Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně

foto: Fr. Chlup ml.

Borotínský zpravodaj

Březen 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 28.3.2013 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení smluv o bezúplatném převodu majetku mezi SVAK a obcí
Borotín
3) Projednání a schválení dohody o převodu finančních prostředků mezi Honebním
společenstvím Vanovice – Borotín a Obcí Borotín
4) Projednání záměru o finančním daru ŘK farnosti Borotín na Moravě na částečné
financování zbytku úvěru na opravu kostela a fary v Borotíně
5) Projednání problematiky o fungování a financování Oblastní Charity Blansko
v obci Borotín.
6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2
7) Informace o realizaci a podaných žádostech o dotaci na rok 2013
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 před svými domky v naší
obci.
Informace o realizaci a k podaným žádostem o dotaci
V současné době začíná realizace druhé části projektu „Obec pro příští generace“,
která spočívá v rozšíření a zpevnění parkovací plochy pod koupalištěm, doplnění 10 ks
laviček kolem koupaliště, vybudování vodopropustné komunikace v boční ulici ke
Köhlerovým, vybudování odpočinkové plochy u Dvořákové stodoly, modernizace
dětského koutku u Rychnovských a doplnění nových prosklených vitrín naproti obchodu
Jednota. Výsledná cena výše uvedené realizace činí 1.850.000,-Kč, z čehož dotace činí
1.358.800,-Kč.
V letošním roce byly podány žádosti o dotaci do PRV JMK. Jedná se o žádost na
rekonstrukci WC a sociálního zařízení v mateřské školce, žádost o dotaci na zhotovení
nového územního plánu obce Borotín, žádost o dotaci na opravu pomníku padlým na
návsi a žádost na doplnění výstroje zásahové jednotky SDH Borotín. O těchto žádostech
budou teprve jednat zastupitelé JMK a konečné rozhodnutí se dozvíme v červnu po
zasedání krajského zastupitelstva.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 21.3. – 4.4. – 18.4.
– 2.5. – 16.5. – 30.5. – 13.6. – 27.6. – 11.7. Případné změny termínů budou včas
oznámeny.
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Platba poplatků za odvoz odpadu a psy
Obecní úřad oznamuje občanům, že dle obecně závazné vyhlášky č.1/2012 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 450,-Kč/občana s trvalým bydlištěm v obci Borotín a
450,-Kč/ za trvale neobydlený a rekreační objekt. Poplatek za psa činí 50,-Kč (25,Kč pro důchodce, kteří nemají žádný jiný příjem). Podrobnosti jsou uvedeny ve výše
uvedené OZV č.1/2012 (www.obecborotin.cz) v sekci vyhlášky, nebo k nahlédnutí
v úřední hodiny na obecním úřadu)
Hřbitov v Borotíně
Obecní úřad byl upozorněn místními občany, že na místním hřbitově dochází
k drobným krádežím adventních věnců, svíček aj. Žádáme všechny naše občany, kteří
mají nějaké poznatky, popř., byli svědky takového činu, nechť to nahlásí na obecní úřad
v Borotíně, popř. na policii ČR.

Knihovna (www.borotin.knihovna.cz)
Nová knihovnice paní Vlasta Korbelová oznamuje, že půjčovní doba v obecní knihovně
bude v letním období (od 5.4.2013) 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.

A co se děje v naší mateřské škole
Zima utekla jako voda, možná také proto, že jarní prázdniny letos připadly již na
druhý únorový týden. Tolik obávaná chřipka se nám vyhnula obloukem/alespoň
prozatím/, děti si tedy mohou zvesela hrát i vzdělávat se bez komplikací.
Že se jaro neodvratně blíží, dosvědčuje i nabídka aktivit. Sněhuláky a sněhové
vločky jsme rychle vystřídali za první jarní květinky. V březnu jako obvykle navštívíme
místní knihovnu, čtení knih je pro nás stále přitažlivější, vždyť je v nich tolik zajímavého.
Den Země – 22. března - si připomeneme výletem, spojeným s objevováním
tajemství v přírodě kolem nás. Vše není vidět pouhým okem, tentokrát si tedy vezmeme
na pomoc mikroskop a určitě o překvapení nebude nouze.
K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce. Využijeme nově zrekonstruované prostory
místního arboreta a aktivně se zapojíme do tvořivých dílen s velikonoční a jarní
tématikou, na které určitě zavítají nejen děti s rodiči. Velmi vítaní budou zájemci ze
všech generací, od nejmenších po seniory. Přijďte ve středu 27. března mezi 15. -17.
hodinou do pavilonu arboreta a určitě nebudete litovat. Každý bude mít příležitost si
vybraný předmět sám zhotovit a odnést domů.
V měsíci dubnu nás čeká divadelní představení pro děti a nová akce „Vycházka s
myslivcem“, na kterou se již všichni nedočkavě těší.
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014 se uskuteční 17. dubna od
14.-16. hodin, rodiče si donesou rodný list dítěte.
Mgr. Marcela Nečasová, ředitelka MŠ

3

Možná přijde i kouzelník
V sobotu 23.března 2013 vystoupí v kulturním domě v Borotíně s magickou show
kouzelník KATONAS. Začátek představení je v 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
TJ SOKOL Borotín
Dne 27.1.2013 se konala členská schůze TJ Sokol Borotín, kde se sestavilo nové
složení členského výboru.
Předsedou výboru byl zvolen Josef Kvítek ml., společně s Kateřinou Smékalovou,
Lubomírem Vlasákem, Jakubem Toulem a Milanem Novotným.
Hlavním snahou všech nynějších členů TJ Sokol Borotín je obohacení kulturního a
sportovního života v obci.
Florbal v kulturním domě
Dovolujeme si Vás pozvat na florbal v kulturním domě. Každý kdo bude mít zájem si
zahrát a bude vybaven florbalovou hokejkou a sportovní obuví bude vítán. Hrajeme z
pravidla v neděli odpoledne. Následující termín bude upřesněn na internetových
stránkách v sekci dění v obci. Nebo více informací Milan Novotný tel. 605 989 590
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden ve středu
10.4.2013 od 17.00 do 17.30 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 12.dubna do pondělí 15.dubna 2013. Do kontejneru je zakázáno
dávat nebezpečný odpad.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů v Borotíně provede v sobotu 13.dubna 2013 od 7 do
12 hodin sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby v uvedený termín hned ráno
umístili žel. šrot před svoje obydlí. Těžší kusy pomůžeme vynést. (lze nahlásit dopředu na
OÚ Borotín, tel.516 477 622, e-mail: info@obecborotin.cz )
Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka Diakonie Broumov se uskuteční ve středu 17. dubna 2013 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.
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Divadelní představení v Borotíně
Ochotnický divadelní soubor Knínice sehraje v sobotu 20.dubna 2013 divadelní
představení „Sluha dvou pánů“ v kulturním domě v Borotíně. Začátek bude v 18 hodin.
Jste srdečně všichni zváni.
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Borotín zve všechny občany, mládež a děti na tradiční pálení čarodějnic
na koupališti, které začne v úterý 30.dubna 2013 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 27.dubna 2013 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, zajímavý program, 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 1.května a potrvá až do
12.května 2013. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
Přijďte si prohlédnout i nově zrekonstruovanou část výstavního pavilonu. Více se dozvíte
na www.zahrada-borotin.cz.
Úklid koupaliště a sečení trávy
Úklid a čištění koupaliště včetně sečení trávy se uskuteční v sobotu 18.května
2013 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.
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov v Borotíně
1.kolo požárního sportu SDH okrsku Šebetov se uskuteční v sobotu 25.května
2013 od 13 hodin na borotínské návsi. Očekává se účast přes dvacet soutěžních
družstev. Tohoto kola se zúčastní i družstvo mužů a žen z našeho SDH. Přijeďte podpořit
naše soutěžící. Občerstvení zajištěno.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, uskuteční se v sobotu
29.června 2013 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.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících duben až červen 2013 oslaví:
Jenovéfa Dokoupilová
Marie Vyšinková
Jan Havránek

Marie Sieglová
Jaroslav Khýr

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Další povídka ze sbírky paní Soni Paroulkové. Ilustroval František Prosser.
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2013
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
Březen
23.3.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

24.3.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

30.3.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

31.3.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

1.4.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

6.4.

MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

7.4.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

13.4.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

14.4.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

20.4.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

21.4.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

27.4.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

28.4.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

1.5.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

4.5.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

5.5.

MUDr. Pokorný M.

Blansko, A. Dvořáka 4

516 417 621

8.5.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

11.5.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

12.5.

MUDr. Řehořek (Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

18.5.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

19.5.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

25.5.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

26.5.

MUDr. Staňková

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

Duben

Květen

Červen
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1.6.

MUDr. Stojanov

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 451

2.6.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

8.6.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

9.6.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

15.6.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

16.6.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

22.6.

MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

23.6.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

29.6.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

30.6.

MUDr. Well

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 605

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.

Lékařská služba první pomoci
Lékařská služba první pomoci (LSPP) zajišťuje vyšetření a ošetření nemocných s náhlou změnou
zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelný provoz
ambulantních zdravotnických zařízení.

LSPP všeobecná - pro dospělé
Ambulance umístěna v přízemí lůžkové části vlevo naproti přijímací kanceláři
Kontakt: 516 491 283
ordinační hodiny
všední dny

17.00–22.00 hod.

soboty, neděle, svátky

8.00–20.00 hod.

LSPP dětská - pro děti 0 -18 let
Ambulance je umístěna v prvním poschodí v pravé části u lůžkového traktu.
Kontakt: 516 491 346
ordinační hodiny
všední dny

17.00–22.00 hod.

soboty, neděle, svátky

8.00–20.00 hod.
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