ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci lednu 2010 se konalo 1. řádné zasedání dne 20. ledna 2010. Zúčastnilo se jej 5 zastupitelů a 1
občan. Zasedání bylo usnášeníschopné.

První veřejné zasedání roku 2010 projednalo především:
-

-

-

-

zprávy, přednesené předsedou kontrolního výboru Ing. Šťovíčkem o kontrole plnění dříve
přijatých úkolů a o dodržování vybraných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), v platném znění,
projednalo přípravu kulturních a společensko sportovních akcí, připravovaných pro letošní
rok (Dětský den, akce pro děti, mezinárodní soutěž v „pozvedu“, atd.),
schválilo zřízení věcného břemene pro uložení kabelů NN elektrického vedení pod
obecními komunikacemi pro připravovanou stavbu RD na p.p.č. 656/14 (za domem
Vopravilových),
projednalo a schválilo podání žádosti na MZe ČR na opravu ohradní zdi kolem hřbitova a
finanční spoluúčast obce na tomto projektu,
projednalo vývoj v přípravě na výstavbu vodovodu a kanalizace včetně záměru SVS, a.s.,
(SČVaK, a.s.) na rekonstrukci starých vodovodních a kanalizačních potrubí v Bořislavi,
odstranění výústí kanalizace do přírody a s tím souvisejících staveb,
projednalo problematiku výstavby chodníků podél silnice I/8 (E55) a s tím související
problematiku odvodnění tělesa této komunikace.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrada poplatků za likvidaci domovního odpadu.
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za svoz a likvidaci domovního
odpadu na 1. pololetí 2009, aby tak co nejdříve učinili. Dne 5. 2. 2010 budou vyprazdňovány
jen ty sběrné nádoby, které budou označeny nálepkou na 1. pololetí 2010.
V letošním roce budou odpady vyváženy každý lichý týden (22.1.2010, 5.2.2010,
19.2.2010, atd).
Řidičské průkazy – výměna.
Řidičské průkazy, vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, si musí
jejich majitelé vyměnit nejpozději do konce roku 2010.
Pro vystavení nového průkazu potřebujete jednu pasovou fotografii, platný doklad
totožnosti a váš současný řidičský průkaz. Výměna je bezplatná.
V okrese Teplice zbývá ještě vyměnit tisícovky řidičských průkazů. Proto s výměnou
neotálejte, zatím se – zejména ve čtvrtek a v pátek – fronty na magistrátu netvoří a výměna
nyní není náročná na váš čas.
Pobíhání psů.
Přes opakovaná upozornění jsou stále viděni psi, kteří pobíhají po obci bez dozoru
jejich vlastníků. Vyskytují se i případy pokousání jiných psů, s nimiž jsou jejich majitelé na
procházce. Důrazně proto žádáme chovatele psů, aby u svých bydlišť neprodleně provedli

taková opatření, která zabrání nekontrolovatelným útěkům psů a jejich pobíhání po obci a
ohrožování obyvatel.
Současně upozorňujeme, že je připravována kontrola, zda všichni psi chovaní na
území obce, mají platné očkování proti vzteklině. V opačném případě bude postupováno
podle platných zákonných předpisů včetně vyvození příslušného postihu.
Parkování aut na veřejných prostranstvích.
Neustále se opakuje nešvar bezohledného parkování vozidel na místech, kde je
omezováno právo volného pohybu osob po chodnících, případně je neúměrně zužován profil
pro možný průjezd ostatních vozidel, zejména autobusů veřejné dopravy. Tento problém se
projevil zejména v letošní zimě, kdy značnou část profilu vozovek a chodníků zabírá shrnutý
sníh. Žádáme proto všechny majitele motorových vozidel, aby byli ohleduplní vůči ostatním
a parkovali svá vozidla zejména na svých pozemcích.
Komplexní pozemkové úpravy.
Jak jste byli informováni již dříve, probíhají na katastrálních územích Bořislavi a
Bílky komplexní pozemkové úpravy. S tím neoddělitelně souvisí zaměřování pozemků
v extravilánu – v současné době zejména hranice mezi intravilánem a extravilánem obce.
Proto v některých případech měřiči musí vstoupit na vaše pozemky. Jedná se především o
zahrady na obvodu obce. Na lomových bodech zaměřených pozemkových hranic jsou
umisťovány příslušné značky.
Ceny vodného a stočného v roce 2010.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice oznámili nové ceny pro vodné a
stočné, které vstoupily v platnost dne 1. 1. 2010.

dodávka pitné vody (vodné)
odvádění odpadní vody (stočné)
celkem

bez DPH (Kč/m3)
34,01
29,64
63,65

vč. DPH (Kč/m3)
37,41
32,60
70,01

Nová úřední deska obecního úřadu.
Oznamujeme občanům, že nová úřední deska je umístěna na první tabuli vedle
autobusové čekárny na točně.

BLAHOPŘÁNÍ
V únoru 2010 se svých osobních významných výročí dožívají naši spoluobčané
paní Jarmila Vedralová, pan Vladimír Ďabolko a pan Václav Jůza.
Všem jmenovaným přejeme do mnoha dalších let především hodně zdraví a spokojenosti.

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
Vánoční turnaje stolního tenisu Sokol Bořislav 2009
27.prosinc
e

10
účastníků

Chyběli: Beran, Fait, Jurčík, Kadlček Luk.
Rendek, Seko, Kulich

Pořadí A skupiny na dvě vítězné sady, určující nasazení do pavouka:
porážk
sety
vítězství
y
body
1. Brož Miroslav
8:1
4
0
4
2. Kadlček Luboš
6:4
3
1
3
3. Barták Luboš
6:5
2
2
2
4. Kabourek Jiří
3:6
1
3
1
5. Krčka Zdeněk
1:8
0
4
0
Pořadí B skupiny na dvě vítězné sady, určující nasazení do pavouka:
porážk
sety
vítězství
y
body
1. Knížek Josef
8:1
4
0
4
2. Krejčí Petr
6:5
3
1
3
3. Dvořák Václav
5:4
2
2
2
4. Janeček Lukáš
4:6
1
3
1
5. Beneš Martin
1:8
0
4
0
Konečné pořadí 7.ročníku Vánočního turnaje registrovaných:
1. Barták Luboš 2. Brož Miroslav
3. Krejčí Petr
5. Knížek Josef
6.- 7. Dvořák Václav a Kadlček Luboš
9. Beneš Martin
10. Krčka Zdeněk
Vítěz Luboš Barták získal putovní pohár natrvalo po třech vítězstvích za
sebou.

4. Janeček Lukáš
8. Kabourek Jiří

Pořadí čtyřher na dvě vítězné sady:1. Dvořák, Knížek 2. Janeček, Kadlček st.
4. Brož, Krčka
5. Beneš, Kabourek

3. Barták, Krejčí

Žactvo 6.ročník 28.prosince 4 mladší a 4 starší kategorie
Celkové pořadí podle tabulky na 3 vítězné sety:
Starší kategorie
1. Tatíček Jára
2. Pauzová Jana
3. Malý Martin
4. Bečvařík
Václav

sety
9:5
8:6
6:8

vítězství
3
2
1

5:9

0

porážk
y

body

0
1
3

3
2
1

3

0

Ve čtyřhře vyhráli Pauzová, Malý - Bečvařík, Tatíček 2 : 1
Mladší žactvo na 3 vítězné
sety:
1. Štelcig Lukáš
9:2
2. Bečvaříková
V.
7:5
3. Štemprok
Ondřej
4:6
4. Gruntová
Karolína
2:9

3

0

3

2

1

2

1

2

1

0

3

0

Ve čtyřhře vyhrály Bečvaříková, Gruntová - Štelcig, Štemprok 2 : 0
V přestávkách si účastníci procvičovali údery na robotu, který zajistil Petr Krejčí ze sponzorských
peněz určených pro stolní tenis. Začátečníci i pokročilí si dokonale vyzkoušeli pestré možnosti robotu.
Tato pomůcka bude zcela jistě využita ke zlepšení úrovně stolního tenisu v Bořislavi.
Hlavní organizátor Jiří
Kabourek
Aktuální výsledky soutěží ve stolním tenisu
Družstva:
Výhry
Remízy
Prohry
Zápasy
Okresní přebor I:
3.
Sokol Bořislav A
10
0
5
162 : 108
5
0
10
111 : 162
7. Sokol Bořislav B
10 účastníků: A mužstvo nemá šanci na postup do KP II po dvou letech, B družstvo zřejmě
nesestoupí
Lednové
výsledky:
Sokol Bořislav A:
Sokol Bořislav B:

Loko Teplice
8 : 10
SKST Teplice C 2 : 16

Okresní přebor II:
8.

Sokol Bořislav C

7

13. Sokol Bořislav D

1

SKST Teplice D 16 : 2
SIAD Bílina A
6 : 12

0
1
10

5

Body
35
25

SIAD Bílina B
12 : 6
Sok. Trnovany B 10 : 9

8

133 : 133

29

13

73 : 197

18

TJ Krupka F
TJ Krupka E

16 : 2
4 : 14

14 účastníků
Lednové
výsledky:
Sokol Bořislav C:
Sokol Bořislav D:

Oddíl kopané:

Sokol Bořislav D 16 : 2
Sokol Bořislav C 2 : 16

SIAD Bílina C 5 : 13
Sokol Verneřice 6 : 12

Muži i dorostenci pravidelně trénují každou středu od 18 hodin v tělocvičně ZŠ Žalany.
Tréninky navštěvuje cca 18 členů. Soutěže jim začínají v dubnu. V únorových rozhledech bude rozlosování mužů IV.třídy a dorostenců II.třídy regionu
Teplice.
Jiří Kabourek

Historie oddílu stolního tenisu Sokolu Bořislav
Oddíl byl založen 1.července 1989 učitelem Jiřím Kabourkem, který působil od roku 1961
v ZŠ Bystřany. Jako tělocvikář vedl žáky k různým druhům sportu a jedním z nich byl i stolní
tenis. Do tohoto roku byl předsedou TJ Sokol Bystřany, cvičitel ZRTV, organizační pracovník
oddílu stolního tenisu a hráč uvedeného oddílu. Později působil v ZŠ Teplice, Buzulucká.
Z časových a pracovních důvodů převedl 4 hráče stolního tenisu z Bystřan do Bořislavi.
První rok jsme se přihlásili do okresního přeboru (OP) III.třídy družstev mužů. Základ
družstva tvoří čtyři hráči a libovolný počet náhradníků. Ve vlastním zápase začínají dvě čtyřhry a ve dvojhrách hraje každý s každým na tři vítězné sady, což je celkem 18 zápasů. Druhé
místo bylo postupové do OP II.třídy. O postup se zasloužili Kabourek Jiří, Kulich Miroslav,
Starý Vlastimil, Vágner Lubomír a Čechal Pavel. Hráli a trénovali jsme v tělocvičně ZŠ Žalany. Do tréninku jsme zařadili i místní děti a zájemce o stolní tenis.
V soutěžním ročníku 1990/91 se výkonnost zlepšila a konečné 8.místo z 12 účastníků bylo
úspěchem. Noví hráči, všichni z Bořislavi, byli Bubeník Václav otec a syn - mladší žák, bratři
Petr, Martin a Luboš Staňkovi, Pavel Novák, další bratři Aleš a Vítek Dobíhalovi a Radim Ježek. Trénovali jsme v sále bývalého kina na třech stolech. Na úpravě herny a přilehlých prostor jsme odpracovali desítky brigádnických hodin. Nejaktivnější byli Kabourek a Petr
s Martinem Staňkem.22.prosince se pořádal Vánoční turnaj pro příchozí za účasti 10 zájemců,
převážně místních fotbalistů.
Do soutěžního ročníku 1991/92 nastoupila 2 družstva . V OP II.třídy A družstvo ve složení
Kabourek, Kulich M., Starý a Vágner se umístilo na 6.místě z 10 účastníků. Novým účastníkem v OP III.třídy bylo naše B družstvo. Kromě Karla Kulicha hráli samí nováčkové. Otec
a syn Bubeníkové, Martin Staněk a Radim Ježek. Umístili se na posledním místě z 11
účastníků. Do okresního žebříčku ve starších žácích byli zařazeni 16.Dobíhal Aleš, 17.Staněk
Martin a 18.Kolář Antonín z 21 zařazených. V mladších žácích 8.Bubeník Václav, 9.Dobíhal
Viktor z 12 zařazených. Vyplatil se trénink s mládeží.
Pokračování v dalších Obecních rozhledech.
K obrázku na titulní straně:
Reprodukce pohlednice z roku 1900, ve výřezu dnešní obytný dům čp. 55, tehdy Restaurace
pana Josefa Tschieshe. Vpravo od budovy dnes už neexistující dřevěný kuželník (přístavba
existovala ještě po 2. světové válce).
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

