Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

leden 2019

Program a termín 3. (řádného) veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav ve volebním období
2018 – 2022, podle §93 odst. 1 zákona o obcích byl zveřejněn na úřední desce obce a webových
stránkách. Řádně a včas byli seznámeni i zvolení zastupitelé. Zasedání se zúčastnilo 9 z 9
zvolených zastupitelů. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné dle §92 odst. 3 zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce Bořislav
I. Schvaluje
1) návrh programu tak, jak byl navržen,
2) dohodu s DK Teplice o poskytnutí senior slevy na představení v DK Teplice
3) pravidla pro čerpání finančního daru pro seniory na rok 2019 s čerpáním od 20. 01. 2019
4) individuální dotaci pro spolek Abasta Bořislav, z. s. ve výši 20 000 Kč
5) individuální dotaci pro TJ Sokol Bořislav, z. s. ve výši 50 000 Kč
6) individuální dotaci pro Český svaz včelařů zo Žalany ve výši 7 000 Kč
7) likvidaci klestu po kůrovcové kalamitě v lokalitě chaty Bořislav v ceně do 20 tisíc bez DPH.
II. Bere na vědomí
1) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky,
2) zprávu kontrolního výboru
III. Určuje
1) ověřovateli zápisu p. Luďka Kuříka a p. Karla Kulicha
2) za zapisovatele: p. Jaroslava Pauzu.

Informace pro občany

Pravidla pro čerpání finančního daru pro seniory obce Bořislav na rok 2019.
Pravidla upravují, v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, možnosti a postup při poskytnutí finančního daru pro seniory v obci Bořislav ve výši
1 000,- Kč na rok 2019. Účelem finančního daru je zkvalitnit seniorům životní potřeby (např. léky,
doprava k lékařskému vyšetření, dietní potraviny apod.). Pravidla byla schválena zastupitelstvem
obce na veřejném zasedání dne 16. 01. 2019.
Žadatelem o finanční dar může být pouze fyzická osoba starší 75 ti let trvale žijící v obci Bořislav a
Bílka, která splňuje následující podmínky:
a) v obci je přihlášen k trvalému pobytu a prokazatelně se v obci zdržuje nejméně 10 měsíců
v roce,
b) v roce 2019 dovršila 75 let svého života.

Jednoduchý formulář je připraven v pokladně OÚ Bořislav nebo ho najdete na webových stánkách
obce. Po vyplnění formuláře a vlastnoručním podpisem žadatele, bude vyplacen v hotovosti nebo
bezhotovostním převodem. Finanční dar nelze převádět do jiného rozpočtového roku. Na finanční
dar nevzniká právní nárok. Termínem pro vyplácení finančního daru budou úřední hodiny
obecního úřadu Bořislav v období od pondělí 21. 01. 2019 do středy 20. 12. 2019.
Knihovna
Místní knihovna v Bořislavi je otevřena každé pondělí a pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Páteční
hodiny jsou obohaceny o nabídku různých aktivit např. zdobení kruhových kreseb, korálkování.
Odpady
Končí platnost nálepek pro rok 2018 na nádoby komunálního odpadu. Nové nálepky pro rok 2019
jsou připraveny k vyzvednutí na podatelně OÚ Bořislav. Vývoz sběrných nádob komunálního
odpadu bude v pátek, každý sudý týden.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč/ ks. Prodej
se uskuteční u rybníka 11. března 2019 v 14.45 hod. Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky Informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601576270, 728605840.
Senior slevy na představení DK Teplice
Obec Bořislav uzavřela smlouvu s DK Teplice, o poskytnutí senior slevy na představení v DK
Teplice. Podmínkou k vydání senior pasu:
 věk nad 60 let
 trvalé bydliště v obci Bořislav, Bílka
 aktuální fotografie (bude vrácena)
 cena za vystavení nového Senior pasu nebo jeho duplikátu 100,- Kč,
 na senior pas lze zakoupit pouze 1 vstupenku na jednotlivou akci a to vždy od II. cenového
pásma: Velký sál – od 9. řady, od lože č. 5 a 6, balkony, Koncertní sál – 1. – 3. řada a 13. –
18. řada
 osobní data při vyřizování Senior pasu nebudou poskytována třetí osobě a budou použita
pouze pro potřeby DK a k zasílání programů žadateli.
Informace jsou k dispozici na podatelně OÚ Bořislav nebo na webových stránkách obce.
________________________________________________________________________________

Vážení občané,
začal nový rok. Dovolte mi, aby Vám s pověřením zastupitelstva obce
popřál všem hodně, zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a hodně pracovních
úspěchů.
Aleš Navara, starosta

Zprávy TJ Sokol Bořislav
Oddíl stolního tenisu pořádal již 15. ročník Vánočního turnaje mládeže
Datum konání: 28. prosince 2018 začátek v 9 hod. konec v 16 hod.
Účast: Hana Pauzová, Marie Kulichová, Kateřina Léblová dorostenky,
Jan Vlček, Dominik Schneider mladší žáci a hosté ze SKST Trnovany a jejich celkové umístění
3. Kolínský 5. Seko 6. Kasal 8. Paulsen 9. Náprstek, kteří byli pozváni na oplátku za jejich
červnový turnaj
Systém soutěže: 2 pětičlenné tabulky přítomných a potom rozdělení podle umístění na
šestičlennou o 1. - 6. místo umístění a čtyřčlennou o zbylá místa.
Společná tabulka mládeže ze Sokolu Bořislav:
Sety
Výhry Prohry
1.
Jan Vlček
21 : 12
7
0
2.
Hana Pauzová
21 : 6
6
1
4.
Kateřina Léblová
14 : 6
5
2
7.
Dominik Schneider
9 : 12
4
3
10. Marie Kulichová
6 : 15
0
7
Ceny a diplomy zajistil Jiří Kabourek
Poděkování patří maminkám Kamile Šmídové, Lence Vlčkové a Iloně Pauzové, které vzorně
zajistily občerstvení a donesly vánoční cukroví. Jako rodiče podporují zájem jejich dětí o stolní
tenis. Oblíbeného kolotoče se zúčastnili i pan Vlček s Kamilou Šmídovou, která ve čtvrtek vánočně
vyzdobila sál, umyla nádobí v kuchyňce, uklidila i sociální zařízení a připravila pro přítomné
zajímavé a zábavné soutěže. Dodatečné poděkování Kamile Šmídové za perfektní zpracování
fotografií.
16. ročník Vánočního turnaje registrovaných mužů
Datum konání: 29. prosince 2018 začátek v 9,00 konec v 15,45
Účast: 15 mužů z 22 registrovaných
Navrátilci: Beran Lad. po 8 letech, Janeček po 7 letech, kdy byl vítězem turnaje
Systém: čtyřhry – pavouk na 2 vítězné sady
dvojhry – čtyřčlenné skupiny na dvě vítězné sady speciální a pavouk na dvě porážky
Hlavní rozhodčí: Martin Hissen a Martin Beneš
Pořadí ve čtyřhrách:
1.
Beneš Martin - Roth Vilém
2.
Dvořák Václav - Knížek Josef
3.- 4. Hissen Martin - Kadlček Luboš a Barták Luboš – Hybášek Roman
Pořadí ve dvouhrách:
4.
Dvořák Václav vůbec jeho první vítězství v jednotlivcích od roku 2004
5.
Barták Luboš 3. Hissen Martin 4. Hybášek Roman
5.- 6. Brož Miroslav a Roth Vilém 7. Beneš Martin
8.-12. Knížek Josef, Prokš Pavel, Kadlček Luboš, Beran Ladislav, Jelonek Vladimír
13.-15. Janeček Lukáš, Prokš Jaroslav a Fait Petr
Poděkování:
Františku Cajthamlovi – za obětavé rozhodování všech zápasů. Martinu Hissenovi za
rozhodování a pořízení fotografií Viliamu Štajgrovi - zajistil hodnotné i drobné věcné ceny od
Severočeských dolů, Jiřímu Kabourkovi za zajištění cen, přípravu rozpisu a rozhodování a
Slávku Hadravovi za zajištění občerstvení.
Jiří Kabourek
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