Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok

Vážení spoluobčané,

Vánoce jsou časem radosti a veselosti a to nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás
dospělé.
Vůně štědrovečerního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i
proto se na Vánoce tak těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných
dárcích , ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, se kterými se během
celého roku tak často nevídáme a vzpomínáním na ty jež nejsou mezi námi.
Pozastavme se tedy a v duchu si poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a
odvedenou práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého
upřímného úsměvu. Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Dovolte mi milí spoluobčané, jménem celého kolektivu obecního úřadu a zastupitelů
Vám popřát příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a
hodně pracovních i osobních úspěchů.

Aleš Navara, starosta

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci listopadu 2012 se konalo 24. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve
volebním období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 7 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo
tedy usnášeníschopné, zúčastnil se 1 občan.
Na listopadovém zasedání zastupitelé obce projednali především:

A. schválili
- návrh programu 24. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
- rozpočtová změna č. 3/2012,
- projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2013,
- projednání žádostí o změnu ÚP č.2,
- návrh smlouvy o ekologické likvidaci odpadů,
- informace o publikaci,
- stanovení komise na VŘ administrativní pracovnice,
- překolaudace MŠ na stavbu trvalou

B. vzali na vědomí
- určení zastupitelů Ing. Ladislav Hronec a p. Miroslav Hrubý ověřovately zápisu a
usnesení z 24. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
- určení Ing. Jaroslava Pauzu zapisovatelem 24. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 23. zasedání OZ dne 24/10/2012 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,
- zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2013,
- projednání rekonstrukce sálu v č.p. 33,
- návrh smlouvy o ekologické likvidaci odpadů,
- projednání možnosti získání dotace na dětské hřiště
- aktualizace strategického plánu rozvoje obce,
- projednání prodloužení smlouvy s SVS a.s. zkušební provoz,
- školský zákon – školský obvod,
- uzavření přípojek na kanalizaci,
- zpráva od hasičů Žalany.

V měsíci prosinci 2012 se konalo 25. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve
volebním období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo
tedy usnášeníschopné, zúčastnil se 1 občan.
Na prosincovém zasedání zastupitelé obce projednali především:

A. schválili
- návrh programu 25. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
- rozpočtové provizorium na rok 2013,
- zadávací podmínky pro VBŘ na rekonstrukci sálu čp.33,
- zadávací podmínky pro opravu okapů na čp.20,
- strategický plán rozvoje obce,
- odměny zastupitelů,
- pověření starosty schválit poslední rozpočtové opatření č.4/2012 ke dni 31.12.2012,
- OZV o místním poplatku,

B. vzali na vědomí
- určení zastupitelů Ing. Václav Šťovíček a Mgr. Jiří Kabourek ověřovateli zápisu a
usnesení z 25. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
- určení Ing. Jaroslava Pauzu zapisovatelem 25. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 24. zasedání OZ dne 21/11/2012 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,
- zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- projednání doplnění textu do publikace o Obci Bořislav,
- žádost ZO ČSV o příspěvek,
- dotace na dětské hřiště,
- harmonogram zasedání v roce 2013.

Zveme všechny občany na 26. řádné zasedání, které se bude konat 23/01/2012 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci lednu 2013 se svého významného životního výročí dožívají naši
spoluobčané:
Antoš Vladimír, Nováková Libuše, Matoušek Jan a Kunclová Lenka
Jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha let jen
zdraví, spokojenost a štěstí.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Bořislav oznamuje, že z důvodu čerpání
dovolené bude uzavřen
od 21. prosince 2012
do 2. ledna 2013.

Dětské zdravotní středisko v Žalanech MUDr.Eisnerová
nebude ordinovat z důvodu
čerpání dovolené ve dnech
27. prosince 2012
31. prosince 2012
Zastupuje dětské zdravotní středisko v Teplicích Trnovanech u
Kauflandu.

Zdravotní středisko Žalany MUDr.Gutwirthová nebude
z důvodu čerpání dovolené ordinovat ve dnech :
17. – 21. prosince 2012
Zastupuje MUDr. Šramhauserová na Poliklinice v Teplicích.
Ve dnech 27. – 28. prosince 2012 bude ordinovat normálně.
Dne 31.prosince 2012 : sestra
9,15 – 13 hodin
doktorka 11,30 – 13 hodin.

ROZLOUČENÍ
Dne 7.prosince 2012 nás navždy opustil dlouholetý občan Bílky

pan František Mokráček.
Kdo jste je znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

UPOZORNĚNÍ
Úpravu poplatku za odpady, na základě změny zákona č. 565/1990 Sb.,o místních
poplatcích. Sazba poplatku se dělí na dvě části: a) 250,-Kč na osobu, b) částka stanovená na
základě nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
jednoho poplatníka maximálně 750,-Kč,tzn. celkem maximálně 1 000,- Kč na osobu a rok.
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 činily 539,- Kč na osobu.
Poplatek od 1.1.2013 byl schválen ve výši 250,- + 350,- = 600,-Kč na osobu a rok.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu se neměnil od roku 2001,

PODĚKOVÁNÍ
Advent i v Bořislavi
8.prosince se uskutečnil ve farním kostele v Bořislavi vánoční koncert.
S vánočními písněmi a koledami vystoupil dětský pěvecký sbor FONTÁNA
ZŠ Maršovská Teplice a pěvecký sbor IN FLAGRANTI z Lovosic.
Obě vystoupení odměnil zaplněný kostel uznáním a potleskem.
Celou organizaci (počínaje zajištěním účinkujících, úklidem kostela, vytisknutím a roznesením
pozvánek a v neposlední řadě přípravou občerstvení) zorganizovala paní Lenka Müllerová.
Patří jí za to poděkování občanů i Obecního úřadu.
Za OÚ Bořislav Jiří Kabourek

Bořislavské rozhledy vydává Obecní úřad Bořislav, Bořislav 20, 415 01 Teplice, tel.: 417872266, tel./FAX: 417872114, e-mail:
obec.borislav@volny.cz, webové stránky: www.obec-borislav.cz. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel neručí za obsah a správnost
převzatých příspěvků a inzerce. Povolil RKOU Teplice č. MK ČR 13124.

Zprávy TJ Sokol Bořislav
Zprávy oddílu stolního tenisu:
Utkání
Umístění mužstev OP I :
A mužstvo 5. z 11 mužstev
7
B mužstvo 10. sestupové místo 7

OP II: po polovině soutěže
C mužstvo 5. z 10 mužstev
D mužstvo 10.

9
9

Výhry

Skóre

Body

5
1

Remízy Prohry

0
0

2
6

86 : 40
33 : 93

22
10

4
1

0
0

5
8

72 : 50
33 : 129

21
12

Utkání Zápasy Výhry Prohry

Sety

Procenta

72:27
68:39
54:29
63:41
62:50
39:68
24:72
1:57

81,48
66,67
65,22
62,55
53,57
25,00
14,81
0,00

Umístění jednotlivců v OP I:
Poř.
3.
10.
13.
16.
25.
32.
42.
46.

Mužstvo
Hráč
Luboš Kadlček
Josef Knížek
Luboš Barták
Václav Dvořák
Petr Krejčí
Martin Beneš
Jiří Kabourek
Vratisl.Verner

Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav B
Sokol Bořislav B
Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav B

7
7
6
7
7
7
7
6

27
27
23
27
28
28
27
19

22
18
18
17
15
7
4
0

5
9
9
10
13
21
23
19

A mužstvo usiluje o postup do kraje, ale výsledky tomu neodpovídají. Jedno prohrané utkání
při absenci Bartáka a další porážka po selhání Bartáka a Dvořáka.
B mužstvo porazilo pouze poslední SKST Teplice E a uchovává si naději na předposlední
místo. Velmi zklamal Lukáš Janeček – 5.nejúspěšnější hráč v minulém ročníku. Zatím
nastoupil k jedinému utkání a v boji o lepší umístění nám vůbec nepomohl. Musel za něj
zaskakovat nejstarší hráč Kabourek a jeho výkonnost má klesající úroveň.
Úspěšnost jednotlivců OP II.třídy:
Poř.
Mužstvo
Utkání Zápas Výhry Proh. Sety Procen.
Hráč
11. Martin Hissen
Sokol Bořislav C
9
36
25
11 88:52 69,44
14. Petr Slíva
Sokol Bořislav C
9
36
24
12 85:53 66,67
27. Jaroslav Prokš
Sokol Bořislav C
8
30
14
16 60:59 46,67
30. Jiří Kabourek
Sokol Bořislav D
5
18
8
10 33:38 44,44
33. František Cajthaml Sokol Bořislav D
7
27
8
19 36:64 29,63
36. Pavel Prokš
Sokol Bořislav D
9
36
8
28 42:91 22,22
42. Matěj Kalaš - žák Sokol Bořislav D
6
22
0
22 5:66
0,00
43. Slavomír Hadrava Sokol Bořislav C
7
28
0
28 14:73 0,00
5.N Lukáš Kadlček
Sokol Bořislav D
2
8
5
3 18:14 62,50
12.N Petr Feit
Sokol Bořislav C
4
16
5
11 19:37 31,25
17.N Vratislav Verner
Sokol Bořislav D
1
4
1
3
3:11 25,00

Bez vítězství a menší počet zápasů hráli ještě Ondřej Štemprok, Vašek Hanzlík – žáci.
Ve druhé polovině soutěže dostanou žáci více příležitosti, přestože hrají soutěž družstev
mužů.
Pozvánka na tradiční Vánoční turnaj:
Vánoční turnaj registrovaných mužů ve stolním tenisu – 10.ročník – sobota
30.prosince 2012 se začátkem v 9 hodin.
Vánoční turnaj mládeže se nekoná pro malý počet hráčů: Pavel Prokš – dorostenec, Matěj
Kalaš, Ondřej Štemprok a Václav Hanzlík – starší žáci. Všichni navštěvují pravidelné tréninky
v pondělí a ve čtvrtek.
Zájemce a diváky srdečně zve Jiří Kabourek

Oddíl kopané
Mužům se po postupu ze III.třídy ve II.třídě nepodařilo zopakovat herní a výsledkový projev. Chyběl lepší přístup k tréninkům i v účasti na mistrovských utkáních.
V současné době je mužstvo bez trenéra. Vedení oddílu kopané musí zajistit jak
trenéra tak i zlepšení tréninkové docházky. Vhodné by bylo doplnění mužstva, pokud
se nezlepší účast na trénincích a zápasech.
Každý člen oddílu kopané si musí sám uvědomit co může udělat pro to, aby
se situace v naší kopané zlepšila. Myslím si, že do oddílu kopané byly vloženy
nemalé finanční prostředky z TJ, OÚ Bořislav, sponzorů, tak mnoho dobrovolných dárců na opravu kabin, zlepšení hrací plochy a ostatních prací okolo hřiště.
Proto žádám všechny hráče k účasti na prvním tréninku , který se uskuteční
11.ledna 2013 od 19.hodin v tělocvičně ZŠ Žalany !!!
TABULKA PO PODZIMNÍ SOUTĚŽI:
Poř. Mužstvo
1. Krupka B
2. Ohníč
3. Hostomice
4. Ledvice B
5. Háj
6. Lahošť
7. Rtyně
8. Novosedlice
9. Unčín
10. Sobědruhy
11. Kostomlaty
12. Trnovany B
13. Srbice B
14. Bořislav

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
10
9
7
7
7
6
6
4
3
3
3
2
2

R
P
2
0
2
1
2
2
2
4
2
4
2
4
3
4
2
5
0
9
2
8
1
9
0 10
2 9
0 11

Skóre Body
54 : 9
35
42 : 17
32
44 : 17
29
50 : 28
23
35 : 21
23
34 : 29
23
24 : 16
21
35 : 35
20
13 : 49
12
22 : 27
11
16 : 37
10
17 : 46
9
20 : 34
8
20 : 61
6
Za oddíl kopané Jaroslav Havel, předseda

Volby prezidenta republiky

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
Obec Bořislav v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta
republiky stanoví :
1.Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek
11.ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 12.ledna 2013 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 17.prosince 2012
Aleš Navara
starosta
v.r.

