Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

leden 2016

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce.
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce roku 2015, ve volebním období 2014 -2018,
se konalo 16. prosince 2015. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zastupitelů, omluvil se pan Luděk Kuřík.
Starosta proto v úvodu konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bořislav na 10. zasedání
Schválilo
1) návrh programu tak, jak byl navržen,
2) zápis a usnesení z 9. zasedání ZO
3) rozpočet obce Bořislav na rok 2016 jako přebytkový. Příjmy 7 010 000 Kč, výdaje 5 146 000 Kč.
Rozpočtovým ukazatelem je paragraf.

4) rozpočtové opatření č. 5/2015 - příjmy : 327 000 Kč , výdaje : 327 000 Kč, financování 0,
5) záměr obce prodat p.p.č. 650/5 v k.ú. Bílka o výměře 35 m2.
Neschválilo
1) snížení kupní ceny za pozemek 486/3 v k.ú. Bořislav a trvá na dodržování cen za prodej a
pronájem pozemků dle schválených „Zásad nakládání s pozemky ve vlastnictví obce“ .
Vzalo na vědomí
1) zprávu předsedy KV,
2) plán zasedání ZO na rok 2016,
3) odpis pohledávek.
Určilo
1) ověřovateli zápisu p. Hanu Rickerovou a p. Jiřího Vopravila,
2) za zapisovatele: p. Jaroslava Pauzu.
Pověřilo
1) starostu obce schválením rozpočtového opatření č. 6/2015, pokud dojde ke změně
neplánovaných příjmů a výdajů.

První veřejné zasedání zastupitelstva obce roku 2016, ve volebním období 2014 -2018, se
konalo 20. ledna 2016. Zúčastnili se jej všichni zvolení zastupitelé. Starosta proto v úvodu
konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné.

Zastupitelstvo obce Bořislav na 11. zasedání
Schválilo
1) návrh programu tak, jak byl navržen,
2) zápis a usnesení z 10. zasedání ZO,
3) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (podrobnější informace najdete
dále),
4) prodej p.p.č. 650/5, 35 m2 v k.ú. Bílka za 1,00 Kč (náprava chyby vzniklé při KPÚ),
5) prodej p.p.č. 486/8, 55 m2 v k.ú. Bořislav za 150,00 Kč/m2, p. Vladimíru Míkovi (pozemek
je přístupovou komunikací k p.p.č. 486/3 v k.ú. Bořislav, která je ve vlastnictví p.
Vladimíra Míky),
6) poskytnutí příspěvku 7 000 Kč na rozvoj včelařství pro ČSV, z.s., základní organizaci
"České středohoří" Žalany,
7) poskytnutí příspěvku 7 000 Kč na konání Svatováclavské slavnosti pro OS Sdružení přátel
Českého středohoří v Bílce,

Vzalo na vědomí
1) zprávu předsedy KV,
Odložilo k projednání na příští zasedání OZ
1) žádost o příspěvek na činnost OS ABASTA Bořislav, a to až tato organizace předloží
vyúčtování příspěvku, poskytnutého pro rok 2015,
2) žádost o příspěvek na činnost TJ Sokol Bořislav, a to až tato organizace předloží vyúčtování
příspěvku, poskytnutého pro rok 2015
3) projednání záměru obce prodat p.p.č. 157/24 v k.ú. Bořislav, po ověření možnosti jej prodat
(tento pozemek získala obec v rámci KPÚ pro realizaci veřejné zeleně).
Určilo
1) ověřovateli zápisu p. Luďka Kuříka a p. Ing. Václava Šťovíčka,
a jako zapisovatele: p. Ing. Jaroslava Pauzu.

Blahopřání.
Dodatečně blahopřejeme k narození Elly Bubeníkové. Přejeme jí šťastný a
úspěšný život, rodičům jen plno radosti, kterou jim jistě dcerka bude přinášet.
V měsíci lednu a únoru 2016 oslavují svá významná životní výročí naši občané
Libuše Nováková, Jan Mík, Antonín Tvrzník, Ivana Míková, Alena Buňková
a Viktor Chodera.
Všem přejeme příjemné prožití jejich významného dne v okruhu jejich nejbližších a
známých, a mnoho dalších krásných let.

Informace pro občany.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016.
Na svém 11. zasedání konaném dne 20. ledna 2016 schválili zastupitelé obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016 (dále jen "vyhláška"), kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh této vyhlášky byl odsouhlasen
Ministerstvem vnitra ČR. Vydána byla na základě §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. a na podle
§10 písm. d) a §84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
S plným zněním vyhlášky se můžete seznámit na obecním úřadě a také na webových
stránkách obce Bořislav.
Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby,
kterým vzniká na území obce Bořislavi komunální odpad a současně pro původce, kteří produkují
odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy s obcí využívají systém nakládání
s komunálním odpadem zavedený obcí.







Vyhláška
stanovuje pravidla a povinnosti v systému třídění komunálního odpadu,
určuje místa pro ukládání jednotlivých druhů komunálního odpadu,
informuje o systému svozu nebezpečného a objemného odpadu,
stanoví garanci pro bezplatný vývoz odpadu podle počtu osob, resp. podle objektů,
povinnosti osob třídit odpad a odkládat jej na určená místa,
povinnost umisťovat sběrné nádoby na svém pozemku, termín jejich přistavení na volně
přístupné místo k provedení svozu jejich uklizení zpět.

UPOZORNĚNÍ :
Pracovníci svozové služby jsou povinni kontrolovat obsah svozových nádob. Pokud v
nich budou umístěny takové druhy odpadu, které jsou občané povinni třídit (čl. 3 vyhlášky),
nesmí takovou nádobu vyprázdnit.

Novodobá sanitka.
Nemáte nárok na sanitku a potřebujete odvoz? Firma Novodobá sanitka poskytuje asistenci
a doprovod zdarma.
Nabízí:

přepravu a odvoz z/do nemocnice a k lékaři

vyzvednutí léků

odvoz a asistence při cestě do lázní a na rehabilitaci

poskytuje SENIOR SERVIS
Přeprava nemocných: dispečink telefon 736 242 581
Další podrobné informace jsou na webu: www.novodobasanitka.cz

Osobní asistence HEWER - péče v domácím prostředí.
Osobní asistence HEWER pomůže všem, kteří jeho služby potřebují
kdykoliv, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, u vás doma, při vašich pochůzkách k lékaři,
při nakupování, v nemocnici, na dovolené, při doprovázení na úřady, při pohybu.

Tam všude vám HEWER pomůže
- s péčí o sebe (oblékání, česání, atd.)
- s osobní hygienou a koupáním,
- s vařením a podáváním jídla,
- s péčí o domácnost a nákupy,
- s doprovodem k lékaři, na úřady, na procházku.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách: www.osobniasistent.cz.
Pokud byste rádi využili služby HEWER, kontaktujte na telefonním čísle 736 505 560
Mgr. Bohumilu Kalouskovou, vedoucí osobní asistence HEWER pro Ústecký kraj,
případně piště na email: ustecko@hewer.org
Rádi pomáháte druhým a hledáte uplatnění?
Chcete se i vy zapojit do péče o potřebné v týmu HEWER a máte zájem spojit pomoc druhým s
přivýdělkem? Staňte se součástí osobní asistence HEWER.
Zavolejte na telefonní číslo 736 505 560.

Kulturní zprávy.
Program knihovny.
Každý pátek od 16,00 hodin:
Počínaje pátkem 9. října 2015 v 16,00 hodin bylo obnoveno tvoření s dětmi v knihovně pod
vedením Anny Bubeníkové. Všechny děti jsou srdečně zvány.
Každé úterý od 16,00 hodin:
Počínaje úterým 3. listopadu 2015 se v knihovně bude pravidelně konat kurz "Tvoření z
pedigu". Je určen pro dospělé. Kurzovné činí 100,00 Kč.

Pozvánka do divadla.
MUZIKÁL
Obec Bořislav pořádá zájezd na původní český muzikál pro všechny generace
„ KAPKA MEDU PRO VERUNKU “
Termín: 6.3.2016 od 15.00 hodin v divadle Hybernia Praha
Cena vstupenky: 200,- Kč
Zájemci se mohou hlásit na OBECNÍM ÚŘADĚ V BOŘISLAVI (tel. 417872266)
Lenka Müllerová

Upozornění:

Vývoz komunálního odpadu v roce 2016 je svozovou firmou prováděn
v pátek, každý sudý týden. Od února 2016 budou vyvezeny pouze nádoby, které budou
označené nálepkou pro rok 2016.

Zprávy TJ Sokol Bořislav, oddíl stolního tenisu
Umístění mužstev a pořadí jednotlivců k 24.lednu 2016:
Krajský přebor – KP II. třídy skupina B 12 účastníků:
Utkání

Výhry Remízy Prohry

Skóre

Body

10. Sokol Bořislav A
14
5
0
6
89 : 109 21
První polovina byla odehrána téměř bez naší dvojky Kročáka z důvodu nemoci( výron kotníku).
Kadlec odehrál pouze polovinu zápasů s úspěšností 91 %
Okresní přebor I. třídy 11 účastníků:
1.
Sokol Bořislav B
12
9
1
2
145 : 71 31
9.
Sokol Bořislav C
12
2
2
8
84 : 132 18
Velice pěkné umístění Béčka se stejným bodovým ziskem jako 2. Loko Teplice.
Céčko třetí od konce, ale přesto je to pěkný výsledek, první rok ve vyšší soutěži.
Okresní přebor II.třídy 8 účastníků:
6. Sokol Bořislav D
13
2
2
9
85 : 149 19
Nejvíce zápasů s úspěšností v % odehráli Beneš Martin
87,5% a Prokš Jaroslav 60%.
Dále hráli z Bořislavi Kabourek Jiří, Kulich Karel a Beneš Marek. Na soupisce jsou ještě Hana
Pauzová a Martin Hyunh ze Žalan, kteří zatím nehráli pro dostatečná počet dospělých.
Vašek Bečvařík přestal hrát z časových důvodů (studuje při zaměstnání).
V pondělí 28.prosince se konal 13.ročník Vánočního turnaje 15 registrovaných mužů z 22.
Pořadí čtyřher :
1.
Kročák Milan – Kadlec Aleš
2.
Krejčí Petr – Roth Vilém
3.- 4. Dvořák Václav – Knížek Josef a Barták Luboš – Brož Miroslav
Pořadí dvouher :
1. Kadlček Lubomír 2. Krejčí Petr
3. Brož Miroslav - pěkné umístění bez pravidelných tréninků
4. Knížek Josef 5.- 6. Barták Luboš a Beneš Martin
V úterý 29.prosince pokračoval 11. ročník Vánočního turnaje mládeže
Pořadí v turnaji žactva :
Starší :
1. Hana Pauzová
2. Martin Hyunh
3. Pavel Galaš
Mladší:
Nejmladší:
1. Kateřina Léblová
2. Marie Kulichová
1. Jan Vlček
2. Štěpánka Záhorová
Čtyřhry:
1. Hana Pauzová -Jan Vlček
2. Štěp. Záhorová - J.Kabourek
3. Martin Hyunh - Pavel Galaš
4. Marie Kulichová – Kateřina Léblová
Přítomní dospělí hráli turnaj na dva sety:
1. Vlastimil Vlček
2. Kamila Šmídová
3. Ondřej Hovorka
4. Miroslav Šmíd
Poděkování patří paní Kamile Šmídové a Iloně Pauzové, které vzorně zajistily občerstvení a
donesly vánoční cukroví.
Dále rodičům Šmídovým, Pauzovým, Vlčkovým a Záhorovým za účast na turnaji, čímž
podporují zájem jejich dětí o stolní tenis.
12.prosince 2015 se uskutečnill v Teplicích turnaj mladšího žactva a začátečníků s velmi
dobrými výsledky: 2. Hana Pauzová 8..Štěpánka Záhorová – velký úspěch nejmladší žákyně 9.
Kateřina Léblová – hrála v těžší pětičlenné skupině a nepostoupila ze 3.místa, když na postup jí

chyběl 1 vyhraný set navíc. Jinak by se dostala do finálové tabulky o 1.- 8.místo jako Hanka a
Štěpánka. Ve spodní části pavouka skončila 14. Marie Kulichová.
Všichni byli zařazeni do jedné kategorie, čímž byl mezi hráči i pětiletý věkový rozdíl.
9.ledna 2016 se konal 4.bodovací krajský turnaj staršího žactva v Mostě, kterého se zúčastnily
Hanka Pauzová a Katka Léblová (mladší žákyně). Z 27 účastníků byla 22. Katka a 26. Hanka.
Z pěti hodnocených žákyň byla 3.Katka a 4.Hanka.

Poděkování
Výbor TJ Sokol Bořislav děkuje Viktoru Choderovi za mimořádnou iniciativu vydáváním
„Zpráv klubu“ oddílu kopané, které předává divákům při mistrovských utkáních. Na několika
stránkách je hodnocení zápasů a rozhovorů s hráči oddílu kopané. V současném mužstvu je řada
hráčů, kteří prošli jeho tréninky v žácích a později v dorostu.
Společně s Jiřím Kabourkem aktualizuje zprávy TJ ve vývěsní skřínce u autobusové za-stávky
v dolní části Bořislavi.
Upozorňuji občany na webové stránky oddílu kopané TJ Sokol Bořislav:
http://www.tjsokolborislav.estranky.cz
Jiří Kabourek
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