Borotínské koupaliště (foto archiv)

Borotínský zpravodaj

Květen 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 24.5.2012 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Borotín za rok 2011
3) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
4) Projednání a schválení výsledků výběrové komise na realizátora projektu „Obec
pro příští generace.“
5) Projednání a přidělení uvolněného bytu v obecním domě č.p.42
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2
7) Příprava družební návštěvy do Městyse Borotín u Tábora
8) Různé, diskuze
9) Závěr
Informace starosty k obnově místní komunikace Hliníky
Během měsíce července 2012 začne obnova místní komunikace od hlavní silnice
III/3748 od Kaderkových až po Maršálkovy pod koupaliště a části chodníku dle projektu
„Obec pro příští generace“. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma DEAS, která podala
nejlepší nabídku.
V průběhu těchto prací bude částečně omezen provoz na této komunikaci, proto
žádám občany bydlící v této části o pochopení a použití jiných objízdných komunikací
v obci. Odměnou všem bude kvalitně spravená komunikace.
Upozornění občanům – výše daně z nemovitosti v Obci Borotín
Vzhledem k tomu, že se mnoho občanů ptá, zda obec nezvyšovala koeficient na
výpočet daně z nemovitostí za rok 2012, sdělujeme, že v naší obci platí stále koeficient 1.
Případné zvýšení výše daně může být způsobeno tím, že po ukončení komplexních
pozemkových úprav v roce 2011, přešla povinnost platit daň za pozemky, které mají
občané v nájmu u VOS zemědělců a.s. Velké Opatovice na vlastníky pozemků, tedy na
občany, kteří je mají zapsány v listu vlastnictví (LV) na katastrálním úřadu
v Boskovicích. Tuto daň bude VOS kompenzovat zvýšením nájmu jednotlivým
vlastníkům v rámci nově uzavřených nájemních smluv. Pokud i tak máte pochybnosti, je
vhodné po domluvě s pracovníkem na finančním úřadu, nahlédnout do daňového
přiznání, popř. dalších podkladů.
Upozornění mladým motocyklistům
Dále upozorňujeme, na nešvar, který se rozšířil i v naší obci. Jedná se o zvýšený
počet neukázněných motocyklistů, kteří nedodržují předepsanou rychlost 50km/hod. po
naší obci a zvyšují tak možnost vzniku havárie a střetu s jinými občany, hlavně dětmi. Na
tento jev bude reagovat Policie České republiky zvýšenými kontrolami v naší obci.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 31.5. – 14.6. –
28.6. – 12.7. – 26.7. – 9.8. – 23.8. – 6.9. – 20.9. – 4.10. 2012. Případné změny termínů
budou včas oznámeny.
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1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov se uskuteční v sobotu 26.května
2012 od 13 hodin ve sportovním areálu v Knínicích u Boskovic. Tohoto kola se zúčastní i
družstvo mužů a žen z našeho SDH. Přijeďte podpořit naše soutěžící.
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.
Členská schůze SDH Borotín
Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů v Borotíně se uskuteční v neděli
3.6.2012 v 10 hodin u hasičského sklípku. Na programu bude brigádnická příprava na
opravu podlahy v garáži hasičské zbrojnice a zajištění další činnosti. Občerstvení a chutné
uzeniny z udírny budou zajištěny.
Ukončení topné sezony a protipožární opatření
Preventista SDH Borotín upozorňuje všechny občany, že po skončené topné
sezóně je vhodné zkontrolovat kouřovody a tělesa komínů, zda nepotřebují opravu.
V případě nutných oprav tyto provést přes léto a nachystat je na další topnou sezónu.
Děkujeme za spolupráci.
Akce mateřské školy
Děti naší mateřské školy mají v poslední době bohatou nabídku činností. Jejich
začátek odstartovalo krátké kulturní vystoupení na konci dubna, které si připravily pro
seniory v naší obci. Následovala návštěva ZUŠ Velké Opatovice, která v rámci Dne
otevřených dveří připravila pro děti mateřských škol v okolí prezentaci své činnosti. Děti
si mohly nejen poslechnout,ale i vyzkoušet různé hudební nástroje, zazpívat v jejich
doprovodu, poznat jejich části. Vlastnoručně si vyrobily svůj obrázek ve výtvarném
oboru, zaposlouchaly se do pohádky v podání dětí dramatického kroužku. Odcházely
s nadšením.
10. května jsme se vypravili do Boskovic na hudební vystoupení s názvem –
„Tetiny a dětičky ve světě jsou jedničky aneb tetiny ve světě.“ Děti s velkou
cestovatelskou osobností procestovaly všechny kontinenty, a nakonec se rády vrátily zase
domů – písničkový pořad pro MŠ s oblíbenými postavami opět nezklamal.
Druhá květnová neděle již tradičně patří našim maminkám. Děti krátkým kulturním
vystoupením a vlastnoručním výrobkem poděkovaly svým maminkám za lásku a péči.
Slzičky v očích nejedné maminky mluvily jasně – Den matek je svátkem sice tradičním,
ale stále neobvykle dojemným.

.
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25. května 2012 do 9 hodin - poslední možnost pro sběr papíru!!! Můžete ho dovézt
kdykoliv dříve ke vchodu mateřské školy. Papír všeho druhu, netříděný, bude odvezen
v 9. hodin od mateřské školy. Výtěžek bude použit na výtvarné pomůcky a potřeby pro
děti MŠ.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ Borotín
Akce TJ SOKOL Borotín
TJ SOKOL Borotín Vás zve na:
Taneční zábavu 9.června 2012, která začíná ve 21 hodin v areálu na
koupališti.Hraje Médium Blansko. Občerstvení je zajištěno
Turnaj v nohejbale dvojic, který se uskuteční v sobotu 16.června 2012 na
hřišti u koupaliště. Začátek v 8.30 hodin. Prezence je možná telefonicky na
mobil 605 989 590 u Milana Novotného nebo přímo na místě do 8 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Taneční zábavu 23.června 2012, která začíná ve 21 hodin v areálu na
koupališti.Hraje Akcent. Občerstvení je zajištěno
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.
Družební zájezd do Borotína u Tábora
Obec Borotín obdržela oficiální pozvánku k družební návštěvě do Městysu Borotín
u Tábora. Termín návštěvy byl stanoven na 21. a 22. července 2012.
Na programu budou oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kamenné
Lhotě, což je osada, která patří pod Obecní úřad v Borotíně u Tábora.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě u starosty Ing.Zdeňka Toula. Vzhledem
k omezenému počtu míst, mají přednost Ti, kteří poskytnuli ubytování při minulé
návštěvě Boroťáků v roce 2010. Odjezd autobusu bude 21.7.2012 v 5 hodin z autobusové
zastávky.
Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
6.ročník tradičního cyklovýletu „Okolo Malé Hané“ se uskuteční 25.srpna 2012.
Délka trasy bude jako vždy cca 43km. Start a cíl bude letos v obci Světlá. Letos přislíbil
svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém kostitřasu. Další informace
z příprav můžete sledovat na webu www.okolomalehane.cz .
Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2012 oslaví:
Jaromír Živný
Antonín Knödl
Jana Chlupová

Jaroslav Lujka
Miloš Renčiuk

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

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.
Aktuální seznam lze najít i na webových stránkách www.nemocniceboskovice.cz
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Zahájení prázdnin (archiv 2011)

Družba Borotín – Borotín (archiv 2010)

Ukázka výcviku psů (archiv 2011)

Borotínské arboretum (archiv 2008)
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