Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

červenec, srpen, září 2016

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce.
Dne 7. září 2016 se konalo 15. (řádné) zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce
po projednání a diskuzi jednalo podle schváleného programu

Zastupitelstvo obce Bořislav
I. Schvaluje
1) návrh programu tak, jak byl navržen
2) Rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši na straně příjmů a výdajů 384 000 Kč
3) výzvu pro výběrové řízení na VO v Bílce
4) prodej p. p. č. 836/5 - 9m2 , 832/7 - 46 m2 v k. ú. Bořislav
II. Neschvaluje
1) OZV č. 2/2016 o nočním klidu
IV. Bere na vědomí
1) zprávu předsedy KV
2) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky
3) opravu komunikací v obci v předpokládané výši 50 000 Kč bez DPH
4) informaci o vyhlášení pronájmu sociálního bytu v čp. 55
V. Projednalo
1) problematiku otáčení vozidel DP a postup dalšího řešení

B l a h o p ř á n í.
Blahopřejeme spoluobčankám, která svá životní výročí oslaví v září 2016, a to
paní Venuše Kertészová a paní Jiřina Havránková.
V měsících říjnu 2016 oslaví svá významná životní výročí paní Matilda Olahová, paní
Herta Čejková, pan Jan Klíma, pan František Rudolf a Ladislav Vorlíček.
Všem přejeme příjemné prožití jejich významného dne v kruhu rodiny a nejbližších
známých, a mnoho dalších krásných let.

Přiletěl k nám čáp
miminko Davídek Růžička
Blahopřejeme k narození malého človíčka. Přejeme Vám, aby do Vaší
rodiny přinesl hodně lásky, smíchu a něhy. Ať s ním prožíváte mnoho
radosti a šťastných chvil. Miminku přejeme hodně zdraví a štěstí

Informace pro občany.
Nádoby na komunální a bio odpad - popelnice.
Žádáme všechny občany, aby si uklízeli nádoby na komunální odpad na své pozemky a nenechávali
nádoby na veřejném prostranství mimo dobu, kdy je prováděn svoz odpadu.
Poslední svoz bio odpadu bude dne 17. 11. 2016.

Knihovna.
Knihovna je od 19. 09. 2016 otevřena každé pondělí a středu od 16.00 hodin do 18,00 hodin.

Pronájem byt.
Obec Bořislav vyhlašuje záměr pronajmout půdní byt o velikosti 2 + 1 o výměře 58,7 m2 v domě
Bořislav 55 pro příjmově vymezené osoby. Žadatel musí splňovat následující podmínky:
- nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinného domu nebo bytu, ani je neužívá právem
odpovídajícím věcnému břemeno. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti
- jeho příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne
u samostatně žijící osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a u osoby s dalšími členy
domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy,
- nemá v místě trvalého pobytu žádné finanční závazky,
- nebylo proti němu vedeno trestní stíhání nebo přestupkové řízení.

Zájezd do Drážďan
Žádáme občany, kteří mají zájem o zájezd do Drážďan na „Vánoční trhy“, aby se přihlásili
telefonicky na tel. č. 417 872 266, nebo e-mailem obec.borislav@volny.cz do 07. 10. 2016 na OÚ
v Bořislavi. Zájezd bude uskutečněn, pokud bude naplněna kapacita autobusu.

Kulturní akce

Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce si Vás dovoluje pozvat
na 17. SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST V BÍLCE POD MILEŠOVKOU,
která se koná 24. 09. 2016 od 14:00 hodin na návsi v Bílce

Obec Bořislav dne 23. 10. 2016 (neděle) pořádá zájezd na muzikál CARMEN do divadla
Karlín Praha. Odjezd autobusem je ve 12. 00 hodin z Bořislavi (točna), představení začíná
v 15. 00 hodin, cena vstupenky 400,- Kč.
Přihlášky na tel. čísle 777 810 503.

Sportovní zprávy
Upozorňujeme 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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