimních dnů a tmavých
večerů před Štědrým dnem se připravujeme na
Vánoce. Blíží se konec roku a člověk
spontánně vzdychne - „už zase o rok starší“...
Určitě se mnou budete všichni souhlasit, že
nejvíce je vidět běh času na dětech. Nedávno
potřebovaly dudlík a kočárek, „chvilku“ se
ohřály ve školce a už se musíme ohlížet po
školní brašně….jak ten čas běží.
Nastává období, kdy usilovně přemýšlíme –
co jim dát pod stromeček, aby měly co
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největší radost? Mobil, autodráhu nebo radši počítačovou hru? Poradím vám. To
nejdražší, co můžete svým dětem dát, je Váš čas. Zkuste se na chvíli zastavit, zamyslet
nad smyslem denního shonu a vyslechnout jejich brebentění, jejich myšlenky, názory,
přání, starosti.
Opravdu to nejdražší, co můžete svým dětem dát, je svůj volný čas – rozzářené dětské oči
vám Vaše úsilí mnohonásobně vrátí.
V naší obci se rozsvítil strom. Než se rozsvítí vánoční stromeček u každého z nás doma,
zastavme se společně a vyslovme malé přání: Ať strom na naší vesnici připomíná, že
světélka dobra mají zářit trvale z očí každého z nás.
Jen jednou za rok přijdou Vánoce,
jen jednou za rok se zelený stromeček promění v zářící světélka lidského štěstí.
Jen jednou za rok jsou lidská srdce tak blízko
vedle sebe, že jedno druhé slyší.
Krásné prožití předvánočních dnů přeje Marcela Nečasová, ředitelka MŠ

Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 15.12.2011 –
29.12. – 12.1. 2012 – 26.1.– 9.2. – 23.2. – 8.3. – 22.3. – 5.4. Případné změny termínů
budou včas oznámeny.
Údržba místních komunikací
Stejně jako v loňském roce je údržba místních komunikací přes zimu zajišťována
smluvně s panem Martinem Přichystalem z Borotína. Žádáme občany, aby v případě
sněžení neparkovali svá auta na místních komunikacích a umožnili tak prohrnutí vozovky
v celé šíři, popř. délce a předešli tak případnému nebezpečí poškození vozidel.
Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s Malohanáckou muzikou se letos uskuteční v neděli
18.prosince 2011 v 9.45 hodin u hasičského sklípku. Přijďte všichni, kdo se chcete
naladit do sváteční vánoční atmosféry a poslechnout si pěkné vánoční písně a koledy.
Teplé nápoje a občerstvení je zajištěno. Srdečně zve zastupitelstvo obce Borotín a SDH.
Tradiční Štěpánská soutěž ve střelbě ze vzduchovky
SDH vás zve na tradiční Štěpánskou soutěž ze vzduchovky pro děti i dospělé, která se
uskuteční v pondělí 26.12.2010 od 13 hodin v hasičském sklípku. Teplé nápoje, párek
v rohlíku, a další občerstvení zajištěno.

SDH Borotín - poděkování sponzorům
Výbor SDH v Borotíně by chtěl touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří během
roku přispěli ať už finanční částkou či věcným darem do tomboly na hasičský ples nebo
na podporu činnosti mládeže a fungování našeho sboru.
Speciálně děkujeme firmě MÍVALT za sponzorský finanční dar ve výši 20 000,-Kč. Tato
částka je určena k nákupu sportovního vybavení pro děti z našeho sboru a odměnou za
propagaci uvedené firmy na akcích pořádaných naším sborem.
SDH Borotín přeje všem sponzorům, členům, občanům a návštěvníkům
Borotína Veselé vánoce a šťastný Nový rok a těší se dále na Vaši přízeň v roce 2012.
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Posilovna TJ SOKOL Borotín
je umístěna v prvním patře hospody Stará škola.
Provozní doba: je závislá na provozní době hospody, kde jsou k vypůjčení klíče a sešit
pro evidenci přístupů do posilovny a zapsání případných závad na zařízení.

Základní INFO: (více na www.obecborotin.cz – v sekci zajímavosti)
1. Cvičení na vlastní nebezpečí
2. Vstup pro osoby mladší pouze pod dozorem osobou starší 18let.
3. Podrobnější informace + pár základních cviků jsou k nahlédnutí v posilovně
Silvestr 2011
Silvestr 2011 a příchod Nového roku se bude tradičně slavit v hospodě „Stará škola“.
Zájemci hlaste se do 27.12.2011 u vedoucího pana Radka Sedláčka, který Vám podá
bližší informace.
Ples Mysliveckého sdružení Borotín - Vanovice
Tradiční myslivecký ples MS Borotín - Vanovice se uskuteční v sobotu 7.ledna 2012 od
20 hodin v kulturním domě ve Vanovicích. Bohatá myslivecká kuchyně a tombola bude
zajištěna. K tanci a poslechu hraje „SLZA“. Svoz a rozvoz autobusem bude zajištěn.
Výroční valná hromada SDH Borotín
Výbor SDH Borotín zve všechny své členy na výroční valnou hromadu SDH Borotín,
která se uskuteční v sobotu 14.ledna 2012 v 17 hodin v kulturním domě v Borotíně.
Po skončení VVH bude následovat promítání videa a fotek z činnosti, volná
zábava a tanec při reprodukované hudbě. Na tuto část (cca od 18.30 hodin) jsou zváni i
rodinní příslušníci všech členů SDH Borotín. Občerstvení bude zajištěno.
Pozvánka na hasičský ples SDH Borotín
SDH v Borotíně si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 18.února 2012 od 21 hodin v kulturním domě v Borotíně. Součástí plesu bude i
předtančení a ukázky tanců. V lidovém i moderním tónu pro mladé i dříve narozené hraje
„SLZA“ pod vedením pana Petra Křivinky. Bohaté občerstvení a tombola bude zajištěna.
Příspěvky do tomboly jsou vítány. Předprodej vstupenek se uskuteční začátkem ledna po
jednotlivých domech. Pořadatelé se vrátili k tradičnímu lidovému průběhu plesu a věří, že
se tohoto plesu zúčastní i střední a starší generace.
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Nové jízdní řády
Od 11.12.2011 jsou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. V tištěné podobě jsou jízdní řády na linky
autobusů 251 a 253 k dostání zdarma na OÚ Borotín. Vytištění ostatních linek autobusů a
jízdních řádů na vlak je zpoplatněno.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících leden až březen 2012 oslaví:
Bělehradová Vlasta
Janík Rudolf
Širůčková Marie

Širůčková Ludmila
Sedlák Lubomír
Kouřilová Hildegarda

Hejlová Dobroslava
Paroulek Ladislav

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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