Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

červen 2016

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce.
Dne 22. června 2016 se konalo 14. (řádné) zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
obce po projednání a diskuzi podle schváleného programu

Zastupitelstvo obce Bořislav
I. Schvaluje
1) návrh programu tak, jak byl navržen
2) účetní závěrku MŠ Bořislav PO sestavenou k 31. 12. 2015 včetně výsledku hospodaření.
Kladný hospodářský výsledek 3 586,96 Kč bude převeden do RF.
3) Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, zpracovanou Krajským úřadem Ústeckého kraje a to, bez výhrad.
4) účetní uzávěrku obce Bořislav sestavenou k 31. 12. 2015 včetně výsledku hospodaření.
5) rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši na straně příjmů 570 000 Kč, na straně výdajů 1 126
000 Kč, financování 556 000 Kč.
6) zadání přípravy výběrového řízení na VO v Bílce firmě p. Tošovského ve výši do 15 000
Kč
7) rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2019
8) záměr obce prodat p. p. č. 836/5 - 9m2 , 832/7 - 46 m2 v k. ú. Bořislav
9) dodatek č. 1 nájemní smlouvy s První Žatecká a.s. o výši nájemného.

II. Ukládá
1) ředitelce MŠ Bořislav PO p. Jiřině Pertlové zpracovat a doložit fyzické i dokladové
inventarizace k 31. 12. 2015 dle platných zákonů do 31. 8. 2016.
2) kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření MŠ Bořislav PO za rok 2015 a 1. pol.
2016 do 12. 10. 2016

IV. Bere na vědomí
1) zprávu předsedy KV
2) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky

V. Projednalo
1) informaci o nutnosti pořídit PENB (průkaz energetické náročnosti budov) dle zákona.
2) projekt a zpracování zateplení budov čp 33 a 20 a výběr vhodného dodavatele těchto služeb.
Pozvání: Starosta obce zve všechny občany k účasti na příští řádné veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, které se v zasedací místnosti OÚ bude konat dne 7. září 2016.

B l a h o p ř á n í.
Dodatečně blahopřejeme spoluobčankám a spoluobčanům, kteří svá životní
výročí oslavili v červnu 2016, a to paní Olze Kicelukové, paní Anně Antošové,
panu Miroslavu Vošahlíkovi a panu Jaroslavu Novotnému.
V měsících červenci a srpnu 2016 oslaví svá významná životní výročí naše spoluobčanky
paní Iva Zlámaná, Anna Zinekerová, paní Renata Stružíková a Věra Štolfová.
Všem přejeme příjemné prožití jejich významného dne v kruhu rodiny a nejbližších
známých, a mnoho dalších krásných let.

Přiletěl k nám čáp
miminka Štěpánka Francová a Hanička Sluková
Blahopřejeme k narození malých občánků. Přejeme Vám, aby do Vašich
rodin přinesli hodně lásky, smíchu a něhy. Ať s nimi prožíváte mnoho
radosti a šťastných chvil. Miminkům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Poděkování.
Paní Miloslava Novotná a pan Jaroslav Novotný děkují touto cestou vedení obce Bořislav za
obdržená přání a věcné dary k jejich životním výročím.

Vzpomínka.
Dne 28. května 2016 naši obec navždy opustila
paní K v ě t u š e T v r z n í k o v á ,
dlouholetá občanka Bořislavi a následně Bílky.
Věnujme jí alespoň dodatečně tichou vzpomínku.

Informace pro občany.
Nabídka kuřic snáškových plemen.
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 1419 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 2. srpna 2016 v Bořislavi – u rybníka - 14.45 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 606550204, 728605840

Dovolené zdravotnických zařízení v Žalanech.
Dětská ordinace bude z důvodu dovolené lékařky uzavřena ve dnech 4. července 2016, a dále ve
dnech 11. až 22. července 2016.
Ordinace praktické lékařky v Žalanech bude ze stejného důvodu uzavřena ve dnech 4. až 29.
července 2016, ordinace v Teplicích bude uzavřena od 11. 7. do 22. 7., v tomto období bude
zastupovat MUDr. Štramhauserová, Poliklinika Teplice.

Uzavření úřadovny obecního úřadu.
Z důvodu čerpání dovolené bude kancelář obecního úřadu v Bořislavi uzavřena ve dnech 4. až 8.
července 2016

Výzva pro zájemce o brigádu.
Vedení obce Bořislav vyzývá všechny zájemce o placenou brigádu na vyžínání trávy okolo
nově vysazených stromků na lesních pozemcích obce. Práce budou vykonávány v srpnu.
Zájemci, hlaste se v kanceláři obecního úřadu osobně, případně telefonicky.

Uzavření knihovny.
Knihovna, jako každý rok v době letních prázdnin bude uzavřena tj. od 1. 7. 2016 do 31. 8.
2016.

Mateřská škola Bořislav
V tomto školním roce naši Mateřskou školu navštěvovalo 20 dětí. V jedné věkově smíšené třídě
byly 3 děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a 6 dětí bylo mladších tří let.
Vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
s motivačním názvem „ Hrou za poznáním“. Nejmladším dětem byly podmínky pro vzdělávání
přizpůsobovány. Učitelky u nich kladly důraz na zajištění adaptace, rozvoj řečových schopností,
zvládnutí základní sebeobsluhy a navazování vzájemných vztahů. Uspořádaly jsme pro děti několik
zajímavých akcí – karneval, ozdravný pobyt na farmě, výlet vláčkem, několik divadelních
představení, návštěvu policie – výcvik pejsků, výlet do ZOO v Ústí nad Labem, vánoční posezení a
další zajímavé akce. V měsíci červnu proběhlo loučení se třemi předškoláky. Trochu nás zradilo
divadlo, ale o pohádku děti nepřišly. Herci ji odehráli ihned v následujícím týdnu.
Velké díky všem, kteří nám pomáhají. Dětem chutnají jablíčka, jahody, maliny ze zahrádky paní
Ježkové, moc si také pochutnaly na domácím pečení od paní Kažimírové na akci „Loučení
s předškoláky“, rády si hrají s hračkami od pana Zvolenského a pan Kuřík nás obdaroval vánočním
stromečkem. Dobrou práci odvedli i zaměstnanci Obecního úřadu (VPP), kteří pravidelně sekají
trávník kolem naší školy.
Mateřská škola se uzavírá v době hlavních prázdnin v termínu 11. 7. 2016 – 21. 8. 2016. Všem
přejeme hezké prázdniny, klidnou dovolenou a hodně sluníčka.
Děti a personál MŠ Bořislav.

Sportovní zprávy
Upozorňuji občany na webové stránky oddílu kopané TJ Sokol Bořislav:
www.tjsokolborislav.estranky.cz
Hodnocení oddílu stolního tenisu TJ Sokol Bořislav
v soutěžním ročníku 2015 – 16
Soutěžní ročník 2015/16 jsme hráli opět se 4 družstvy:
A družstvo v KP II. třídy (krajský přebor) skupiny B, se umístilo na 9. místě, což je druhé
nejlepší umístění v kraji z dosavadních šesti ročníků v této soutěži.
B družstvo v OP I. třídy(okresní přebor) skončilo na pěkném 3. místě z 11 účastníků, když
v základní části bylo dokonce na postupovém druhém místě. C družstvo skončilo v OP I na
9.místě. Toto místo obhájilo v tříčlenné tabulce o udržení před 10. SIAD Bílina a sestupujícím
Sokol Trnovany B.
Déčko v OP II. třídy bylo po základní části na 7.místě z 8 účastníků. V nadstavbové části se
posunulo na 5. místo.
Umístění hráčů v okresním žebříčku ze 151 zařazených, v závorce pořadí v minulém ročníku:
15. (14.) Kadlec Aleš - hrál KP II. třídy kde byl na 5. místě v jednotlivcích
21. – 30. (20.) Kročák Milan z důvodu nemoci odehrál málo zápasů KP II
31. – 40. (31. – 40.) Barták Luboš a Kadlček Lubomír – KP II
41. – 50. (stejné umístění) Knížek Josef a Roth Vilém - OP I. tř.
51. – 60. (61. – 70.) Beneš Martin, Brož Miroslav (41. - 50.) Dvořák Václav, Krejčí Petr – OP I
61. – 70. (71. – 80.) Hissen Martin – OP I
71. – 80. (71. – 80.) Slíva Petr – OP I
81. – 90. (81. – 90.) Prokš Jaroslav, Prokš Pavel
Ostatní hráči jsou z OP II. třídy:
121. – 130. (141. – 148.) Verner Vratislav
131. – 140. Kabourek Jiří a Kulich Karel – oba odehráli pouze 5 zápasů
141. – 151. Bečvařík Václav (3 zápasy), Beneš Marek (všechny zápasy)
Svoboda Milan (2 zápasy)
Děkuji všem hráčům za zlepšenou úroveň, což se projevilo na pěkném umístění družstev
v posledním soutěžním ročníku.
V současné době navštěvují tréninky žactva Pauzová Hana, Vlček Jan, Léblová Katka, Kulichová
Marie a Galaš Pavel. Od září by měli opět trénovat Petr a Štěpánka Záhorovi.
Za občasnou pomoc při trénování mládeže děkuji Martinu Benešovi.
Velmi rádi bychom přivítali další mladé zájemce.

Jiří Kabourek, trenér a předseda oddílu
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