ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pořadí 5. řádné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 19.5.2010 od 18,15 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Bořislavi. Zúčastnilo se jej 6 zastupitelů, 3 byli omluveni, takže zasedání bylo
usnášeníschopné. Přítomni byli také 4 občané.

Veřejné zasedání zastupitelstva projednalo především:
-

zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou p. Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů
přijatých minulými zasedáními zastupitelstva. KV konstatoval, že v etapě před
dokončením je zpracování nových internetových stránek obce, které budou jednodušší,
přehlednější a bude možné umisťování všech dokumentů i ve formátu pdf, trvá úkol
jednat s firmou ČEZ distribuce, a.s. o problematice zkvalitnění dodávky elektřiny pro
místní část Bílka, dále trvá úkol zpracovat pasportizaci veřejného osvětlení,

-

po projednání a připomínkách schválilo Zadání změny územního plánu č. 1 s tím, že je
nutno stanovit podmínky pro realizaci výstavby na rozvojových plochách pro bydlení,
zejména z hlediska dopravy materiálu, hluku, apod.,

-

schválilo rozšíření veřejného osvětlení do uličky od domu Žabkových k Vopravilům a
k zahajované stavbě RD na p.p.č. 656/14 p. Berešem s tím, že starosta obce osloví
minimálně 3 dodavatelské firmy a zhotovení rozšíření VO bude objednáno u firmy, která
zhotovení nabídne za nejnižší cenu,

-

zastupitelé schválili pronajmout část p.p.č. 1071 o rozloze 1.919 m2, část p.p.č. 1065/3 o
rozloze 1.076 m2, p.p.č. 1125 o rozloze 652 m2, p.p.č. 1065/1 o rozloze 1.153 m2, p.p.č.
1069 o rozloze 932 m2 a p.p.č. 311/8 o rozloze 306 m2, celkem 6.038 m2 panu Jindřichu
Janákovi, Bořislav čp. 79, který tyto pozemky zemědělsky obdělává, za roční nájemné dle
usnesení zastupitelstva č. 7/2009 ze dne 20/05/2009 ve výši 1.500,- Kč/ha/rok, v tomto
případě za celkovou plochu 6.038 m2 za roční nájemné 906,- Kč, a to počínaje ode dne
21/04/2010 (schválení záměru obce uvedené pozemky pronajmout),

-

vzalo na vědomí připravený program oslavy Dětského dne, která se bude konat v areálu
fotbalového hřiště v Bořislavi dne 12.6.2010 a schválilo na úhradu atrakcí částku 35.500,Kč (bez DPH),

-

vzalo na vědomí současný stav průběhu soudních sporů, vedených obcí nebo proti obci a
schválilo další postup v jednotlivých případech,

-

schválilo návrh Rozpočtového opatření č. 2/2010,

-

vzalo na vědomí nabídku OS přátel Českého středohoří v Bílce a OS pro znovupostavení
kapličky a zvelebení návsi v Bílce, tlumočenou p. arch. Noskem, na možnost objednání
bronzových výročních plaket za 1.400,- Kč/ks pro ocenění zásluh těch občanů, kteří se
zasloužili o výstavbu kapličky. Zastupitelé nabídku odmítli s tím, že Obec Bořislav má
svoji plaketu pro ocenění zásluh občanů, a návrhy na ocenění je tedy možno podávat
k posouzení,

-

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
stanovilo pro další volební období zastupitelstvo o počtu 9 členů,

-

vzalo na vědomí, že Obec Bořislav má přiznané dotace na
 opravu památkově chráněné ohradní zdi kolem kostela sv. Kateřiny včetně bývalé
márnice a náhrobku,
 opravu ohradní zdi kolem hřbitova,
 před konečným schválením je obdržení dotace na stavbu vodovodu a kanalizace, a na
chodník podél silnice E55.

-

vzalo na vědomí, že byla do fondu hejtmanky kraje byla zaslána žádost o dotaci na
pořádání oslav Dětského dne a že bude požádáno o dotaci na vydání knihy o obci. Pro rok
2011 bude podána žádost o dotaci na rekonstrukci a opravu domu čp. 33,

-

vzalo na vědomí informace o přepracování PD na revitalizaci údolí bývalého koupaliště,
která řeší přístupovou komunikaci (spolupráce s LČR), vedení potoka, a další. V první
etapě bude provedeno dosypání, zarovnání a vytvoření prostoru pro vedení komunikace a
potoka. K zásypu bude využito zeminy vytěžené při stavbě vodovodu a kanalizace,

-

vzalo na vědomí stav v přípravě na odvodnění návsi v Bořislavi a uložilo starostovi poptat
možné dodavatelské firmy,

-

schválilo poskytnout Diakonii příspěvek ve výši 1.000,- Kč,

-

projednalo situaci v parkování vozidel a znečišťování prostoru u hřbitova,

-

schválilo podporu aktivity obecních úřadů obcí Bořislav, Velemín, Vchynice a Lovosice
směrem k dostavění dálnice D8.

UCTĚNÍ PAMÁTKY UMUČENÝCH
Položením věnce a zapálením svíček ke společnému hrobu obětí pochodu smrti byla
dne 7. května 2010 na místním hřbitově uctěna jejich památka.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci červnu 2010 se svých významných životních výročí dožívají naši občané
pan František Mokráček, paní Květuše Tvrzníková, paní Zdeňka Tvrzníková,
paní Olga Kiceluková a paní Marie Hönigová.
Všem jmenovaným přejeme především hodně zdraví, lásky
a také pohody a životního elánu do mnoha krásných dalších let.

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
A SOKOLSKÉ SLAVNOSTI V BOŘISLAVI
Obec Bořislav ve spolupráci s TJ Sokol Bořislav pořádá v sobotu 12.6.2010 v areálu
fotbalového hřiště sportovní hry nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Stolní tenis:
V rámci sportovního a dětského dne bude ve stanu stůl na stolní tenis a v kabině
dorostenců robot na procvičování úderů stolního tenisu.
Zájemci budou mít možnost si vyzkoušet dovednosti stolního tenisu od devíti hodin.

Program turnaje ve stolním tenisu:
9 - 10 hodin žactvo I.stupně 1.- 5.třída
10 - 11 hodin žactvo II.stupně 6.- 9.třída
11 - 12,30 hodin turnaj mládeže oddílu stolního tenisu
Ve stejném čase bude v provozu robot.

První tři soutěžící z každé kategorie obdrží diplom, medaili a drobnou cenu. Všichni
zájemci o pohyb při stolním tenisu jsou zváni.

Dětský den:
Od 14 hodin bude na fotbalovém hřišti pro děti připraven skákací hrad, trampolína,
rodeo flaška, kreativní program, malování na obličej a různé soutěže. Pro soutěžící děti je
připraveno občerstvení. Dále bude možno svézt se na koních a prohlédnout si hasičskou
techniku.

Soutěž v mrtvém tahu – Bořislavský GIGANT:
Na asfaltové ploše pod fotbalovým hřištěm proběhne od 14 hod otevřená soutěž
v mrtvém tahu.

Doprovodné akce v průběhu dětského dne:
Vystoupení taneční skupiny, vystoupení skupiny historického šermu, žonglování
s ohněm a vystoupení hudebních skupin Black Towel a Dlouhej flám.

.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
Obec Bořislav v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do
Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů stanoví :
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
28.května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 29.května 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 13.května 2010
Aleš Navara
starosta

UPOZORNĚNÍ
V průběhu měsíce června budou vybírány poplatky za svoz a likvidaci komunálního
odpadu na 2. pololetí 2010. Počínaje prvním svozem po 1.7.2010 nebudou nádoby na odpad,
na kterých bude chybět nálepka pro 2. pololetí 2010 pracovníky svozové firmy
vyprazdňovány.

OČKOVÁNÍ KRÁLÍKŮ
MVDr. Pokorný přijede v sobotu dne 29.5.2010 v dopoledních hodinách očkovat
králíky proti králičímu moru a myxomatóze. Cena očkování jednoho králíka činí 17,- Kč.
Chovatelé, nahlašte svůj zájem o provedení očkování na telefon 417560570.

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Oddíl stolního tenisu:
6.ročník turnaje neregistrovaných se konal 1.května 2010 za účasti sedmi mužů a
jedné ženy.
Očekával jsem větší počet zájemců o sportování. Velice mě mrzí ubývající počet
účastníků. Stále postrádám účast bývalých hráčů, kteří se v nedaleké minulosti věnovali
stolnímu tenisu.
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno
Feit Petr
Šitner Václav
Cajthaml Frant.
Bečvařík Václav
Elsnic
Naštický Luděk
Kubala Ivan
Baránková Mirka

1
X
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
2:1
0:3

2
2:1
X
1:2
0:3
2:1
1:2
1:2
0:3

3
2:1
2:1
X
1:2
1:2
0:3
1:2
0:3

4
2:1
3:0
2:1
X
1:2
1:2
1:2
0:3

5
2:1
1:2
2:1
2:1
X
1:2
1:2
0:3

6
2:1
2:1
3:0
2:1
2:1
X
0:3
1:2

7
1:2
2:1
2:1
2:1
2:1
3:0
X
1:2

8
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
2:1
2:1
X

Sety Body
14:7 13
14:7 12
14:7 12
11:10 11
12:9 10
9:12
9
8:13
9
2:19
7

Turnaj se hrál na tři sety. Při rovnosti bodů rozhodovala o umístění vzájemná utkání.
Konečné tabulky okresního přeboru mužů I.třídy:
Po základní části byla mužstva rozdělena do skupin o postup a sestup. Do tabulek se
započítávaly pouze výsledky ze vzájemných zápasů.

1.-5.místo:
Poř. Mužstvo
1. TJ Krupka D
2. SKST Teplice C
3. SK SIAD Bílina A
4. Sokol Bořislav A
5. Sokol Trnovany B

U
16
16
16
16
16

V
14
13
7
5
1

P
2
3
9
11
15

Sety
706:407
638:431
533:583
480:647
437:696

Zápasy Body Poznámka
208:80 46 Postup do KP II
183:105 42
131:157 30
113:175 26
85:203 18

6.-10.místo:
Poř. Mužstvo
6. SKST Teplice D
7. TTC Duchcov B
8. Sokol Bořislav B
9. Loko Teplice
10. SK SIAD Bílina B

U
16
16
16
16
16

V
13
10
10
6
1

P
3
6
6
10
15

Sety
642:437
638:447
596: 470
457:574
328:733

Zápasy Body Poznámka
186:101 42
182:108 36
166:123 36
126:161 28
61:228 18 Sestup do OP II.tř.

Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění poměr setů za vzájemných utkání.

Úspěšnost jednotlivců
A mužstvo: 21 klasifikovaných s více jak 50% odehraných zápasů:
12.
13.
19.
20.

Luboš Barták
Josef Knížek
PetriKrejčí
Václav Dvořák

Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A

63
64
64
44

34
26
22
15

29
38
42
29

129:120
109:145
107:147
72:102

53,97
40,38
34,38
34,09

Méně jak 50 % odehraných utkání bylo hodnoceno 16 hráčů.

B mužstvo: 18 klasifikovaných s více jak 50% odehraných zápasů:
Poř.
1.
5.
6.
16.

Jméno a příjmení
Miroslav Brož
Lukáš Janeček
Luboš Kadlček
Jiří Kabourek

Družstvo
Zápasy Výhry Prohry Poměr setů Úspěšnost v %
Sokol Bořislav B
58
49
9
158:44
84,48
Sokol Bořislav B
62
29
33
145:95
66,13
Sokol Bořislav B
62
39
23
141:98
62,90
Sokol Bořislav D
41
7
34
43:111
17,07

Méně jak 50 % odehraných utkání bylo hodnoceno 14 hráčů

Oddíl silového trojboje:
Příprava na Bořislavského GIGANTA byla úspěšná –
Patrik Navara má další medaili
Tuto sobotu proběhla Malá cena Střelné v bench-pressu a pozvedu. Za Sokol Bořislav se
zúčastnil a ladil formu na Bořislavského GIGANTA pouze Patrik Navara. Patrikovo
vystoupení bylo poslední před domácí soutěží, a tak 3. místo mezi muži bez rozdílu věku a
váhy v kategorii vzpěrači a příchozí, je příslibem dobrého výkonu. V této soutěži byl povolen
start pouze bez dresu (RAW). Patrikův výkon znamenal zlepšení osobních rekordů v benchpressu na 150 kg a v pozvedu na 242 kg.

Oddíl kopané:
Výsledky jaro 4.třídy mužů:
10.4. SK Dubí
- Sokol Bořislav
17.4. Křemýž
- Sokol Bořislav
24.4. Sokol Bořislav - Lysec
1.5. Kostomlaty B
- Sokol Bořislav
8.5. Sokol Bořislav - Suché B
15.5. Novosedlice B - Sokol Bořislav

1:3
2:2
5:2
2:2
4:0
0:5

Tabulka mužstev s nadějí na postup:
1. Sokol Křemýž
11 2 2 49 : 16 35 bodů
2. Sokol Bořislav
11 2 2 47 : 15 35 bodů
Rozhoduje 1 branka ve prospěch Křemýže !!!
Do konce soutěže zbývají 3 kola.
Střelci jarních branek:
Háša 6, Křížek 4, Jerke 3, Havel,Tůma, Prokš, Koníček, Kinzl Jakub, Polák, Brejcha po 1
Branky celkem:
Háša 9, Tůma 7, Křížek 7, Hlavatý 4, Jerke, Koníček a Kinzl Jakub po 3, Kinzl Vilém a
Šverma po 2, Havel, Brejcha a Polák po 1
Výsledky jaro 2.třídy dorostenců:
18.4. Sokol Bořislav
- Hrob
25.4. Srbice B
- Sokol Bořislav
2.5. Sokol Bořislav
- Rtyně
9.5. Krupka
- Sokol Bořislav
16.5. Sokol Bořislav
- Osek

1:3
2:6
2:2
8:2
0:7

Umístění dorostenců z osmi mužstev v soutěži:
5. Sokol Bořislav
5 1 6
26 : 42 16 bodů
Do konce soutěže zbývají již jen 3 kola, protože se odhlásila 2 mužstva.

Na titulní straně je foto z projektové dokumentace - pohled na evangelický kostel v Bořislavi, který
byl slavnostně otevřen 30.8.1903 a původně stával v ulici od Bistra Maronka k lesu.
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.

