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Borotínský zpravodaj

prosinec 2013
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům

Veselé vánoce a Šťastný nový rok 2014
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 19.12.2013 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
Projednání a schválení rozpočtového výhledu do roku 2018
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.9
Informace k dokončeným akcím v rámci dotací 2013
Různé, diskuze
Závěr
Slovo starosty

Vážení občané, dovolte mi abych Vám jménem Zastupitelstva obce Borotín popřál
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 všechno nejlepší, hlavně hodně
zdravíčka a štěstíčka.
Tak jako loni se nám ve spolupráci s mikroregionem Malá Haná podařilo zajistit
stolní kalendáře na rok 2014, tentokrát s novou tématikou - hasičských sborů
Mikroregionu Malá Haná, 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, zajištění 1.kola požárního sportu
okrsku Šebetov, soutěže dětí „O Borotínský pohár“, opravu hasičské zbrojnice, aj., dále
Mysliveckému sdružení Vanovice – Borotín, za zahájení prázdnin „Sportovním dnem na
koupališti a výstavku mysliveckých trofejí a fotografií zvěře, ptáků a přírody ve
výstavním pavilonu arboreta Borotín, TJ SOKOL za výměnu střešní krytiny na prodejní
boudě na koupališti a obnovu nátěrů stolů a laveček 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, ranči ALZA a Katce
Sehnalové za přípravu a organizaci 1. Borotínské Hubertské jízdy, Janě Toulové,
Michaele Novotné a dalším dobrovolníkům za přípravu a organizaci řemeslného jarmarku
v Arboretu Borotín, paní Zdeňce Neubauerové za vedení klubu mladých důchodců a
pomoc při sbírkách postiženým dětem a dalším občanům, kteří pomohli při akcích 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.
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Termíny odvozu popelnic
Odvozy se budou konat pravidelně v následujících termínech 12.12. – 26.12.
2013 – 9.1.2013 – 23.1. – 6.2. – 20.2. – 6.3. – 20.3. – 3.4. 2014. Případné změny termínů
budou včas oznámeny.
Mikulášská nadílka s ohňostrojem
Výbor SDH zve všechny děti, rodiče, prarodiče, strejdy, tety a přátele dobré
zábavy na „Pekelnou mikulášskou nadílku“ zakončenou ohňostrojem, která se letos
uskuteční tentokrát v sobotu 7. prosince 2013 od 16.30 hodin u Hasičského sklípku.
Rodiče, kteří mají zájem o obdarování svého dítěte mikulášským balíčkem, nechť se
nejpozději do 5. prosince 2013 přihlásí u velitele SDH Libora Toula – mob. 602 377 846.
Teplé nápoje pro děti i dospělé zajištěny.
Vánoční koledování
Tradiční vánoční koledování s „Malohanáckou muzikou“ se letos uskuteční
v neděli 22.prosince 2013 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.
Vánoční výstava v Arboretu Borotín
Zahradnictví František Chlup Vás zve na tradiční vánoční výstavu suchých vazeb,
vánočních dekorací včetně nového pohyblivého betlému s ručním pohonem. Výstava se
uskuteční ve výstavním pavilonu Arboreta. Výstava se koná od 20. do 26.prosince 2013
od 9 do 11 a 14 až 16 hodin.
Tradiční Štěpánská soutěž ve střelbě ze vzduchovky
SDH vás zve na tradiční Štěpánskou soutěž ze vzduchovky pro děti i dospělé, která se
uskuteční ve čtvrtek 26.12.2013 od 13 hodin v hasičském sklípku. Teplé nápoje, párek
v rohlíku, a další občerstvení zajištěno.

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 2014.
Silvestr 2013
Silvestr 2013 a příchod Nového roku se bude tradičně slavit v hospodě „Stará škola“.
Zájemci hlaste se do 27.12.2013 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 11.ledna 2014
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.
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Výroční valná hromada SDH Borotín
Výbor SDH Borotín zve všechny své členy na výroční valnou hromadu SDH
Borotín, která se uskuteční v sobotu 4. ledna 2014 v 17 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 18.30 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 1.března 2014 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 15.února 2014 od 20 hodin v kulturním domě v Borotíně. Součástí plesu bude i
předtančení a ukázky tanců a dále půlnoční překvapení. 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 15.12.2013 jsou v platnosti nové jízdní řády na autobus a vlak. Tyto jízdní řády jsou
umístěny na webové adrese www.idsjmk.cz. Od 12.12.2013 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.
Mateřská škola

Podzimní dny jsou pryč i s babím létem, na drakiádu už zbylo jen pár vzpomínek. Naše
procházky do lesů nám ještě velmi poutavým způsobem připomněla výstava v arboretu
nad fotografiemi mysliveckého sdružení Vanovice – Borotín. Děti měly možnost
rozlišovat jednotlivé druhy lesní zvěře, doslova si osahat nádherné trofeje. Výstava byla
pro naše děti mnohem bližší díky poutavému výkladu pana Petra Kouřila k jednotlivým
expozicím, za přednášku i věnovaný čas mu velmi děkujeme. V polovině listopadu do
naší školky zavítaly děti z Mateřské školky Vanovice, společně jsme nadšeně shlédli
pohádku „Budulínek“ v hudebně- dramatickém podání divadla Úsměv z Brna.

Poslední měsíce roku jsou v mateřské škole vždy ve
znamení příprav na svátky, které jsou pro dětský svět
těmi nejradostnějšími – Vánoce. V dnešní dny se
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všichni těší na příchod Mikuláše, který přijde do školky pouze s andělem - /pro jistotu co kdyby nám některé odnesl!/….Děti si pro něho připravují krátký kulturní program, na
akci zveme všechny rodiče – pořádáme ve středu 4.12. v 15. hodin v mateřské škole.
Současně chci pozvat všechny občany Borotína na předvánoční Tvořivé dílny s vánoční
tématikou, které naše mateřská škola pořádá dne 12. prosince od 15. hodin v pavilonu
arboreta. Přijďte, můžete si zkusit vyrobit andílka z ovčího rouna, vánoční ozdobu ze
slámy, drátků, či jen se předvánočně naladit, občerstvení je zajištěno.
Krásné prožití předvánočního času přeje za celý kolektiv pracovníků mateřské školy
Marcela Nečasová, Mgr., ředitelka mateřské školy
Veřejně prospěšné práce
Na Obci Borotín v současné době pracuje 1 pracovník na veřejně prospěšný
pracích. Tento pracovník je placen z dotace z úřadu práce a pracuje na plný úvazek.

Jubilanti
Životní jubilea v měsících leden až březen 2014 oslaví:
Tomáš Kožoušek
Rudolf Janík
Jarmila Maršálková
Pavel Sedlák
Lydie Kozelková
Miroslav Toman

Vlasta Bělehradová
Jaroslav Dokoupil
Josef Bačovský
Milena Tylšarová
Antónia Miníková

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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Foto: Vladislav Hladil
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