ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci březnu 2010 se konalo 3. (řádné) zasedání zastupitelstva obce dne 24.3.2010.
Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů (jeden omluven) a 2 občané.

Březnové řádné zasedání zastupitelstva obce projednalo především:
-

-

-

-

schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2010,
projednalo důvody a schválilo přijetí další administrativní pracovní síly k zapracování do
funkce účetní,
schválilo návrh motivačního programu pro trvale bydlící obyvatele v souvislosti se
stavbou vodovodu a kanalizace,
schválilo pronájem pozemků ve vlastnictví obce
 p.p.č. 625/6 v k.ú. Bílka Občanskému sdružení Chatová osada Bílka,
 p.p.č. 864/4 v k.ú. Bořislav Romanu Řeřichovi, Teplice,
 část p.p.č. 157/1 v k.ú. Bořislav manželům Ungermannovým, Bořislav,
vzalo na vědomí, že Obec Bořislav obdržela pro rok 2010 dotace na
 celkovou opravu ohradní zdi kolem hřbitova,
 opravu ohradní zdi kolem kostela sv. Kateřiny, včetně bývalé márnice, branky ve
východní části zdi a venkovního schodiště,
v jednání je dotace na zřízení chodníků podél silnice I/8 (E55) a dotace na stvabu
vodovodu a kanalizace,
z obdržených nabídek vybralo pro obsluhu parkoviště pod Bílkou pana Karla
Ungermanna, a pana Jana Bláhu,
vzalo na vědomí, že PS projekty, spol. s r.o. včas a v souladu s požadavky Obce Bořislav
zpracovaly a odevzdaly zastavovací studii pro pozemky v majetku obce, určené při silnici
ve směru na Žim k zastavění RD,
schválilo podání návrhu, aby pro Obec Bořislav vykonával funkci lesního strážce pan Dan
Pitek.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Obecní úřad přijme do trvalého pracovního poměru na poloviční úvazek účetní.
Podmínky: znalost podvojného účetnictví, souvisejících platných právních předpisů a práce na
počítači.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Bořislavi v termínu do 16. 4. 2010.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽALANECH
Vedení Základní školy a mateřské školy v Žalanech oznamuje, že zápis dětí do
Mateřské školy v Žalanech se bude konat v budově ZŠ a MŠ v Žalanech, Rtyňská 156 ve
středu dne 28.4.2010 od 9,30 do 12,00 hodin.
Rodiče (zákonní zástupci) při zápisu předloží:
- Zápisový list,
- Rodný list dítěte,
- Svůj občanský průkaz,
- V případě zdravotních problémů dítěte vyjádření lékaře.

Mateřská škola nabízí klidné prostředí, výuku plavání ve vlastním bazénu, sportovní
vyžití ve vlastní tělocvičně a sportovním areálu školy, stravování ve školní jídelně.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz objemného odpadu.
Kontejnery pro svoz objemného odpadu budou na
obvyklých místech přistaveny v pátek dne 9. 4. 2010.
Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad, stavební suť, pneumatiky apod.,
proto pro tento odpad využijte jiný druh svozu.
Tradiční jarní úklidová akce.
Obecní úřad v Bořislavi na základě dobrých zkušeností minulých tří let opět ve
spolupráci s okolními obcemi, podnikateli a zájmovými a společenskými organizacemi pořádá
již tradiční
jarní úklidovou akci.
Cílem je odstranit z přírody vše, co do ní nepatří a tím zlepšit své životní prostředí.
Přijďte všichni, kdo můžete.
Sejdeme se v sobotu 10. 4. 2010
- v 8,00 hodin před Obecním úřadem v Bořislavi (úklid Bořislavi a okolí)
- v 9,00 hodin u kapličky na Bílce (úklid Bílky a okolí).
Sběr drobných nebezpečných odpadů.
BEC odpady provedou v sobotu dne 17. dubna 2010 svoz drobných nebezpečných
odpadů. Mobilní sběrny zastaví
a/ v Bořislavi
- od 8,40 do 8,55 hodin u bývalé mateřské školy,
- od 9,00 do 9,15 hodin na návsi u požární nádrže,
- od 9,20 do 9,35 hodin na autobusové točně,
b/ na Bílce
- od 9,40 do 9,55 hodin na návsi u kapličky.

-

Přijímány budou následující druhy odpadů:
oleje motorové, olejové filtry, zbytky barev, obaly od domácí chemie, zbytky domácí
chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy,
fritovací oleje, rtuťové teploměry, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky,
televizory,
lednice, mrazáky, staré léky, fotochemikálie, pneumatiky (pouze od osobních aut a bez
disků).
Služba je pro občany bezplatná, odpady předávejte osobně !

Diakonie Broumov.
Diakonie Broumov nás na základě již víceleté spolupráce informovala, že ve druhé
polovině května 2010 bude proveden svoz humanitární sbírky. Podrobnosti Vám ještě včas
oznámíme.
Věci, které jsou sbírány pro humanitární účely (oblečení, lůžkoviny, látky, domácí
potřeby, peří, přikrývky, atd.) proto nevhazujte do kontejnerů v rámci svozu objemného
odpadu a ponechte je připraveny pro humanitární sbírku.

Daň z nemovitosti.
Finanční úřad v Teplicích v nejbližších dnech předá Obecnímu úřadu v Bořislavi
Hromadný předpisný seznam. Počínaje dnem 14. dubna 2010, po dobu 30 dnů, mohou
občané do něj nahlédnout a zjistit výši své daňové povinnosti za všechny nemovitosti, které
vlastní a spadají do působnosti FÚ v Teplicích.
Termín pro zaplacení daně z nemovitosti je 31.5.2010.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci dubnu 2010 se svých významných životních výročí dožívají naši
spoluobčané
pan Aleksandr Dashevsky, pan Jiří Kabourek a paní Zdeňka Proňková.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme, a přejeme hodně radosti, štěstí, ale především
pevné a trvalé zdraví.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Alžběta Janoušková děkuje touto cestou všem přátelům, sousedům, známým a
Obecnímu úřadu v Bořislavi za přání k jejím narozeninám.

INZERCE
JUKKA, s.r.o., Kunovice oznamuje občanům, že
dne 6. 4. 2010 v době od 10,30 do 11,00 hodin na návsi před prodejnou
bude prodávat následující stromky k jarní výsadbě: jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky,
broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, třešně, višně, třešňovitě, oskeruše, moruše,
keřové a stromkové rezistentní angrešty, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, borůvky, růže,
rodondreny, azalky, převislé vrby, sazenice jahod a jiné.
Ludmila Benešová, Bukovice 20, 415 01 Teplice, tel.: 775 577 228
nabízí květiny a zeleninovou sadbu pro „JARO 2010“.
Otevřeno: Od 22.2.2010 do 13.6.2010 v pondělí až neděli od 8,00 do 17,30 hodin.

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Silový trojboj:
Patrik Navara - mistr ČR v benčpresu juniorů
Bořislavští „giganti“ si připsali další úspěch, opět získali zlato. Devátou medaily v tomto roce
pro Sokol Bořislav vybojoval Patrik Navara v sobotu 20.3.2010 v Sedlčanech na mistrovství ČR
v benčpresu juniorů, dorostenců a masters. Do soutěže bylo přihlášeno přes 100 závodníků, kteří byli
rozděleni do osmi skupin. Patrik Navara startoval v juniorech v kategorii do 100kg. Soutěž zahájil
úspěšným pokusem na 155 kg, druhý pokus navýšil na 160 kg a opět úspěšně zvedl. Třetí pokus byla
již taktická bitva o vítězství. K prvenství stačil pokus na váze 162,5kg, který Patrik s přehledem dal a
stal se tak mistrem ČR v benčpresu juniorů do 100 kg

Patrik Navara na MČR v silovém trojboji juniorů stříbrný
Bořislavský Sokol získal další medaili zásluhou Patrika Navary, který vybojoval v sobotu
27.3.2010 v Sokolově na MČR juniorů v silovém trojboji stříbro v kategorii do 100 kg. Nejdůležitější
závod trojbojařské sezony, kterým MČR bezesporu je, vyšel Patrikovy na jedničku. Vzhledem ke
skutečnosti, že v juniorské kategorii je prvním rokem, tak zisk vícemistra ČR je úspěch opravdu
excelentní.
Předvedenými výkony si Patrik vylepšil osobní maxima v dřepu (225 kg) a v benči (170 kg) ,
v pozvedu vyrovnal své osobní maximum (240 kg ). Celkový trojbojařský výkon vylepšil na
celkových 635 kg, což znamená získání první výkonnostní třídy.
Bořislavští GIGANTI tak mají letošní 10. medaili, a to se můžeme těšit na zisk dalších,
protože tento týden bude v Nymburku startovat Pavel Čurda s Katkou Turbovou a 17.4. Zdeněk Trnka
v Podivíně.

Kopaná:
Rozpis II. třídy dorostu TJ Sokol Bořislav v kopané - ročník 2009/2010
Jaro 2010 - hrací den na domácím hřišti je neděle od 14 hodin
Den Datum Začátek
Ne 11.4.10
10.00
Ne 18.4.10
14.00
Ne 25.4.10
11.00
Ne
2.5.10
14.00
Ne
9.5.10
14.00
Ne 16.5.10
14.00
Ne 23.5.09
10.00
Ne 30.5.10
14.00

Domácí
Slovan Sobědruhy
Sokol Bořislav
Srbice B
Sokol Bořislav
TJ Krupka
Sokol Bořislav
Viktoria Ledvice
Sokol Bořislav

Hosté
Sokol Bořislav
Hrob
Sokol Bořislav
Rtyně
Sokol Bořislav
Baník Osek
Sokol Bořislav
SFK Meziboří

Rozpis IV. třídy mužů TJ Sokol Bořislav v kopané - ročník 2009/2010
Jaro 2010 - hrací den na domácím hřišti sobota
Den Datum Začátek
So 10.4.10
16.30
So 17.4.10
15.00
So 24.4.10
17.00
Ne
2.5.10
17.00
So
8.5.10
17.00
Ne 16.5.01
14.00
So 22.5.10
17.00
Ne 30.5.10
11.00
So
6.6.10
11.00

Domácí
SK Dubí
Sokol Křemýž
Sokol Bořislav
Kostomlaty "B"
Sokol Bořislav
FK Novosedlice "B"
Sokol Bořislav
Sokol Unčín "B"
Sokol Bořislav

Hosté
Sokol Bořislav
Sokol Bořislav
Sokol Lysec
Sokol Bořislav
Suché "B"
Sokol Bořislav
Baník Ohníč "B"
Sokol Bořislav
Hrob "B"

Případné změny budou sděleny dodatečně. Obě mužstva chtějí svá postavení z podzimu
zlepšit. Docházka mužů i dorostenců na tréninky v tělocvičně byla uspokojivá.

Stolní tenis:
Okresní přebor I.třídy byl rozdělen na dvě skupiny po pěti účastnících.
Mužstva na 1.-5.místě hrají o postup do KP II. třídy. Áčko je na 3.místě bez nároku na postup.
Zbylá mužstva hrají o udržení. Zatím je Béčko na 8.místě a nemůže již sestoupit.
Soutěž končí až 5.května a proto zveřejníme výsledky až v červnových rozhledech.
Okresní přebor II. třídy se 14.účastníky je před závěrečným kolem. C i B mužstvo jsou ve
druhé polovině tabulky. Konečné výsledky okresního přeboru II. třídy uveřejním v dubnových
rozhledech.

Rozpis turnaje ve stolním tenisu TJ Sokol Bořislav pro neregistrované
6.ročník – 24.dubna 2010
Turnaj je pouze pro neregistrované zájemce o stolní tenis.
Začátek je v 9 hodin. Předpokládaný konec v 15 hodin při počtu nejméně 8 hráčů. Herna
bude otevř-na v 8,30 hodin .
Kategorie: a) muži

b) ženy

Systém bude určen podle počtu účastníků. V případě malého počtu budou do turnaje zařazeni
úspěšní žáci a žákyně oddílu stolního tenisu.
Místo: sál Bořislav za restaurací Pod Milešovkou.
Startovné 50 Kč za jednotlivce.
Občerstvení pro každého účastníka bude hrazeno ze startovného.
Drobné ceny a diplomy budou zajištěny.
Zájemce prosím o sdělení J. Kabourkovi tel. 417872159 po 19. hodině, případně Mobil
605361860 do čtvrtka 23.dubna 2010.
Na velký počet účastníků se těší Jiří Kabourek, vedoucí oddílu stolního tenisu.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL V BOŘISLAVI
V sobotu 27.3.2010 proběhl v prostorách místního kulturního sálu již tradiční maškarní bál.
Letošní karneval navštívilo celkem 44 masek v doprovodu svých rodičů. Tak hojná účast svědčí o
oblíbenosti – za což jsme upřímně rádi. Na děti čekala řada soutěží – ať již pěveckých, tanečních nebo
soutěží zaměřených na jemnou dětskou motoriku. Všem dětem patří poděkování za jejich elán, se
kterým na bál dorazily. Zvláštní poděkování patří pořadatelům paní Janě Zimmermannové, sl. Janě
Zimmermannové a sl. Janě Pauzové. Protože právě tyto tři dámy stojí za celým úspěchem celé akce.
Při děkování nemohu opomenout na vyjádření díků i všem pracovníkům VPP Bořislav, kteří se
ochotně podíleli na přípravách karnevalu a výrobě kulis. Jsem ráda, že se podobné akce u nás pořádají
a těší mne pochvalné ohlasy všech zúčastněných. Tak zase příští rok.
Kamila Vlčková, předsedkyně kulturní komise.
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