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Borotínský zpravodaj

Březen 2012

vydává zastupitelstvo Obce Borotín
www.obecborotin.cz
Důležitá tel. čísla: Tísňové volání 112, Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158
Informace zastupitelstva
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Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 29.3.2012 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání koupě pozemku p.č.4121 v k. ú. Borotín o výměře 54 m2 na návsi od
Sdružení sportovních svazů České republiky (bývalá rádnice)
3) Projednání a schválení smlouvy o spolupráci s SÚS Blansko, pro zajištění
společného postupu při realizaci stavby „III/3748 Borotín, průtah
4) Projednání a schválení smlouvy o úvěru na dotaci s ČS a.s.
5) Projednání a schválení smlouvy o pronájmu pavilonu v arboretu
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1
7) Informace o podaných žádostech o dotaci na rok 2012
8) Různé, diskuze
9) 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 a úpravu předzahrádek
před svými domky v naší obci. Děkuji předem za spolupráci.
Informace k podaným žádostem o dotaci
Starosta obce ve spolupráci se zastupitelstvem obce podal během druhého pololetí
loňského roku několik žádostí o dotaci do programu PRV ČR na SZIF a MAS Partnerství
venkova. Na základě dobrého zpracování projektu a žádosti se podařilo získat následující
dotace:
1. Projekt „Obnova místních komunikací a vzhledu obce Borotín“, v kterém je
naplánována rekonstrukce místní komunikace od křižovatky naproti obchodu
Jednoty COOP Borotín až po konec domu paní Maršálkové č.p. 171 pod
koupalištěm, včetně rekonstrukce stávajícího chodníku, vybudování
odpočinkového místa na ploše u Dvořákové stodoly, včetně zeleně a mobiliáře,
vybavení koupaliště lavečkami kolem bazénu, vodopropustná místní komunikace
v uličce ke Köhlerovým a Brůzlovým, aj.
Dotace na tento projekt by měla činit 3,1 mil. Kč a celkové náklady budou 4,4 mil.
Kč. Termín realizace je naplánován na 2 roky s ukončením nejpozději do 11/2013.
2. Projekt „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový objekt I.etapa“, který
bude obec Borotín realizovat prostřednictvím občanského sdružení Arboretum
Borotín. Bude se jednat o rekonstrukci střechy pavilonu, rekonstrukci WC,
vybudování zázemí, klubovny, kuchyňky aj., Objekt bude po dokončení
rekonstrukce sloužit dle potřeby všem borotínským spolkům k pořádání různých
výstav, soutěží, školení, kurzů aj.
Celkové náklady činí dle projektu 1,5 mil. Kč a dotace by měla činit 1 mil. Kč.
Termín realizace by měl být do konce 11/2012.
3. Projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení včetně zázemí v kulturním domě
Borotín“. Na tuto akci zažádala obec Borotín o dotaci do Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje. O schválení této dotace bude zastupitelstvo JMK
rozhodovat na dubnovém zasedání.
Celkové náklady by měly činit 600 tis. Kč a z toho dotace 300 tis. Kč. Termín
realizace bude do konce 12/2012.
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Poznámka: Vzhledem ke končícímu období (2007 – 2013), čerpání dotací z EU, považuji
získání výše uvedených dotací za velký úspěch, neboť finance v EU na tyto dotace
docházejí a v následujícím období 2014 až 2020 nebude již tak příznivý poměr dotace
versus vlastní prostředky.
V dalším období nás čeká získání prostředků na II. etapu rekonstrukce pavilonu arboreta
a zateplení KD Borotín vč. výměny oken, opravy pomníků a památek v obci Borotín a ve
spolupráci s Pozemkovým úřadem Blansko začít s realizací I.etapy v rámci opatření
komplexních pozemkových úprav, kde by 100% investorem měl být právě PÚ Blansko.
Informace k realizaci rekonstrukce krajské komunikace III/3748
SÚS pracoviště Blansko a Obec Borotín připravuje rekonstrukci krajské silnice
III/3748 Borotín – průtah obcí. V současné době je zpracována projekční dokumentace na
uvedený úsek, který propojí opravenou silnici směrem od Vanovic a z druhé strany od
Velkých Opatovic. Nyní probíhá stavební řízení. Rekonstrukce by měla být realizována
v letošním roce, trvat cca 3 měsíce a stát kolem 6 miliónů Kč. Bližší informace budou
postupně uveřejňovány na web stránkách obce Borotín.
Internetová anketa – oplocení dětského hřiště na návsi
Zastupitelstvo obce Borotín se rozhodlo umístit na svoje webové stránky
(www.obecborotin.cz) anketu, zda oplotit dětské hřiště na návsi nebo ne. Toto oplocení
by mělo zabránit v znečišťování písku exkrementy psů a koček, ale na druhé straně změní
podstatným způsobem vzhled návsi. Jako další řešení se nabízí roční obměna písku na
hřišti. Hlasovat můžete na výše uvedených webových stránkách.
Oznámení o pronájmu bytu č.3 v obecním domě na č.p.42
Starosta obce Borotín oznamuje, že k 1.5.2012 bude v obecním domě na č.p. 42 v
k.ú. Borotín, uvolněn byt č.3 o celkové výměře 57,5m2.
Jedná se o byt 1+2 v 1.patře, který se skládá z:
Pokoje č.1 o velikosti 20m2
Pokoje č.2 o velikosti 21m2
kuchyně o velikosti 7,5m2
koupelny s WC o velikosti 5m2
chodby o velikosti 4m2
příslušenství – sklep o výměře 2,5m2
Zájemci se mohou písemně hlásit na obecním úřadu v Borotíně do 20.4. 2012 do 12 hod.
Podmínky nájmu:
1. Trestní bezúhonnost – doložit platným výpisem z rejstříku trestů
2. Odkoupení elektrokotle na vytápění bytu za 7 000,-Kč
3. Zaplacení ročního nájemného předem
4. Složení kauce ve výši 3měsíčního nájmu
5. Přihlášení se k trvalému pobytu na č.p.42
Výběr nájemníka provede zastupitelstvo obce Borotín. Pokud bude více zájemců, kteří
budou splňovat podmínky nájmu, bude přihlíženo k sociální potřebnosti, počtu dětí apod.
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Oznámení Českého statistického úřadu
Český statistický úřad oznamuje občanům Borotína, že v době od 25. února do 13.
května 2012 probíhá v naší obci výběrové šetření v domácnostech – životní podmínky
2012. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením ve spojení s občanským průkazem.
Informace o ořezu křovin kolem cest
V roce 2011 se v naší obci podařilo
dokončit pozemkové úpravy.Tímto
krokem došlo k vyjasnění vlastnictví
polních a lesních pozemků. Vznikl
plán sítě polních cest umožňujících
přístup ke každému pozemku.Větší
část cest již existuje, ale současný
stav
neumožňuje
jejich
řádné
využívání. Proto Obec v měsíci
březnu přistoupila k jejich prořezání a
pročištění. Práce byly provedeny
speciálním strojem určeným na ořez
křovin
od
firmy
Ledeko
Letovice.Ořezané křoviny a větve
budou následně uklizeny.V tomto roce se plánuje vytvoření dalších třech nových polních
cest, které umožní majitelům lepší přístup k pozemkům.
Vladislav Hladil - místostarosta
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 22.3. – 5.4. – 19.4.
– 3.5. – 17.5. – 31.5. – 14.6. – 28.6. – 12.7. 2012 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)
Vystoupení divadla kouzel v KD Borotín
V neděli 25.března 2012 v 15 hodin vystoupí ve velkém sále KD Borotín
„Divadlo kouzel a iluzí Katonas“. Na toto představení jste srdečně všichni zváni.
Vstupné je dobrovolné.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů v Borotíně provede v pátek 13.dubna a v sobotu
14.dubna 2012 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
17.4.2012 od 17.15 do 18.00 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.
Kontejner na komunální odpad
Velkoobjemový kontejner na komunální odpad bude přistaven na Dvořákové
zahradě od pátku 20.dubna do pondělí 23.dubna 2012. Do kontejneru je zakázáno
dávat nebezpečný odpad.
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.
Co nového v naší mateřince?
V prvním měsíci v roce se stávají již tradičně v mateřské škole středem
pozornosti „předškoláci“, jejich příprava na školní docházku je intenzivnější než kdykoliv
jindy, blíží se totiž doba zápisu do první třídy základní školy. V naší mateřské škole se
chystá na školní docházku pět dětí.
Ale ani ostatní nezahálí – zahájili jsme kroužek angličtiny pro nejmenší
s přiléhavým názvem: “Angličtina hrou“. Děti se zde formou her a pohádek s velkým
nadšením seznamují se základními anglickými slovíčky, je to velmi příjemné obohacení
naší činnosti.
Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“, který spočívá na pravidelném
čtení dětem. Pravidelné předčítání má pro dítě obrovský význam. Rozvíjí paměť a
představivost, učí myšlení, utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí každý den
20 minut.
Jarní prázdniny letos proběhly v mrazivých únorových dnech, ale již zkoušíme
budit jaro a hledáme jeho první neklamné příznaky – sněženky.
V měsíci květnu chceme uspořádat sběr papíru, velmi bychom uvítali
jakékoliv množství, bližší termín odvozu bude upřesněn později.
Informace pro rodiče dětí
Změny v sociálních dávkách po 1.1.2012 - rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek i na děti ve školce od 1. 1. 2012. U dětí starších než dva roky se
ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení.
U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po
kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.
Pobírání rodičovského příspěvku není už podmíněno omezenou docházkou dítěte do
mateřské školky. V praxi to znamená, že dítě může navštěvovat mateřskou školu
neomezeně, i když matka pobírá mateřský příspěvek.
Podle dřívějších pravidel mohlo dítě starší 3let, při souběžném pobírání rodičovského
příspěvku, do školky maximálně na 4 hodiny denně nebo 5 dní, dítě 2 až 3leté maximálně
na 5 dnů v měsíci.
Mgr. Marcela Nečasová-ředitelka MŠ Borotín
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Setkání se seniory
Obecní úřad Borotín pořádá v sobotu 28.dubna 2012 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, 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 28.dubna a potrvá až do
8.května 2012. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Více se
dozvíte na www.zahrada-borotin.cz.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne v pondělí 30.dubna 2012 v 19.00 hodin na koupališti. Přijďte
všichni přivítat jaro. Bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěna.
Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště, včetně sečení trávy, se uskuteční v sobotu 2.června
2012 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, hrábě, kolečka, kosy na trávu
popř. křovinořezy. Děkujeme. Případná změna termínu bude včas oznámena.
TJ SOKOL Borotín
TJ SOKOL Borotín plánuje na měsíc červen a červenec dvě taneční zábavy na
koupališti a dále turnaj v nohejbalu. První zábava se uskuteční 9.června 2012 a bude hrát
Médium Blansko. Ostatní akce budou upřesněny.
Nadále probíhá cvičení v posilovně Borotín v 1.patře budovy staré školy. Noví
zájemci se mohou hlásit u Milana Novotného, popř. přímo v posilovně v provozní
hodiny. Více informací je na webu obce v sekci organizace.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
který pořádá tradičně myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční v sobotu
30.června 2012 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.
Příprava družebního zájezdu do Borotína u Tábora
Dle předběžných informací by se měla družební návštěva do Borotína u Tábora
uskutečnit ve dnech 21. a 22.července 2012. S bližšími informacemi budete včas
seznámeni.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2012 oslaví:
Marta Toulová
Ing.Přemysl Toul
Marie Vyšinková

Marie Sieglová
Marcela Jenáčková

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

3.3.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

4.3.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

10.3.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

11.3.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

17.3.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

18.3.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

24.3.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

25.3.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

31.3.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

1.4.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

7.4.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

8.4.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

9.4.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

14.4.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

15.4.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

21.4.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

22.4.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

28.4.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

29.4.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

Březen

Duben
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Květen

1.5.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

5.5.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

6.5.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

8.5.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

12.5.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

13.5.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

19.5.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

20.5.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

26.5.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

27.5.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

2.6.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

3.6.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

9.6.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

10.6.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

16.6.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

17.6.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

23.6.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

24.6.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

30.6.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

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.
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