ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci únoru 2010 se řádné zasedání zastupitelstva obce konalo dne 24.2.2010. Zúčastnilo se jej 8
zastupitelů, jeden byl omluven, a jeden občan.

Únorové veřejné zasedání zastupitelstva obce projednalo především:
- plnění úkolů, přijatých dřívějšími zasedáními zastupitelstva,
- schválilo plnění rozpočtu obce za rok 2009,
- seznámilo se s postupem prací ve zpracovávání Změny Územního plánu č. 1,
- zamítlo žádost Občanského sdružení Chatová osada Bílka o odprodej p.p.č. 625/6 v k.ú.
Bílka (antukové hřiště u osady),
- schválilo záměr obce pronajmout p.p.č. 625/6 v k.ú. Bílka,
- schválilo předložený návrh Smlouvy o dílo s firmou ISA Teplice, Ing. Vlastimil Houska
na technickou pomoc při realizaci opravy ohradní zdi kolem hřbitova a zmocnilo starostu
jejím podepsáním,
- schválilo záměr obce pronajmout část p.p.č. 157/1 v k.ú. Bořislav (parcela po levé straně
silnice III. tř. ve směru na Žim),
- schválilo režim parkoviště pod Bílkou pro sezonu roku 2010 včetně dovybavení
dřevěnými zábranami u vjezdu, propagačními tabulemi, lavičkou, novým dopravním
značením, výše parkovného se sníženou sazbou pro držitele průkazu ZTP, provozní doby,
prodeje reklamních předmětů a mzdy,
- projednalo návrh motivačního programu pro trvale hlášené obyvatele pro připojování
jejich objektů na vodovod a kanalizaci, budované v investorství Obce Bořislav a uložilo
starostovi, aby dle výsledku diskuze k této věci připravil podklady pro jeho schválení na
příštím zasedání OZ,
- zamítlo žádost firmy DECKART s.r.o. Teplice na umístění její propagační tabule na
parkovací plochu u hřbitova,
- schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuce, a.s., na umístění
přípojky zemního kabelového vedení pod komunikaci p.p.č. 1046 v k.ú. Bořislav pro
stavbu RD na p.p.č. 1141 v k.ú. Bořislav (za kostelem),
- schválilo ukončení pronájmu k p.p.č. 864/4 v k.ú. Bořislav dohodou,
- projednalo další využití p.p.č. 864/4 v k.ú. Bořislav a schválilo záměr obce na její
pronájem (bývalá rokle nad obcí u silnice I/8 (E55),
- projednalo výsledky měření kolísání napětí elektrického proudu v místí části Bílka a
stanovilo další postup obce pro zajištění kvality dodávky elektřiny,
- vzalo na vědomí současný stav v dokončování knihy o Bořislavi.

UPOZORNĚNÍ MZe, POZEMKOVÉHO ÚŘADU TEPLICE
Opakovaně Vás informujeme o vývoji v realizaci komplexních pozemkových úprav,
které v naší obci provádí Pozemkový úřad Teplice. V současné době dokončili zaměření
vnitřního obvodu (hranic obvodu obce v rámci katastrálního území). V lomových bodech této
vnitřní hranice byly zatlučeny dřevěné kolíky, jejichž horní část je natřena červenou barvou.
Pozemkový úřad Teplice žádá všechny občany, u jejichž pozemků, případně i na
těchto pozemcích byly kolíky zatlučeny, aby s nimi nijak nemanipulovali. Měření by se
muselo opakovat a výrazně by zdražilo a zpozdilo realizaci komplexních pozemkových
úprav.

ÚHRADA POPLATKU ZA PSY
Upozorňujeme občany, kteří ještě pro letošní rok neuhradili poplatky za své psy, že
termín pro jejich zaplacení je 31. březen 2010

POZVÁNKA KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise zastupitelstva obce zve všechny dětí na

Dětský maškarní bál,
který se bude konat v sobotu dne 27. března 2010 od 14,00 hodin
na sále v domě čp. 33 v Bořislavi.
Kulturní komise slibuje tradiční bohatý program, soutěž o nejlepší masku a výhry v tmobole.

BLAHOPŘÁNÍ
Svých významných životních výročí se v březnu 2010 dožívají naše spoluobčanky a
spoluobčané:
paní Alžběta Janoušková, paní Vlasta Kabourková, pan JUDr. Karel Jiruška,
paní Dana Chládková a pan Jan Pecháček.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně radosti, štěstí, ale především
pevné a trvalé zdraví.

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
V posledním únorovém dnu letošního roku se rodičům
paní Barboře Bečvaříkové a panu Petru Feitovi narodil syn Vítek.
Rodičům blahopřejeme, Vítkovi přejeme krásný a úspěšný život.

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad v Bořislavi projednal a schválil na svém únorovém zasedání režim
provozu parkoviště pod Bílkou pro sezonu roku 2010.
Vyzýváme občany, kteří mají zájem pracovat jako obsluha parkoviště pod Bílkou, aby
se přihlásili na Obecním úřadě v Bořislavi.

INZERCE
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček je 17 až 20 týdnů. Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data
prodeje.
Cena: 138,- až 148,- Kč/ks, dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat i slepičky ve stáří 10 týdnů, za cenu 95,- Kč/ks.
Prodej se v Bořislavi uskuteční ve čtvrtek 25. března 2010 v 15,45 hodin na návsi .
Případné bližší informace tel.: 728605840, 606490805, 415740719, 728165166

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Tradiční ples TJ Sokol Bořislav 19.února byl hodnocen většinou přítomných jako zdařilý.
Zahájen byl netradičně pěknou ukázkou pěti standardních tanců profesionálními tanečníky
Terezou Jelínkovou a Tomášem Hozou. Tanečníky zajistil a sponzoroval Vítězslav Kabourek.
Děkujeme všem spoluobčanům a sponzorům za finanční a věcné dary do tomboly.
Ples měl však i stinné stránky. Někteří návštěvníci zřejmě neznají míru konzumace alkoholu. Byl propálen ubrus, rozbité okno a pozvracené schodiště i obložení na chodbě. Slušný
člověk by se omluvil a uvedl poškození do původního stavu.
Budeme-li pořádat ples v příštích letech, musíme zlepšit pořadatelskou službu a být důslednější při prodeji tombolových obálek. Dále bychom měli zajistit dříve hudbu, ale na sobotu.
Pátek byl pro většinu zájemců nevhodný. Počet přítomných byl menší, než v posledních
třech letech.

Stolní tenis
14. února se konal okresní přebor dorostu v Teplicích. Proti minulým rokům jsme nedosáhli
na čelní umístění. Jediná Jana Pauzová získala bronzovou medaili za třetí místo v jednotlivcích i ve čtyřhře společně s Veronikou Bečvaříkovou. Veronika byla v jednotlivcích sedmá
z osmi účastnic. Patří do kategorie starších žákyň a trénuje necelý rok.
V dorostencích byl 10.Václav Bečvařík a 11.Martin Malý (ještě starší žák) ze 13 účastníků.
Okresní přebor I.třídy soutěže družstev mužů ukončil základní část s následujícím umístěním:
Poř. Družstvo

3.
9.

U

V P

Sety

Zápasy

Body

Sokol Bořislav A 18 12 6 694 : 545 191 : 133
Sokol Bořislav B 18 5 13 533 : 692 130 : 197

Vysvětlivky:

42
28

U…počet odehraných utkání
V…počet vítězných utkání
P…počet prohraných utkání

Soutěž bude pokračovat ve skupině o 1. – 5.místo s postupem do kraje z 1.místa.
A družstvo má ztrátu 10 bodů na vedoucí SKST Teplice C. Postup je nereálný.
Skupina o 6. – 10. místo. Poslední sestoupí do OP II.třídy. B družstvo má náskok 8 bodů
před posledním SIAD Bílina B. Sestup zřejmě nehrozí. Družstvo posílil Pavel Čechal, který
hrál v Bořislavi od roku 1989(založení oddílu stolního tenisu) do roku 1994. Očekávám výrazné zlepšení B družstva.
Rozpis zápasů v nadstavbové části:
4.3. Sokol Bořislav A
- Sokol Trnovany B
11.3. TJ Krupka D
- Sokol Bořislav A
18.3. Sokol Bořislav A
- SKST Teplice C
25.3. SIAD Bílina A
- Sokol Bořislav A
1.4. Sokol Bořislav A
- volno
8.4. Sokol Trnovany B
- Sokol Bořislav A

Sokol Bořislav B
Sokol Bořislav B
Loko Teplice
Sokol Bořislav B
TTC Duchcov B
Sokol Bořislav B

-

volno
SKST Teplice D
Sokol Bořislav B
SIAD Bílina B
Sokol Bořislav B
volno

15.4. Sokol Bořislav A
22.4. SKST Teplice C
29.4. Sokol Bořislav B
6.5. Sokol Bořislav A

-

TJ Krupka D
Sokol Bořislav A
SIAD Bílina A
volno

SKST Teplice D
Sokol Bořislav B
SIAD Bílina B
Sokol Bořislav B

-

Sokol Bořislav B
Loko Teplice
Sokol Bořislav B
TTC Duchcov B

Zapsal Jiří Kabourek

ŠEST MEDAJLÍ PRO TROJBOJAŘE
TJ SOKOL BOŘISLAV
V sobotu 6.2. se opět roztočil kolotoč soutěží v silovém trojboji. V Sokolově
proběhlo18. mistrovství oblasti Jižních a Západních Čech v silovém trojboji mužů a žen a
základní soutěž talentů v silovém trojboji, kterého se zúčastnily za TJ SOKOL Bořislav
závodníci Patrik Navara (junior), Zdeněk Trnka (veterán), Pavel Čurda a Katka Türbová. Pro
nováčky Katku Türbovou a Pavla Čurdu to byly nominační závody na Mistrovství Čech a na
Mistrovství České republiky. Patrik Navara má nominace díky vynikajícím výsledkům
z loňského roku již splněné a ve veteránech Zdeněk Trnka postupuje bez kvalifikačních
závodů.
Soutěž jako vždy začíná dřepem a jako první se zde představila Katka Türbová se
třemi platnými pokusy, a to 90 kg, 95 kg, a 105 kg, které znamenaly její osobní rekord . Patrik
Navara si nechal naložit 220 kg, které mu byly uznány až na druhý pokus a do třetího pokusu
navýšil na 230 kg, které k překvapení všech přítomných nebyly uznány opět pro údajnou
malou hloubku. Kalich hořkosti, ale dopil Zdeněk Trnka, který nenastoupil v časovém limitu
na první pokus a ke druhému pokusu nebyl připuštěn rozhodčím z důvodu „nepředpisového
ustrojení“ (krátké rukávy trička), takže závěrečný pokus na 235 kg, vzhledem ke způsobu
rozhodování rozhodčích v hloubkách dřepu, hodně prosedl a už se nedokázal s činkou
postavit. Jako poslední nastoupil Pavel Čurda, který po základu 270 kg přidal ještě dva další
úspěšné pokusy 290 kg a 305 kg, kterými zaznamenal nejvyšší výkon soutěže.
Druhou disciplínou je bench press, kde Katka Türbová s přehledem vytlačila 50 kg,
ale ve dvou následujících pokusech se jí již tolik nevedlo. 55 kg ve druhém pokusu těsně
nedala a v posledním pokusu nevyčkala povelu rozhodčího a tak zvládnutý pokus nebyl
uznán.
Patrik Navara začal úspěšně na 155 kg Navýšil na 160 kg, které sice dal, ale rozhodčí
v poměru 2:1 pokus neuznali z důvodu pozastavení při tlaku. Totožný verdikt poroty padl i
při posledním pokusu. Váhy jako Patrik Navara si nechal naložit i Zdeněk Trnka, který si
vedl v prvním a druhém pokusu stejně jako Patrik, ale ve třetím pokusu na 160 kg se mu
povedlo úspěšně zabojovat a pokus zapsal. Pavel Čurda začínal na jistotě - 160 kg, které bez
problému dal a úspěšný byl i druhý a třetí pokus na 170 kg a 175 kg.
Poslední disciplínou je mrtvý tah, ve kterém měla Katka Türbová dva úspěšné pokusy,
a to druhý na 135 kg a třetí 145 kg. Patrik Navara pozvedl 230 kg v prvním pokusu a
v druhém pokusu 240 kg . Poslední pokus na 245 kg byl neúspěšný. Zdeněk Trnka v prvém
pokusu pozvedl 265 kg, ve druhém pokusu navýšil na 270 kg, které sice pozvedl, ale pokus
nebyl uznán pro technickou chybu. Té se však vyvaroval ve třetím pokusu a nakonec zapsal
270 kg. Jako poslední šel bezchybný Pavel Čurda, který si nechal naložit na první pokus 280
kg , na druhý 310 kg. Oba pokusy bez větších problémů pozvedl, proto na poslední pokus
navýšil na 320 kg. I tento třetí pokus úspěšně zvládl, zaznamenal jím opět nejlepší výkon
soutěže a zakončil tak velmi úspěšné vystoupení bořislavských trojbojařů.

Výše zmíněnými výkony vybojovaly bořislavští trojbojaři šest medailí a to :
Katka Türbová celkovým výkonem 300 kg :
Patrik Navara celkovým výkonem 615 kg :
Pavel Čurda celkovým výkonem 800 kg :

2. místo ženy do 75 kg
3. místo ženy absolutně
3. místo muži do 100 kg
1. místo junioři absolutně
1. místo muži nad 125 kg
2. místo muži absolutně

Výborné výsledky trojbojařů byly podpořeny obětavostí pětičlenného realizačního
týmu. S výpravou odcestoval i šéftrenér Teplického vzpírání Václav Proft. Svou zkušeností a
radami podpořil bořislavské borce a spolu s vedoucím výpravy Alešem Navarou, masérem a
kameramanem Petrem Ditrichem, pomocníky Michalem Türbem a nestárnoucím Jožkou
Nosickým připravily pro závodníky téměř dokonalý servis.
Všem závodníkům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Historie oddílu stolního tenisu TJ Sokol Bořislav – 2.část
V soutěžním ročníku 1992/93 jsme měli v okresním přeboru II.třídy A družstvo, které hrálo
ve složení Čechal Pavel, Kabourek Jiří, Kulich Miroslav, Starý Vlastimil. Za B družstvo
v okresním přeboru III.třídy hráli Vágner Luboš, Kulich Karel, Staněk Martin, Bubeník Václav mladší i starší, Kolář Antonín mladší a starší. Umístění Ačko 4. z 11 mužstev a Béčko 7.
ze 7. Ve 3.ročníku vánočního turnaje bylo 11 hráčů. Naštického Luďka, Petružálka Jiřího,
Berana Ladislava, Zvolenského Jana, Hlavatého Miroslava a Doležala Luboše doplnili hráči
z OP III.třídy.
Další soutěžní ročník 1993/94 doznal velkého úbytku soutěžních družstev z jiných klubů.
Ačko bylo 5. z 8 družstev v OP II.třídy a Béčko 4. za 4 v OP III.třídy. Ve složení družstev
nenastaly změny proti předešlému ročníku. Ve 4.ročníku vánočního turnaje bylo 8 hráčů. Pro
začínající a trénující mládež ve stolním tenisu jsme uspořádali také vánoční turnaje.
Dívky se umístily v tomto pořadí: 1.Novotná Ilona 2. Rudolfová Iva 3. Kotalíková Božena
4. Soukalová Radka 5. Mokrá Lada 6. Stará Tereza
Pořadí chlapců: 1.Viragh Víťa 2. Novotný Marek 3. Janeček Lukáš 4. Janeček Jan
Ve vánočních turnajích jsme nepokračovali z důvodu rekonstrukce sálu bývalého kina.
Od soutěžního ročníku 1994/95 jsme museli hrát a trénovat v tělocvičně bývalé školy.
V teplickém okresu se hrál jen okresní přebor I. a II.třídy s 10 a 9 družstvy. Protože přestali
hrát Čechal, Vágner, Staněk M., Kulich Karel a Kolář Antonín, v OP II.třídy jsme hráli
s jedním družstvem další 3 soutěžní ročníky. Jediným kladem bylo 10 trénujících dětí a z toho
6 dívek.
Umístění v následujících letech však nebyla vůbec lichotivá:
Ročník 1994/95 9.místo z 9 družstev v OP II.třídy 1995/ 96 8.místo z 8 družstev v OP II.tř.
1996/97 14.místo ze 16 družstev. Sloučila se OP I. a II.třídy.
Zapsal Jiří Kabourek

K obrázku na titulní straně:
Bílka – reprodukce pohlednice z roku 1911. Vlevo stojící budovy, které již neexistují,
uzavíraly horní část okrouhlé návsi.
Měsíčník Bořislavské rozhledy vydává Obecní úřad v Bořislavi, Bořislav 20, 415 01 Teplice. Telefon:
417872266, tel./fax: 417872114. E-mail: obec.borislav@volny.cz. Povolil RKOU Teplice č. MK ČR 13124.

