INFORMACE STAROSTY OBCE
Vážení občané,
s radostí Vám oznamuji, že několikaleté úsilí zastupitelů vybudovat vodovodní a kanalizační
síť v Bořislavi, místních částech Bořislav a Bílka tam, kde tyto sítě chybí, bylo úspěšné.
V obou místních částech bude možno vybudovat vodovod a kanalizaci všude tam, kde
tato zařízení chybí a je to ekonomicky možné. A to proto, že za finanční spoluúčasti Ústeckého
kraje ve výši 10% obdržela Obec Bořislav dotaci od Ministerstva zemědělství ČR v rámci
programu 129180 „ Podpora výstavby a obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“,
a to v maximální možné výši 70 % uznatelných realizačních nákladů.
Snahu vedení obce zajistit pro občany kvalitní dodávku pitné vody a ekologickou
likvidaci splaškových vod podporuje také Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice,
potažmo SčVAK, a.s., Teplice, která ve své investici zajistí nejen zkapacitnění vodojemu na
Bílce, ale také výměnu všech stávajících nevyhovujících vodovodních a kanalizačních řádů,
včetně intenzifikace ČOV v Žalanech.
Po dokončení všech investičních akcí Obce Bořislav a SVS, a.s., Teplice bude naše
obec v obou svých místních částech, a také v Osadě Bílka a Osadě Bořislav disponovat
spolehlivou dodávkou kvalitní pitné vody a ekologickou likvidací splaškových vod.
Jsem si, vážení občané vědom, že realizace všech těchto staveb bude znamenat určitá
omezení. Zastupitelé, a já osobně, budeme stavby, které budou zahájeny již v říjnu t.r.
ovlivňovat tak, aby nutná omezení měla co nejmenší dopad na běžný život v obci.
Předpokládaný termín dokončení výstavby a následné zprovoznění vodovodu a kanalizace je
listopad 2011.
K této velice významné události pro naši obec musím ještě uvést, že mimo obdržené
dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace obdržela obec dotace na opravu hřbitovní zdi,
vybudování chodníku podél silnice 1/8 a záchranu kulturní památky, kostelní zdi kolem kostela
Sv.Kateřiny.
Začátek realizace těchto staveb je plánován ještě v tomto roce. Zejména realizace
chodníku podél silnice 1/8 výrazně omezí pohyb chodců a vozidel. Dovoluji si Vás tímto ještě
jednou požádat o trpělivost a pochopení při řešení všech nastalých problémů spojených
s realizací všech těchto staveb.

Aleš Navara, starosta

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 15. července 2010 se konalo 7., mimořádné zasedání zastupitelstva obce Bořislav.
Zúčastnilo se jej 7 zastupitelů, bylo tedy usnášeníschopné.
Zastupitelé projednali především:
1. V souladu s výsledky výběrových řízení schválili, aby smlouvy o dílo byly uzavřeny
- pro zhotovení stavby „Výstavba kanalizace Bořislav, Bílka“ s firmou Vodostav, spol.
s r.o., Teplice,
- pro zhotovení stavby „Výstavba vodovodu Bořislav, Bílka“ s firmou Telkont, s.r.o.,
Teplice,
- pro zhotovení stavby „Oprava ohradní zdi kolem hřbitova v Bořislavi“ s firmou Josef
Brabenec, Velemín – Milešov.
2. Schválili uzavření smluv s Krajským úřadem Ústeckého kraje na poskytnutí dotací z Fondu
vodního hospodářství na stavby „Výstavba vodovodu Bořislav, Bílka“ a „Výstavba
kanalizace Bořislav, Bílka“.
3. Schválili uzavření mandátní smlouvy s firmou Primatep, s.r.o. Teplice na výkon TDI
(technického dozoru investora) na stavby „Výstavba vodovodu Bořislav, Bílka“ a
„Výstavba kanalizace Bořislav, Bílka“.

4. Schválili uzavření mandátní smlouvy s firmou SRB CR, s.r.o. Praha na zajištění veškerých
inženýrských činností staveb „Výstavba vodovodu Bořislav, Bílka“ a „Výstavba kanalizace
Bořislav, Bílka“.
5. Schválili udělení plných mocí pro paní Marii Harantovou, Most, pro výkon inženýrských
činností včetně zajištění všech úkonů souvisejících se zadáním výběrového řízení na
zhotovitele staveb „Záchrana kulturní památky – kostelní zeď – v Obci Bořislav“ a
„Bezbariérové chodníky v Obci Bořislav“.

SDĚLENÍ
Oznamujeme občanům, že poslední řádné zasedání zastupitelstva Obce Bořislav
v tomto volebním období se bude konat dne 22. září 2010.

PROGRAM ROZVOJE OBCE BOŘISLAV
V příloze tohoto vydání Bořislavských rozhledů se seznamte s plněním Programu
rozvoje obce Bořislav na roky 2006 až 2010.

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
S novým školním rokem zahájili z naší obce svoji školní docházku děti
Jan Zvolenský, Petr Staněk, Anička Kulichová a Lenička Bubeníková.
Všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo, naučili se mnoho nových věcí a aby se jim po
celý život dařilo jen dobře.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Jménem všech občanů Obce Bořislav vítáme nové občánky
Marušku Stružíkovou,
která se rodičům Romaně a Michalovi Stružíkovým narodila dne 1. července 2010,
Jana Pavlase,
který se rodičům Milušce a Ottovi Pavlasovým narodil dne 17. srpna 2010.
Rodičům přejeme, aby Maruška a Jan byli pro ně vždy jen radostí,
Marušce a Janovi přejeme krásné dětství a život plný úspěchů.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci srpnu 2010 oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané
Julius Pataky, Vratislav Zlámaný, Svatopluk Štolfa, Markéta Jůzová a Ján Novosedlák.
V měsíci září 2010 budou svá významná výročí oslavovat naši spoluobčané
Irena Benešová, Marie Dudášová a Marie Kinčová.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho dalších spokojených let.

OZNÁMENÍ
UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU:
Správa železničních a dopravních cest, s.o., Správa dopravní cesty v Ústí n. L. oznamuje, že ve
dnech 29. 9. 2010 až 1. 10. 2010 v době od 8,00 do 19,00 hodin
bude pro veškerý provoz obousměrně uzavřen železniční přejezd v Žimu
na silnici III/25829 (směr Řehlovice).

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Oddíl kopané
V okresních soutěžích máme dvě mužstva. Áčko hraje ve III.třídě a Béčko ve IV. třídě.
Z důvodu opravy hrací plochy budeme hrát domácí utkání na hřišti ve Rtyni, která chce za
nájem na jedno utkání 1000 Kč, což je výrazně nejnižší částka ze všech oslovených klubů.

Rozlosování podzimní části:
A mužstvo:
28.8. sobota 15.00

Lahošť

- Bořislav A

4.9. sobota 17.00

Trnovany B

- Bořislav A

11.9. sobota 14.00

Bořislav A

- Ledvice B

19.9. neděle 15.00

Oldřichov B

- Bořislav A

25.9. sobota 16.30

Bořislav A

- Srbice B

2.10. sobota 15.00

Hrobčice

- Bořislav A

9.10. sobota 13.00

Bořislav A

- Rtyně

16.10. sobota 14.00

Měrunice

- Bořislav A

23.10. sobota 12.30

Bořislav A

- Suché

30.10. sobota 14.30

Křemýž

- Bořislav A

6.11. sobota 11.00

Bořislav A

- Duchcov B

29.8. neděle 16.00
4.9. sobota 17.00

Modlany B
Bořislav B

- Bořislav B
- SK Dubí

11.9. sobota 17.00

Bořislav B

- Lysec

2.10. sobota 15.00

Zabrušany

- Bořislav B

9.10. sobota 16.00

Bořislav B

- Rtyně B

17.10. neděle

Kostomlaty B

- Bořislav B

Bořislav B

- Suché B

utkání se nehrálo pro špatný terén

B mužstvo:

?

23.10. sobota 15.30

2 : 4 první vítězství ve IV.třídě

31.10. neděle 14.00

Ohníč B

- Bořislav B

6.11. sobota 14.00

Bořislav B

- Hrobčice B

Zprávy z výboru tělovýchovné jednoty:
V červnových rozhledech jsme Vás informovali, že po deseti letech marných žádostí o
příspěvek fotbalového svazu na akci „Zelený trávník“ jsme letos obdrželi zkrácenou dotaci
135.000 Kč z požadovaných 450.000 Kč. Na mimořádném zasedání zastupitelů OÚ byla
schválena částka 250.000 Kč na uvedenou akci.
Velice iniciativní předseda oddílu kopané Víťa Kabourek byl pověřen koordinací navrhovaných prací. Zasluhuje velké poděkování. Zatím byly splněny následující úkoly:
- posun hřiště směrem ke kabinám o 4 metry a s opěrnou zdí,
- pokáceny topoly za brankou u příjezdové cesty a šest topolů směrem k lesu,
(provedeno dle nařízení Okresního fotbalového svazu z důvodu bezpečnosti, neboť kořeny
na hrací ploše ohrožovaly zdraví hráčů),
- u zbylých topolů musely být přerušeny kořeny směrem na hřiště a do rýhy jsme přemístili
zábradlí, které bylo před kabinami. Provedeno na požadavek firmy provádějící rekonstrukci
trávníku,
- zábradlí bude zároveň sloužit jako rozvod vody na závlahu,
- z části je připravena plocha na novou příjezdovou cestu pod svahem za brankou u lesa,
- je zavedena elektřina k asfaltovému hřišti cca 200 metrů,
- částečně je připraven rozvod vody na zalévání. Cca 100 metrů polyethylenové hadice
včetně hydrantů,
- proti původnímu plánu je zabudována akumulační nádrž vody o objemu 8,4 m3 na zalévání
hrací plochy.
Firma z Blšan na rekonstrukci trávníku odstranila postřikem dvojlaločné rostliny. Nyní
čeká na zlepšení počasí, aby mohla pokračovat v dalších pracích.
Zapsal Jiří Kabourek

Zprávy z oddílu silového trojboje:
Oddíl silového trojboje se rozrostl o dva nové aktivní členy a to o dorostence Jana Štiku
a Gabrielu Hraničkovou. Oba dva závodníky jsme mohli vidět již na Bořislavském Gigantu a
vůbec si nevedli špatně. Jen připomínám, že Jan Štika skončil na 2. místě a Gabriela
Hraničková na 5. místě ve svých kategoriích.
Trénuje se i o prázdninách, ale tréninky jsou víceméně individuální a záleží jestli je před
závodem nebo jestli má někdo speciální přípravu na jiné silové sporty. Patrik Navara a Pavel
Čurda zahájili přípravu na vzpěračský podzim, kdy Patrika Navaru čeká MČR juniorů ve
vzpírání a Pavla Čurdu vzpěračská liga.
O prázdninách proběhlo několik závodů. Jako první byl 19.6. Sedlčanský silák
v benčpresu, kterého se zúčastnil pouze Patrik Navara a i když se moc nepotkal s formou, tak
výkon 150 kg RAW (bez dresu) stačil ve velké konkurenci na pěkné 4. místo.

Další závod byl 3.7. Řepský silák, což byla soutěž v pozvedu. Tady startovali Patrik
Navara, Pavel Čurda, Jan Štika a Gabriela Hraničková. Řekl bych, že po naší domácí soutěži
nejlepší závod. Pavel Čurda se stal celkovým vítězem výkonem 320 kg, Patrik Navara
v juniorech výkonem 260 kg obsadil výborné druhé místo, Jan Štika výkonem 200 kg obsadil
v juniorech 7. místo a Gabriela Hraničková výkonem 115 kg v ženách 5. místo. Myslím, že
s těmito výkony můžeme být naprosto spokojeni, protože soutěž probíhala pod širým nebem a
teplota se pohybovala přes 30 stupňů.
V sobotu 10.7. proběhl ve Starých Křečanech pozved, kterého se z Bořislavských
zúčastnil pouze Patrik Navara. I přes vražedné teploty a fakt, že od posledního závodu uběhl
teprve týden a proto na regeneraci a přípravu na závod moc času nezbylo, obsadil Patrik
výkonem 240 kg v juniorech první příčku.
17.7. startoval Pavel Čurda na mistrovství ČR ve zvedání kamene v Babyloně u
Domažlic a obsadil 3. místo za reprezentanty SRN.
V sobotu 4.9. si Patrik Navara „odskočil“ na vzpěračskou soutěž na Velkou cenu TJ
Baníku Meziboří ve vzpírání a v kategorii muži do 105 kg vybojoval druhé místo výkonem 207
kg.
O tom jak jsou naši trojbojaři úspěšní hovoří fakt, že od počátku roku se podařilo
vybojovat 29 medailí. Doufáme, že v tomto trendu budou naši borci pokračovat i nadále.
Aleš Navara

INZERCE
POPTÁVKA POZEMKU NA ZAHRÁDKU:
Paní Martina Šimšálková (Soukalová) s panem Michalem Jůzou poptávají koupi
pozemku případně jeho části na zřízení zahrádky. Pokud chce někdo k tomuto účelu pozemek
odprodat, kontaktujte je na telefon 725 513 597 nebo 723 243 344.
NABÍDKA SLUŽEB PEDIKŮRY:
V Obci Žalany, Lelovské ulici vznikla soukromá služba pedikůry. Po telefonické
domluvě je možné provést tuto službu i u objednatelů doma. Objednávky na telefonním čísle
776 105 580.
KANALIZACE

BOŘISLAV – BÍLKA:

V obci Bořislav, místních částech Bořislav a Bílka a v Osadách Bořislav a Bílka bude
vybudována kanalizace. U některých domů, které jsou situovány pod úrovní komunikace po
které bude veden hlavní kanalizační řád, bude nutno instalovat tlakovou kanalizaci.
Tlaková kanalizace krok za krokem:

1) Kdo potřebuje tlakovou kanalizaci?
Tlakovou kanalizaci potřebuje dům, který je situován níže, než je hlavní kanalizační řád
a proto domovní kanalizační potrubí nemůže být napojeno spádově (gravitačně).

2) Co obnáší tlaková kanalizace?
Systém tlakové kanalizace se skládá z
- čerpací šachty, osazené speciálním kalovým čerpadlem (s řezacím ústrojím),
- přívodního potrubí,
- zpětného ventilu a vývodního tlakového potrubí,
- snímačů hladin a ovládacího elektrorozvaděče.
Čerpací šachtu je nutno zakopat do země, vykopat rýhu pro položení vývodního
tlakového potrubí až k hlavní kanalizaci. Po propojení všech hydraulických součástí bude
zapojena elektroinstalace pro ovládání čerpadla a snímačů hladiny.
3) Bližší informace o dodávkách a montáži můžete získat u Petra Filipa, Bořislav 132,
PORADENSTVÍ – INSTALACE – SERVIS, TELEFON: 731 524 675.
EVROPSKÉ CENTRUM ODŠKODNÉHO:
V České republice se na trhu objevila nová služba – „náležité“ odškodné pro účastníky
dopravní nehody. Společnost Evropské centrum odškodného je specializovaná advokátní
kancelář, která má ve svých řadách i posudkové lékaře. Zajišťujeme kompletní servis
od přijetí až po vyplacení náležitého odškodného. Společnost existuje od roku 2008,
obchodní zastoupení je ve všech velkých městech. 95% poškozených při dopravní nehodě
je nespokojených s výší odškodného. Pojišťovny využívají neznalosti a nedostatek
kompetence svých klientů. Velmi často je klientům odškodné zamítnuto s možností dovolání
se svých práv soudní cestou. Kolik z postižených lidí toto udělá? Možná jeden z deseti.
Byla Vám byla způsobena újma na zdraví, nebo při nehodě zemřel Váš blízký?
Jste nespokojeni s výší odškodnění? Nemáte peníze na advokáta? Potom se obraťte
na naše obchodní zástupce, kteří s Vámi žádost sepíší a vše Vám vysvětlí. Nárok na
odškodnění máte i v případě, že jste nebyli pojištěni a nárok lze uplatnit až 4 roky zpětně.
Pomůžeme Vám získat odškodnění za následující události – újmu na zdraví,
smrt blízké osoby, ušlý zisk, ztížení společenského uplatnění, náklady na léčení.
Společnost EvCo ví, že každý má jen jedno zdraví a jeden život. Ani odškodné
nevrátí zdraví, ani nezastoupí osobu nejbližší, ale pomůže žít dál, podpoří rozvoj, vzdělání,
léčbu, rehabilitaci a alespoň částečně zmírní fyzickou i psychickou bolest.
Telefonické spojení - 774181926, 728673090
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST:
Domácí práce. Výroba vlasových vzorníků. Práce vhodná spíše pro ženy. Úkolová mzda.
Další info na tel. č. 607 104 590 paní Malá.

Měsíčník Bořislavské rozhledy vydává Obecní úřad v Bořislavi, Bořislav 20, 415 01 Teplice. Telefon: 417872266,
tel./Fax: 417872114, e-mail: obec.borislav@volny.cz, webové stránky: www.obec.borislav.cz.

