Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

červenec, srpen, září 2019

Program a termín 9. (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) rozpočtové opatření č. 6/2019 na straně příjmů ve výši 80 000,- Kč, na straně výdajů ve výši
Kč 185 000,- Kč, financování 105 000,- Kč.
3) provozní řád multifunkčního hřiště v Bořislavi na zkušební dobu do 31. 05. 2020
4) návrh řešení dopravního značení v ulici u OÚ v Bořislavi
II. Bere na vědomí
1) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky,
2) zprávu kontrolního výboru,
3) pořízení rezervačního systému pro multifunkční hřiště
4) informaci o výpovědi z podpěrných bodů ČEZ
5) smlouvu o zřízení služebnosti pro SVS a.s.
6) zabezpečení webových stránek firmou Galileo a pořízení stránek pro MŠ
7) doplnění mobiliáře u multifunkčního hřiště včetně úpravy terénu
III. Určuje
1) ověřovateli zápisu p. Karla Kulicha a p. Jiřího Vopravila
2) za zapisovatele: p. Soňu Beyblovou

Slovo starosty
Vážení občané,
s potěšením Vám mohu oznámit, že se podařilo dokončit multifunkční sportovní hřiště v údolí u
bývalého koupaliště. Nejsou sice ještě dokončené okolní terénní úpravy, ale to nebrání v otevření
sportoviště pro veřejnost. V současné době zastupitelstvo obce schválilo bezplatné užívání
multifunkčního hřiště pro občany a organizace působící v katastru obce Bořislav na zkušební dobu
do 31. 5. 2020. Podmínky a provozní řád je umístěn na webových stránkách obce. Připravujeme
webový rezervační systém propojený s čipovým systémem pro půjčování hřiště. Bohužel i přes
technické vymoženosti v této oblasti se neobejdeme bez správce hřiště, z tohoto důvodu bych se na
Vás chtěl obrátit s prosbou, zda by se nenašel v naší obci člověk, který by chtěl tuto činnost
vykonávat.
Slavnostní otevření multifunkčního hřiště bude 26. 10. 2019 od 13,00 hod a to sportovním
odpolednem v tomto areálu.
V tomto týdnu proběhla kolaudace vodních nádrží, jak na Sabatzerovo potoce (u fotbalového hřiště)
tak na Bíleckém potoce (v údolí bývalého koupaliště) a obslužných komunikací a stezky okolo
vrchu Stráž. V nejbližší době budou tato vodní díla předána do užívání obci. V této souvislosti Vás
upozorňujeme, že vodní plocha na Sabatzerově potoce není určena k chovu ryb a jakékoli
zarybňování je zakázáno. Dále upozorňujeme majitele koní na zákaz plavení v nádrži a
znečišťování okolí nádrže, či nádrže samotné. Jsme rádi, že jsou tyto nádrže vyhledávaným

odpočinkovým místem a místem pro procházky, ale prosíme „pejskaře“ uklízejte po svých
miláčcích. Oba prostory jsou monitorovány 24 hodin denně a v případě znečišťování okolí bude
toto předáno přestupkové komisi obce Bořislav.
Aleš Navara, starosta
Informace pro občany
Čipování psů
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle
zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem. Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však
ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa
můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud
je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v
rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování
Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší
průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě
nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji, usnadnění situace kontrolních
orgánů při potírání množíren, snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských
států již povinné čipování psů platí).
Nevýhody plošného čipování
Nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi - registr čipů, náklady s tím spojené. Čip sám o sobě
je jen číslo. Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat na žádné
konkrétní datum. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na
krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý
veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích pacientů.
Pak už je další postup na vás.
Jak získat zápis v registru?
V momentě načipování víte ovšem jen vy a váš veterinář, že čipovaní psi evidovaní v registru se
vrátí k majiteli velmi rychle. Daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to tedy
neznamená, že ztratí-li se váš načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho psa nespojí
ani s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a jeho čip nezaregistrujete do
některého z aktuálních registrů psů.
Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu z nálepek s čárkovým
kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii doručte na místní úřad, kde
máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii poštou, nebo naskenovanou
přes elektronickou poštu, odešlete do Národního registru majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až
nyní plní mikročip vašeho psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip
sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání
s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás
jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.
Pes může mít místo čipu tetování
Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s
údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např. z
útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných chovatelů se neuznává. Tetování se provádí výhradně
na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku dle údajů ČMKU (Českomoravská
kynologická unie), které posléze slouží k vystavení PP.

Povinné očkování psů
Veterinární zákon ukládá všem majitelům psů, aby štěně ve věku tři až šest měsíců nechali
naočkovat proti vzteklině a pak ho tzv. drželi v imunitě. To znamená, že psa čeká další očkování,
když se blíží ke konci doba účinnosti použité očkovací látky. Délka této doby záleží na značce
použité očkovací látky.
Zákon ukládá všechny povinnosti majiteli, obecní úřad nebude zajišťovat čipování ani
očkování psů.
Knihovna
Obecní knihovna Bořislav oznamuje všem malým i velkým čtenářům, že od 01. 09. 2019 je
změněna otevírací doba: pondělí od 17,00 do 19,00 a pátek od 17,00 do 19,00.
Odpady - K O N T E J N E R Y
V pátek 15. listopadu 2019 do 18. listopadu 2019 budou na obvyklá místa přistaveny kontejnery na
sběr velkoobjemného odpadu (Bílka – na návsi, Bílka – chaty, Bořislav – trafostanice, Bořislav –
OÚ, Bořislav – náves, Bořislav – č. p. 55). Žádáme občany:
 aby do kontejnerů neukládali nebezpečné složky odpadu,
 aby železný šrot ukládali vedle kontejneru na označené místo, obec zajistí jeho odvoz do
sběrny.
Bioodpad – poslední svoz bioodpadu je naplánovaný na 21. 11. 2019.
Zimní údržba
Hledáme pracovníka pro zimní údržbu obce s traktorem – Poptáváme pracovníka na ŽL s traktorem
pro zimní údržbu obce. Sněhovou radlici s posypovým kornoutem máme. Bližší podmínky na OÚ
Bořislav.
Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace
V červnu jsme se slavnostním šerpováním a předáním dárečkům na památku rozloučili s našimi
třemi předškoláky. Omezený prázdninový provoz školky využily tři čtvrtiny rodičů.
Druhého září jsme přivítali nové dětičky. Díky stále vzrůstající oblibě naší školky jsme kapacitu
maximálně naplnili a bohužel museli i několik dětí odmítnout. Přijímací řízení proběhlo ve
správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Postupovali jsme v
souladu s § 34 odst. 4 školského zákona a přednostně přijímali děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky. Dále děti spádové a se sourozencem již umístěným
v předškolním zařízení.
V letošním školním roce bychom rádi navázali na úspěšné tvořivé dílničky s rodiči. První,
„halloweenské“ dílničky nás čekají 29. října, dále samozřejmě dílničky vánoční, kde si vytvoříme
s rodiči adventní dekoraci a velikonoční dílničky. Děti se také mohou těšit na divadelní představení
divadla Na klice, mikulášskou nadílku, Vánoce ve školce, vystoupení kouzelníka, bubenickou
show, Velikonoce ve školce a mnoho dalšího. Na jaře plánujeme výlet do zoologické zahrady,
vystoupení na country festiválku i návštěvy blízkých farem.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za sponzorské dary, a to panu Hrubému, který jako
každoročně myslel na naše děti a věnoval sklenice medu. Firmě BAKAR Stav s.r.o. za písek na
dětské pískoviště a paní Lucii Chrobákové, která děti v horkých letních měsících zásobovala
nanuky.
Ředitelka MŠ

Pozvánka
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