SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení občané,
dovolte mi, abych u příležitosti ukončení volebního období 2006-2010 poděkoval všem
občanům a neziskovým organizacím za osobní iniciativu, kdy formou různých informací a
podnětů nemalou měrou pomohli zastupitelům řešit řadu záležitostí ve prospěch občanů a
obce.
Touto cestou děkuji také všem zastupitelům zvoleným v obecních volbách před čtyřmi
roky za jejich odvedenou práci a úsilí, kterým přispěli k pozitivnímu rozvoji obce .
Novému zastupitelstvu, které vzejde z obecních voleb ve dnech 15. a 16. 10. 2010
přeji mnoho úspěchů v jejich práci.
Aleš Navara

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 22.9.2010 se konalo 8. řádné zasedání zastupitelstva obce. Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů,
bylo tedy usnášeníschopné.

Zastupitelé projednali především:
- schválili Rozpočtové opatření č. 3/2010,
- projednali a schválili prodloužení nájemních smluv k těm pozemkům v majetku obce,
jejichž platnost končí, podle charakteru pozemku o 1 rok, resp. o 3 roky,
- s podmínkou doložení trvání podmínek pro možnost užívání sociálního bytu schválili
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 55 paní Radce Pšeničkové,
- schválili uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Bezbariérové chodníky v Obci
Bořislav“ s firmou SaM, silnice a mosty Česká Lípa,
- schválili uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Záchrana kulturní památky –
Kostelní zeď – v Obci Bořislav“ s firmou Radomír Šolc, restaurátor, Praha,
- rozhodli, že žádosti o odkup některých pozemků z vlastnictví obce budou k posouzení a
rozhodnutí předány novému zastupitelstvu,
- schválili provedení výměny vchodových dveří u domu čp. 55 v Bořislavi,
- delegovali předsedkyni kulturní komise zastupováním Obce Bořislav na Svatováclavské
slavnosti v Bílce 25.9.2010,
- seznámili se se zprávami o plnění rozpočtu obce na rok 2010 dle stavu ke 20.9.2010 a o
průběhu prací na fotbalovém hřišti,
- vzali na vědomí informaci, že na obou katastrálních územích má obec vypořádány
historické majetky, a že na k.ú. Bílka budou v roce 2011 zahájeny komplexní pozemkové
úpravy,
- seznámili se se stavem příprav na započetí výstavby vodovodu a kanalizace včetně
objemů prací, které budou prostavěny ještě v roce 2010,
- zmocnili starostu obce jednat s ŘSD ČR o dopravní situaci na průtahu silnice I/8 (E55),
která vznikla v důsledku splavení svahu do údolí bývalého koupaliště.

INFORMACE KE STAVBĚ VODOVODU A KANALIZACE
V roce 2010 bude vybudován označený úsek.

INFORMACE PRO STAVEBNÍKY PŘÍPOJEK
VODOVODU A KANALIZACE
Podle informací Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města
Teplice se pro stavbu přípojek do délky 50 m podle §103 odst. 1 písm.b) bod 8 stavebního
zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Postačí vydání územního souhlasu
podle §96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Územní souhlas vydá Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města
Teplice, náměstí Svobody 2, PSČ 415 95 ve lhůtě maximálně 30 dnů bez platby správního
poplatku za předpokladu, že žadatel předloží všechny potřebné doklady, kterými jsou:
-

-

žádost na tiskopisu „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“, který je
možno stáhnout ze stránek Města Teplice (www.teplice.cz/magistrát města/sklad
tiskopisů) a ze stránek Obce Bořislav (www.obec-borislav.cz),
situační výkres a popis technického provedení,
souhlas vlastníka budovaného hlavního vodovodního (kanalizačního) řádu s napojením.
Tiskopis můžete stáhnout z www stránek Obce Bořislav (www.obec-borislav.cz), vyplnit
jej a na Obecním úřadě v Bořislavi si vyžádat razítko a podpis.

Vydání územního souhlasu pro uložení přípojky (vodovodu, kanalizace) žádejte pouze
pro Váš pozemek. Územní souhlas pro tu část přípojky, která bude vedena pod veřejným
pozemkem až ke hlavnímu řádu je již součástí územního souhlasu, vydaného pro Obec
Bořislav.
Se zhotoviteli vodovodu a kanalizace je dohodnuto, že jejich zástupci budou
v souvislosti s realizací konkrétních částí těchto staveb jednat s každým majitelem příslušné
nemovitosti o místu napojení a technických parametrech.
Pokud přípojka (vodovod, kanalizace), pro kterou budete žádat o územní souhlas,
povede také po pozemku jiného vlastníka, přiložte jeho písemný souhlas s umístěním
přípojky.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci říjnu 2010 se svých významných životních výročí dožívají naši spoluobčané
paní Matilda Olahová, paní Hana Rickerová a pan Jaroslav Doležal.
Všem přejeme hodně spokojenosti, životního elánu do dalších let, a zejména zdraví a
samozřejmě i co nejvíce štěstí.

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
Michaele a Tomášovi Soukalovým se v minulém měsíci narodil syn

Tadeáš Soukal.
Tadeáškovi přejeme život plný úspěchů a jeho rodičům přejeme mnoho radosti a
spokojenosti z jejich syna

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
PODĚKOVÁNÍ
Výbor TJ Sokol Bořislav děkuje všem stávajícím zastupitelům za odvedenou
práci v tomto volebním období a konstatuje, že vzhledem k maximálně úspěšnému
získání finančních prostředků a dotací, zejména pak na kanalizaci a vodovod se jeví
jako nezbytné zachovat kontinuitu orgánů obce. Zároveň si dovolujeme seznámit členy
jednoty a občany obce s navrhovanými kandidáty do zastupitelstva obce.

Představení kandidátů pro volby do obecního zastupitelstva
Za „Sdružení nezávislých kandidátů – TJ Sokol Bořislav“
Mgr. Jiří Kabourek: Současný zastupitel obce, předseda finančního výboru, člen kulturně –
sportovní komise, vedoucí, trenér a aktivní hráč oddílu stolního tenisu. Svou vitalitou a
přístupem je hybnou silou nejen pro fungování TJ Sokolu Bořislav, ale i pro obec.
Aleš Navara : Současný starosta obce, a vedoucí oddílu silového trojboje, který v tomto
volebním období dokázal zhodnotit majetek obce a zefektivnit chod obce včetně získávání
dotací. Jeho získané zkušenosti a pracovní nasazení je to co obec potřebuje pro svůj další
rozvoj.
Hana Rickerová (rozená Nešlehová): Nová tvář na kandidátce TJ Sokol Bořislav.
Problematiku této oblasti zná dobře celá léta a po přistěhování do obce má velký zájem o dění
v obci. Její profese nabízí možnost širokého uplatnění v orgánech obce.
Ing. Jaroslav Pauza: Současný zastupitel obce s řadou praktických zkušeností. Do budoucna
nabízí kvalitní a odpovědnou práci v komisích a výborech obce.
Miroslav Hrubý: Současný místostarosta s mnohaletými zkušenostmi v obci, jeho doménou
je zejména problematika pozemků, kterým se věnuje řadu let a zkušenosti v tomto oboru jsou
pro obec velkým přínosem.

Ing. Ladislav Hronec : Nová tvář na kandidátce obce, od kterého lze očekávat , že jeho letité
zkušenosti zejména v ekonomice a bankovním sektoru mohou být pro obec, ale i pro občany
velkým přínosem.
Gabriela Mezerová: Současná zastupitelka obce, členka přestupkové komise, která se umí
postavit k jakékoliv potřebné, ale i nepopulární práci.
Lenka Latislavová (družka Josefa Chládka ml.) : Poslední nová tvář kandidátky do obecního
zastupitelstva s novým a neotřelým pohledem na řešení mnohých problémů týkajících se
nejen mladých maminek.
Petr Filip: Současný zastupitel, který ze své praxe zná velice dobře problematiku chodu obce
a významným podílem přispívá k řešení dané problematiky.

Oddíl kopané:
Výsledky A mužstva : III.třída
Datum Domácí
1.9. FK Lahošť
4.9.

H.Trnovany

11.9.

Hosté
Výsledek 1.pol. Střelci branek Sokolu Bořislav
S.Bořislav A
4:2
1 : 0 vlastní, Háša
S.Bořislav A

2:2

2 : 0 Brejcha, Hlavatý

S.Bořislav A Ledvice B

3:2

2 : 0 Koníček 3

19.9.

Oldřichov B

9:1

6:1 ?

25.9.

S.Bořislav A S.Srbice B

0:2

0:0

2.10.

Hrobčice

6:0

2:0

S.Bořislav A

S.Bořislav A

Umístění: předposlední 11.místo z 12 účastníků s hrozivým skóre 8 : 25

Podzimní část je velice náročná se zajišťováním náhradních hracích ploch pro A i B
družstvo. Z důvodu úpravy našeho hřiště hrajeme všechna podzimní utkání prakticky jen
venku. I přesto se nám daří plnit práce na úpravě hřiště i zajišťování sportovní činnosti tak,
aby nebyl omezen chod oddílu kopané. Trenér a organizační pracovník J. Havel zasluhuje
velké poděkování za obětavost a vytrvalost, kterou prokazuje.
Velice mne mrzí nezájem a pochybnosti některých spoluobčanů i samotných hráčů kopané
o správnosti postupu zlepšení hrací plochy a okolí. Nenašel se nikdo kdo by nabídl jakoukoliv
pomoc.

Výsledky B mužstva : IV.třída
Datum Domácí
29.8. Modlany B

Hosté
Výsledek 1.pol. Střelci branek Sokolu Bořislav
S.Bořislav B
2:4
1 : 0 Červ J., Koníček, Prokš, Bárta F.

4.9.

S.Bořislav B SK Dubí

5:1

1 : 1 Novák 3, Kinzl J., vlastní

11.9.

S.Bořislav B Lysec

3:1

1 : 0 Koníček, Prokš 2

19.9.

Zabrušany

S.Bořislav B

2:0

1:0

Umístění: druhé místo s jednobodovým odstupem na vedoucí Suché B, ale s jedním
odehraným zápasem méně.
Zprávy o dění v Sokolu Bořislav jsou na internetových stránkách: www.sokolborislav.cz.tl

Oddíl stolního tenisu:
V soutěžním ročníku 2010/2011 budeme hrát se 3 družstvy. Pro nedostatek hráčů
s pravidelnou účastí při mistrovských utkáních jsme museli odhlásit D družstvo.
Okresní přebor I.třídy:- začátek soutěže 7.října 2010
V A družstvu tvoří základ Barták Luboš, Dvořák Václav, Knížek Josef, a Krejčí Petr.
Náhradníky jsou Beran Ladislav, Kadlček Lukáš a Seko Tomáš, který pracuje do 17,30 a
nestíhá začátky zápasů.
V B družstvu tvoří základ Kadlček Luboš, Brož Miroslav, Janeček Lukáš a Krčka Zdeněk.
Náhradníci: Kabourek Jiří, Beneš Martin, Jurčík David a Čechal Pavel.
S obsazováním hráčů na zápasy máme velké problémy. Dvořák a Jurčík mají zaměstnání na
směny, které jim dovolují hrát jednou za čtrnáct dní. Brož nyní pracuje v cizině a Krčka
studuje dálkově vysokou školu. Čechal jako podnikatel je často na montážích mimo okres a
neslibuje pravidelnou účast na mistrovských utkáních. Obě družstva mají v tomto soutěžním
ročníku velké problémy s hráči základu i náhradníky.
Okresní přebor II.třídy byl v tomto soutěžním byl rozdělen na OP II se 7 účastníky a OP III se
6 účast-níky. Škoda jen, že C družstvo se umístilo v minulém ročníku až na osmém místě a
hraje v OP III.
Okresní přebor III.třídy: soutěž začne 2.října 2010 pouze se 6 družstvy.
Základ C družstva: Beneš Martin, Beran Ladislav, Kabourek Jiří a Kadlček Lukáš.
Náhradníci: Feit Petr - nespolehlivý v pravidelné docházce, Bečvařík Václav, Pauzová Jana –
oba mají v hrací dny dlouho školu, Brož Pavel - jediný s pravidelnou docházkou, Martin Malý
– má zdravotní problémy a v podzimní části by neměl hrát. Jurčík David a Seko Tomáš
důvody omezené účasti na mistrovských utkáních uvedeny výše. Hráčů máme relativně
hodně, ale na 4 družstva málo z uvedených důvodů.
Přestali hrát: Janeček Jan, Pechová Jana, Kulich Karel, Rendek Ladislav a Tatíček Jaroslav.
Pro nezájem spoluobčanů o stolní tenis v naší obci nebudu psát rozpis zápasů. Najdou-li se
nějací zájemci, tak uvádím aspoň hrací dny a začátky utkání. OP I hrají doma střídavě A i B
každý čtvrtek v 17,30 hodin. C družstvo má hrací dny v úterý od 17,30 hodin a první utkání
bude hrát doma 12.10.

Současný stav úpravy hřiště.
Firma z Blšan dokončila opravu trávníku s následujícími úkony: odstranění nežádoucích
plevelů, urovnání hrací plochy, provzdušňování, dosev travního semene, hnojení, hloubkové
kypření, pískování a smykování. Dále dodala zavlažovací vozík s příslušenstvím.

S pomocí pracovníků VPP byl proveden základní a první nátěr zábradlí, které dokončila
firma V. Kabourka. Zbývá zprovoznění nádrže, zavlažovacího systému a elektrické přípojky
s rozvodnou skříní. Chybí schodiště ke kabinám z hrací plochy. Dále se dokončuje oplocení
nádrže. Deštivé počasí nám znemožňuje závěrečné terénní úpravy, odvodnění rohu hřiště ve
spojitosti s vybudováním cesty ke kabinám podél lesa.
Jiří Kabourek za TJ Sokol

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Představení kandidátů pro volby do obecního zastupitelstva
za „Sdružení nezávislých kandidátů – správná volba“

Ing Václav Šťovíček: současný zastupitel obce, je předsedou kontrolního výboru, člen
komise pro rozvoj obce, je například spoluautorem projektu oplocení točny. Pracuje jako
projektant. Jeho zkušenosti, znalosti a pracovní nasazení jsou tím, co obec potřebuje pro svůj
další rozvoj.
Kamila Vlčková: současná zastupitelka obce, je předsedou kulturní komise, je aktivní členem
zastupitelstva, je přísedící okresního soudu, ve svém volném čase organizuje kulturní život
v obci a pořádá dětské akce. Její iniciativa a nezištná práce pro občany obce je příkladem pro
ostatní.
Ing. Milan Rejzl: nová tvář na kandidátce do zastupitelstva obce, má mnohaleté zkušenosti
v oblasti veřejného života a v podnikatelské sféře. Jeho zkušenosti mohou být pro obec
přínosem.
Ing. Václav Woska: nová tvář na kandidátce do zastupitelstva obce. Bydlí v Bílce. Svým
přístupem dokazuje, že je možné nacházet i nové cesty v řešení problémů, byť i
nepopulárních.
Jana Zimmermannová: nová tvář na kandidátce do zastupitelstva obce. Svým přístupem a
prací v obecní knihovně a v kulturní komisi dokazuje, že může být platným členem
v zastupitelstvu obce.
Adéla Jarkovská: nová tvář na kandidátce do zastupitelstva obce. Je studentka, svým
mladickým elánem může přispět k řešení úkolů, zaměřených zejména na mladé lidi v obci.
Lucie Žabková: nová tvář na kandidátce do zastupitelstva obce. „Sdružení nezávislých
kandidátů – správná volba“ dává na své kandidátce možnost uplatnit se i mladým lidem, kteří
mají chuť pro své spoluobčany něco udělat.

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb

v pátek
15.října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin Obec Bořislav v souladu
se zákonem č. 491/12001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů stanoví :
1. Volby do zastupitelstva obce Bořislav se uskuteční

v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost knihovny v budově Obecního úřadu
Bořislav pro voliče bydlící v Obci Bořislav a Osadě Bílka.
3. Voliči bude umožněno volit poté, kdy ve volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svoji totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti volit
v uvedeném okrsku. Totožnost a státní občanství ČR volič prokáže platným
dokladem - občanským průkazem, cestovním dokladem.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny před dnem voleb hlasovací lístky
do místa trvalého pobytu, s hlasovacími lístky obdrží volič informační leták s údaji
potřebnými pro realizaci volebního práva.Pokud volič neobdrží z různých důvodů
hlasovací lístky do místa trvalého pobytu, budou mu vydány ve volební místnosti ve
dnech voleb.
5. Oprávněný občan může ze závažných důvodů, zejména zdravotních důvodů, požádat
obecní úřad a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo místnost pro hlasování v územním obvodu okrsku.V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k oprávněnému občanu dva své členy s přenosnou
schránkou.

V Bořislavi 30.září 2010

Aleš Navara
starosta
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