Tradiční vánoční koledování u hasičského sklípku .

Foto Ing.Zd.Toul

Borotínský zpravodaj

Listopad-prosinec 2012
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům

Veselé vánoce a Šťastný nový rok 2013
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 13.12.2012 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013
3) Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2017
4) Projednání a schválení OZV 1/2012 „O místních poplatcích“
5) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5
6) Schválení plánu inventur k 31.12.2012
7) Informace k dokončeným akcím v rámci dotací 2012
8) Přehled úvěrů obce Borotín
9) Různé, diskuze
10) Závěr
Slovo starosty
Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2013 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2013, tentokrát v novém designu, 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 za
zdokonalování 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.
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.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 29.11. – 13.12. –
27.12. 2012 – 10.1.2013 – 24.1. – 7.2. – 21.2. – 7.3. – 21.3. – 4.4. 2013. Případné změny
termínů budou včas oznámeny.
Poplatky za odpad
Zastupitelstvo obce Borotín oznamuje občanům,že od 1.ledna 2013 bude zvýšen
poplatek za odvoz a likvidaci odpadu ze 420,-Kč na 450,-Kč na osobu a rok pro občany,
které mají trvalé bydliště v obci Borotín a 450,-Kč/rok za nemovitost v katastru obce
Borotín, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu a za objekt užívaný k rekreaci.
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Tato změna je provedena na základě novely zákona o odpadech a upravena
Obecně závaznouvyhláškou obce 1/2012, která bude schválena na zasedání zastupitelstva
obce.
Obec již po čtyři roky nezvedala poplatek za odpad a je nucena přistoupit k tomuto
kroku z důvodu srovnání rozdílu za výběr poplatku od občanů a platbě za odvoz svozové
firmě SITA.
Prodej propan-butanových lahví v Arboretu Borotín
Prodej propan-butanových lahví probíhá každý pátek od 15 do 17 hodin u brány ke
vstupu doArboreta Borotín. Prodej zajišťuje pan František Chlup. Mimo uvedenou dobu
je nutná domluva na mobilu 603 148 019.
Mikulášská nadílka
Výbor SDH zve všechny děti, rodiče, prarodiče, strejdy, tety a přátele dobré
zábavy na Mikulášskou nadílku zakončenou ohňostrojem, která se letos uskuteční
tentokrát v neděli 2. prosince 2012 od 16.30 hodin u Hasičského sklípku. Rodiče, kteří
mají zájem o obdarování svého dítěte mikulášským balíčkem, nechť se nejpozději do 28.
listopadu 2012 přihlásí v obchodě u paní Neubauerové nebo u velitele SDH Libora Toula
– mob. 602 377 846. Teplé nápoje pro děti i dospělé zajištěny.
Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 12. prosince 2012 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.
Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s Malohanáckou muzikou se letos uskuteční v neděli
16.prosince 2012 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.
Den otevřených dveří v pavilonu Arboreta Borotín
Arboretum Borotín o.s., Obec Borotín a Zahradnictví František Chlup zvou
všechny občany na „Den otevřených dveří“ v opravené části pavilonu Arboreta Borotín
a vánoční výstavu suchých vazeb květin a tradiční výstavu betlémů. Všechny uvedené
akce se uskuteční od 21. prosince do 26. prosince 2012 v době od 9 do 11hodin a od 14
do 16hodin.
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 26.12.2012 od 13 hodin v hasičském sklípku. Teplé nápoje, párek
v rohlíku, a další občerstvení zajištěno.
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SDH Borotín - poděkování sponzorům
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.
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 2013.
Silvestr 2012
Silvestr 2012 a příchod Nového roku se bude tradičně slavit v hospodě „Stará škola“.
Zájemci hlaste se do 27.12.2012 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 5.ledna 2013 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 12. ledna 2013 v 18 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 19.30 hodin) jsou zváni i
rodinní příslušníci všech členů SDH Borotín. Občerstvení bude zajištěno.
Masopustní průvod masek
SDH Borotín a TJ Sokol Borotín pořádají v sobotu 9.února 2013 tradiční
masopustní průvod masek. Průvod masek začíná v 10 hodin od hasičského sklípku
v Borotíně. Sraz masek bude v 9 hodin.
Pozvánka na hasičský ples SDH Borotín
SDH v Borotíně si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 2.března 2013 od 20 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.
Nové jízdní řády
Od 9.12.2012 jsou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Od 3.12.2012 budou k dostání v tištěné
podobě jízdní řády na linky autobusů 251 a 253 zdarma na OÚ Borotín. Vytištění
ostatních linek autobusů a jízdních řádů na vlak je zpoplatněno.
A co se děje v mateřské škole?
Pravidelné činnosti v mateřské školce zpestřují nejen vycházky po nejbližším okolí
Borotína, ale také kulturní akce. Mezi nejvýznamnější v poslední době můžeme počítat
návštěvu Výstavy strašidel v prostorách Kartografického centra
ve Velkých
Opatovicích. Divadlo Žádný strach“ nám přijelo předvést v netradičním pojetí známou
pohádku O Červené Karkulce, a že opravdu děti žádný strach neměly – smály se od
začátku do konce!
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Mateřská škola organizovala v uplynulém týdnu sběr papíru. Poněvadž se ale
nenasbíralo potřebné množství na odvoz kontejnerem firmy Remat, využili jsme nabídku
pana Martina Přichystala, který ochotně naložil a odvezl sběr sám do sběrných surovin, za
což mu náleží velké poděkování. Celkem se nasbíralo 560 kg papíru. Výtěžek ve výši
896.- Kč bude použit na nákup výtvarných potřeb pro děti naší MŠ, všem dárcům
děkujeme.
Neodvratně se ale přibližuje zima a s ní vánoční čas, pro děti čas napjatého očekávání
dárků. Již nyní se ti nejhodnější těší na Mikuláše, trochu s obavami očekávají jeho
doprovod ti zlobivější…v mateřské škole ale hodný Mikuláš rozdá dárky všem.
V polovině prosince přijedou hosté ze ZUŠ Velké Opatovice navést předvánoční
atmosféru svým hudebním programem „Vánoční koledování“. Předvánoční besídka bude
ve čtvrtek 20. prosince. Děti si připraví pro rodiče nejen vlastní kulturní program, ale
odpoledne provoní také vyrobené perníčky a zpestří spousta výrobků související
s vánočním obdobím.
Přeji všem mnoho klidu a vnitřní pohody do každého zbývajícího dne roku 2012.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ
Veřejná služba a Veřejně prospěšné práce
Na Obci Borotín v současné době pracuje 1 pracovník na veřejnou službu a 2
pracovníci na veřejně prospěšné práce. Pracovník na veřejné službě musí zdarma
odpracovat max. 20 hodin týdně, pracovníci na veřejné prospěšných pracích jsou placeni
z dotace z úřadu práce a pracují na plný úvazek.
Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta republiky České republiky proběhne přímou volbou ve dnech 11.
a 12. ledna 2013 a případné druhé II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Volební
místnost bude tak jako vždy na Obecním úřadu v Borotíně a volební lístky pro I.kolo
budou doručeny včas do všech domácností.
Knihovna
Obecní knihovnu povede od Nového roku paní Vlasta Korbelová. Knihovna bude
otevřena jako vždy každý pátek v zimním období od 16 do 19 hodin. Případná změna
bude oznámena. V nabídce k půjčení budou knihy nejen z místního fondu, ale i
z výměnného fondu, který zajišťuje knihovna Boskovice. V této době lze využít i veřejný
internet na počitači, který je v knihovně k dispozici.
Touto cestou bych chtěl poděkovat i dosavadní dlouholeté knihovnici paní Mileně
Tylšarové za její dlouholetou a obětavou práci knihovnice a popřát jí všechno nejlepší a
hlavně hodně zdraví.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících listopad 2012 až březen 2013 oslaví:
Svatava Buryšková
Zdenka Novotná
Miloslav Dufka
Rudolf Janík
Marie Smékalová
Vilemína Elblová
Stanislav Smékal

Vlasta Bělehradová
Zdenka Kryštofová
Ivana Kostíková
František Chlup st.
Pavel Smékal
Oldřich Kocman
Eva Novotná

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Vážení občané. Na tomto místě budete nacházet postupně uveřejněny pověsti, které
sesbírala paní Soňa Paroulková ve své publikaci „O bílé paní z borotínského zámku“ a
další pověsti z Borotína a okolních obcí Malé Hané a kterou ilustroval pan František
Prosser
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Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část
Ordinační hodiny: od 8.00–12.00 hod.
Jméno

Místo služby

Telefon

1.12.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

2.12.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

8.12.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

9.12.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí
18

516 474 018

15.12.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

16.12.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

22.12.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

23.12.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

24.12.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

25.12.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

26.12.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

29.12.

MDDr. Jež Jan

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

30.12.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

1.1.2013

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

Prosinec

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
tel. 545 538 111.
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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