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Informace zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 13.6.2013 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4
Různé, diskuze
Závěr

Informace o realizaci a k podaným žádostem o dotaci
V současné době je dokončována druhá část projektu „Obec pro příští generace“.
Jedná se o odpočinkové místo s lavečkami „u Dvořákových“, vybudování parkovací
plochy pod koupalištěm, umístění nových laviček kolem koupaliště, vybudování dětského
koutku a odpočinkového místa za „Rychnovskými“, vybudování vodopropustné
komunikace ke Köhlerovým, nové nástěnky naproti obchodu a na budově obchodu,
umístění nových odpadkových košů, stojanů na kola, aj. Tato akce by měla být
dokončena a předána do půlky letních prázdnin. Celková hodnota této etapy činí 1,8 mil
Kč a z toho dotace 1 mil. Kč ze SZIF.
V letošním roce byly podány žádosti o dotaci do PRV JMK. Jedná se o žádost na
rekonstrukci WC a sociálního zařízení v mateřské školce, která byla úspěšná a obec
obdrží dotaci ve výši 155 000,-Kč z rozpočtu JMK, z celkové ceny cca 400 000,-Kč. Tato
rekonstrukce bude probíhat během letních prázdnin ve školce od 8.července do 26.srpna
2013.
Dále se podařilo získat dotaci z MAS Partnerství venkova Vísky ve výši 106 000,Kč na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého u rybníka na návsi. Celková hodnota díla
bude 150 000,-Kč. Ostatní žádosti jsou v ještě v jednání.
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 13.6. – 27.6. –
11.7. – 25.7. – 8.8. – 22.8. - 5.9. – 19.9.2013. Případné změny termínů budou včas
oznámeny.
Z historie knihovny (www.borotin.knihovna.cz)
V obci Borotín vznikla Veřejná obecní knihovna bezplatným převzetím svazků zábavné
četby ze spolkové knihovny Dobrovolného hasičského sboru, Sokola a Orla.
Dne 22.června 1919 byl přijat zákon č.430/19 Sb., na základě kterého byly
zřizovány Veřejné obecní knihovny ve městech i na vesnicích. Tehdy byl knihovníkem
tajemník obce pan František Dokoupil.
V době I. republiky i ve II. světové válce se knihy půjčovaly podle paní Mileny
Tylšarové č.p.165 a jejích vzpomínek. Z dětství si pamatuje, že jim dětem domů nosil
tatínek pan Sedlák Karel č.p.134 knížky již ve 30tých letech 20.století.
Po válce byl knihovníkem p. Karel Křivinka, který za svou práci s dospělými i
dětmi byl mnohokrát oceněn. Z této doby se zachovala řada fotografií. V té době byla
knihovna v budově školy.
Paní Milena Tylšarová půjčovala knihy v budově Hasičské zbrojnice, odkud se knihovna
v roce 2004 přestěhovala do prostor Obecního úřadu č.p.200. Do upravené místnosti byly
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vyrobeny nové regály, vyřazeny staré knihy a nové obalené knihy byly označeny nápisy a
inventárními čísly. Paní Tylšarová pracovala v knihovně déle jak 20 let do konce roku
2012, za což jí patří velký dík. V současné době pracuje jako knihovnice paní Vlasta
Korbelová. Otevřeno je každý pátek od 17 do 20 hodin. K dispozici je kromě půjčování
knížek i veřejný internet. Jste srdečně všichni zváni.
A co se děje v naší mateřské škole
I když jaro letošního roku nezačalo podle představ většiny z nás, mám na mysli, že
je chladné a deštivé, přesto i na této skutečnosti lze najít něco pozitivního. Třeba to, že je
více času na určitá přátelská setkávání.
I v naší školce se stále něco děje. Pořádali jsme velikonoční tvoření v pavilonu
arboreta s překvapivou účastí veřejnosti, na konec dubna letos připadlo setkání se seniory
s krátkým, ale procítěným programem našich dětí. První polovina května je, jak se již
stalo pravidlem, dobou příprav na oslavu Dne matek – krátký připravený program s
kytičkou nejedné mamince vykreslil slzičku na tváři. V současné chvíli vrcholí přípravy
na výlet do ZOO Olomouc, který uskutečníme ve středu 12. června společným autobusem
s Mateřskou školkou Vanovice.
V průběhu června se také upřesňuje počet dětí pro příští školní rok 2013/2014, už
je téměř rozhodnuto. Do 1. ročníku Základní školy v Boskovicích odchází jeden
předškolák, počet dětí v naší mateřské škole se tedy opět bude pohybovat kolem dvaceti
dětí.
V těchto dnech také probíhá sběr papíru, výtěžek bude částečně použit na uhrazení
nákladů na dopravu na školní výlet.
Do konce školního roku nás ještě čeká divadelní představení, rádi bychom se také
zúčastnili sportovního klání, pořádaného MŠ ve Vanovicích, na které jsme pozváni, ale
realizace závisí jen a jen na počasí bez deště.
Prázdninový provoz o letošních hlavních prázdninách bude od 1. do 4.července, od
8.7. – 23.8. bude provoz přerušen a od 26. srpna opět obnoven. V době přerušení provozu
bude prováděna rekonstrukce umyvárny dětí a WC, za což jsme velmi rádi, že se
zřizovateli naší MŠ podařilo zajistit dotaci a zorganizovat realizaci.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát lepší konec jara než doposud, co se počasí týká,
pěkné léto plné sluníčka, košíky plné hub, načerpání nových sil o dovolených a
prázdninách.
ředitelka mateřské školy Mgr. Marcela Nečasová
TJ SOKOL Borotín – nohejbalový turnaj
Výbor TJ Sokol Borotín děkuje všem členům a občanům, kteří se zúčastnili brigád
na úklid areálu na koupališti a čištění koupaliště.
V sobotu 22.června 2013 v 9 hodin jste všichni zváni na tradiční nohejbalový
turnaj trojic do sportovního areálu na koupališti. Zájemci se mohou hlásit u pana Milana
Novotného mobil 605 989 590, nejlépe do 15.6.2013 popř. na místě. Občerstvení pro
hráče i diváky zajištěno.
Myslivecké posezení – dětský den – zahájení prázdnin
který pořádá tradičně Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín, se uskuteční
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, aj.)
Těší se na Vás pořadatelé.
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Tradiční cyklovýlet „Okolo Malé Hané“
7.ročník tradičního cyklovýletu
„Okolo Malé Hané“ se uskuteční v sobotu
31.srpna 2013. Délka trasy bude jako vždy cca 43km. Start a cíl bude letos v obci
Cetkovice. Tak jako loni přislíbil svoji účast i známý cyklista Josef Zimovčák na svém
kostitřasu a senátor Jozef Regec, který se také aktivně zúčastňuje tohoto cyklovýletu.
Další informace z příprav můžete sledovat na webu www.okolomalehane.cz .
Soutěž mladých hasičů o „Borotínský pohár“
SDH Borotín a Obec Borotín zvou všechny příznivce na tradiční soutěž mladých
hasičů „O Borotínský pohár“, která se uskuteční v sobotu 7.září 2013 na borotínské
návsi. Začátek bude ve 13 hodin. Soutěž je zařazena do hodnocení okresní ligy mládeže
2013. Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Jste srdečně všichni zváni. Občerstvení včetně
uzenin z udírny a točeného piva je zajištěno.
Jubilanti
Životní jubilea v měsících červenec až září 2013 oslaví:
Pavla Maršálková
Eva Kubíková
Olga Valentová
Antonín Knödl
Josef Kostík

Ján Bursa
Jaroslav Ambroz
Hana Kubíková
Bohumil Tihon

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
Občanské sdružení Diakonie
VYHLAŠUJE
ve spolupráci s Obecním úřadem Borotín
MIMOŘÁDNOU S B Í R K U NA POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCH
POVODNĚMI








Jakékoliv ošacení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Přikrývky, polštáře a deky
Obuv (veškerou nepoškozenou)
Spodní prádlo, ponožky
Čistící prostředky (desinfekce, saponáty, hadry, kartáče, aj.)
Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme
Sbírka se uskuteční :

dne:
čas:
místo:

středa 12.června 2013 (nejpozději do pátku 14.6. do 12 hod)
14 až 17 hodin
Obecní úřad Borotín

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Další povídka ze sbírky paní Soni Paroulkové. Ilustroval František Prosser.
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