Vodopropustná komunikace ke Köhlerovým

foto: Ing. Zdeněk Toul

Borotínský zpravodaj

Srpen 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 26.9.2013 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1) Úvod
2) Projednání a schválení smlouvy o spolupodílu na projektu „Hřbitovy-naše
kamenná historie“
3) Projednání a schválení smlouvy na nájem bytu č.3 na č.p.42 dle záměru
4) Informace k ukončeným projektům v Mateřské škole a projektu „Obec pro příští
generace“
5) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7
6) Informace k předčasným volbám do parlamentu ČR
7) Různé, diskuze
8) Závěr
Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 5.9. – 19.9. – 3.10.
– 17.10. – 31.10. -14.11. – 28.11. – 12.12. – 26.12. ?(bude upřesněno) 2013 – 9.1. –
23.1.2014. Případné změny termínů budou včas oznámeny.
Odvoz nebezpečného odpadu a elektrošrotu
Sběr a odvoz elektrošrotu a nebezpečného odpadu bude proveden ve středu
18.9.2013 od 16.00 do 17.00 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 točně u
autobusové zastávky od pátku 20.září do pondělí 23.září 2013. Do kontejneru je
zakázáno dávat nebezpečný odpad.
Výměna průkazek v knihovně (www.borotin.knihovna.cz)

V nově instalovaném programu Clavius máme pro čtenáře knihovny od
1.9.2013 připraveny nové čtenářské legitimace s čárovými kódy.
Novým návštěvníkům legitimace připravíme a těšíme se, že nás v podzimním a
zimním období navštívíte .Dokončená katalogizace knih v obecní knihovně
umožňuje půjčování knih a jejich evidenci snadnějším a přesnějším způsobem.

Mateřská škola
zahájila provoz po prázdninách jako již pravidelně několik minulých roků
poslední srpnový týden, tedy 26. 8., s obvyklou provozní dobou od 7. do 15.30
hodin.
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Od letošního roku bude ale přece jen jedna velká změna. Během prázdnin
byla v mateřské škole realizována rekonstrukce WC a sociálního zařízení pro děti i
personál. Chtěla bych zde nejen za sebe, ale hlavně jménem dětí velmi poděkovat
především zřizovateli mateřské školy, konkrétně panu starostovi, za veškeré kroky,
které vynaložil pro uskutečnění této nutné opravy. Poděkování náleží také všem
zainteresovaným pracovníkům celé akce, bez jejich odpovědného přístupu by
nemohl být dodržen závazný termín ukončení prací.
Současně bych chtěla pozvat všechny občany obce na Den otevřených dveří
v naší mateřské škole, a to v pátek 30. srpna. Přijďte se za námi podívat kdykoliv
během dne, prohlédnout zrekonstruované prostory, nahlédnout do světa dětí,
pohovořit s pracovníky školky…….
Těšíme se na vás.
Ředitelka MŠ Mgr. Marcela Nečasová

Dětské WC před rekonstrukcí

…….. a po rekonstrukci

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
vysokém kole a senátor Jozef Regec, který se také aktivně zúčastňuje tohoto cyklovýletu.
Další informace z příprav a on-line registraci můžete sledovat na webu
www.okolomalehane.cz . Předprodej losů do tomboly je v kanceláři OÚ Borotín. Cena
losu je 30,-Kč.
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.
Podzim v květech – arboretum Borotín
Tradiční podzimní pouťová prodejní výstava v arboretu začíná 13.září a potrvá až
do 15.září 2013. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
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Předpouťová taneční zábava
SDH Borotín pořádá v sobotu 14.září 2013 v kulturním domě Borotín taneční
zábavu. Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Epicentrum. Bohaté
občerstvení zajištěno. V nabídce bude i točené pivo, uzené maso a klobásy z udírny.
Přijďte se pobavit.
Zahájení topné sezony a protipožární opatření
Preventista SDH Borotín upozorňuje všechny občany, že před zahájením topné
sezóně je vhodné zkontrolovat kouřovody a tělesa komínů, zda nepotřebují opravu.
V případě nutných oprav tyto provést co nejdříve a nachystat je na další topnou sezónu.
Děkujeme za spolupráci. Dále je třeba nechat provést 1x ročně odbornou kontrolu
autorizovaným kominíkem. (viz odstavec kominík)
Kominík
Kominictví Koudelka z Moravské Třebové oznamuje, že kontroly komínů bude
provádět během měsíce listopadu 2013. Bližší termín bude včas oznámen. U loňských
zájemců, kteří mají smlouvu s uvedeným kominictvím, bude kontrola provedena
automaticky, aniž by se dotyčný musel někde hlásit. Noví zájemci nechť se hlásí na
Obecním úřadě v Borotíně tel.516 477 622. Cena za vyčištění a provedení kontroly
jednoho komínu činí 300,-Kč a za každý další komín 150,-Kč.
Občané, kteří nemají zájem o uvedené služby, si zajistí čištění a kontrolu komína
sami.
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají v sobotu 16.listopadu 2013 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
Pobíhání psů
Vzhledem k tomu, že se stále opakují stížnosti na volné pobíhání psů po naší obci, apeluji
na majitele psů, aby lépe dohlíželi na své psy a zamezili tomuto jevu. Stále platí obecně
závazná vyhláška 1/2003 „O zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva po
veřejných prostranstvích obce Borotín“, kterou můžete najít na www.obecborotin.cz
Znečišťování prostranství koňmi
Upozorňujeme majitele koní, že je třeba uklízet koňský trus na asfaltových komunikacích
v obci Borotín, který se občas vyskytne po častých projížďkách obcí a jejího okolí. Na
udržování pořádku se vztahuje také výše jmenovaná obecně závazná vyhláška 1/2003
(viz článek o pobíhání psů)
Chování dětí o prázdninách
Upozorňujeme všechny rodiče svých nezletilých dětí, aby dohlíželi na své děti v tom
smyslu, že je kontrolují, zda jsou děti včas a přes noc doma, zda nekonzumují alkoholické
nápoje a nedělají někde nepořádek. Během prázdnin byly zaznamenány stížnosti
některých občanů na nevhodné chování a hlasité rušení nočního klidu. Pokud by se
situace opakovala, byl bych nucen nahlásit tyto nezletilé děti na sociálně-právní ochranu
dětí do Boskovic.
Výkup jablek
Výkup padaných jablek je prováděn každý čtvrtek od 17 do 18 hodin a každou sobotu od
14.30 hodin do 15.30 hodin na č.p. 44 u Toulů na návsi. Cena za 1kg činí 1,50Kč.

4

Výzva Paprsek

Jubilanti
Životní jubilea v měsících září až prosinec 2013 oslaví:
Bohumil Tihon
Josef Kostík

Jan Knödl
Jan Sedláček

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Ze sbírky povídek „O Bílé paní z borotínského zámku“. Napsala Soňa Paroulková a
ilustroval František Prosser.
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