ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci září 2012 se konalo 22. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy
usnášeníschopné, bez účasti občanů.
Na zářijovém zasedání zastupitelé obce projednali především:
A. schválili
- návrh programu 22. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
- návrh rozpočtové změny č.2/2012,
- záměr obce o pořízení změny Územního plánu č.2,
- pronájem pozemků p.p.č. 23/6, 23/1, 22 v k.ú. Bílka,
- smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuce a.s.,
- delegování starosty na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti,
- pořízení a opravu nábytku v sále č.p.33
B. vzali na vědomí
- určení zastupitelů pí. Hana Rickerová a p. Miroslav Hrubý ověřovateli zápisu a
usnesení z 22. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
- určení Ing. Jaroslava Pauzu zapisovatelem 22. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení z 21. zasedání OZ dne 25/7/2012 nevznesli
proti jejich obsahu žádné námitky,
- zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření – bez nedostatků,
- informace o MŠ Bořislav,
- informaci o zajištění sběru velkoobjemného odpadu v termínu 12.- 14.10.2012,

Zveme všechny občany na 23. řádné zasedání, které se bude konat 24/10/2012 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

KONTEJNERY
V pátek 12.října 2012 budou na obvyklá místa přistaveny kontejnery na sběr
velkoobjemného odpadu.
Žádáme občany :
- aby do kontejnerů neukládali nebezpečné složky
odpadu
- aby železný šrot ukládali vedle kontejneru na označené
místo, obec zajistí jeho odvoz do sběrny.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
___________________________________________________________________________

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci září a říjnu 2012 se svého významného životního výročí dožívají naši
spoluobčané
Kinčová Marie, Růžička Rostislav, Zimmermann Václav, Olahová Matilda, Čejková
Herta, Řezníčková Jitka, Chaberová Dana, Hanousková Božena a Panešová Bohuslava.
Jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha let jen
zdraví, spokojenost a štěstí.

ROZLOUČENÍ
Dne 24.července 2012 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislavi

pan Karel Beneš.
Dne 18.srpna 2012 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislavi - Bílky

pan Miroslav Jedlička.
Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom tímto poděkovali Všem přátelům, známým a kamarádům za projevenou
soustrast a také za účast na posledním rozloučení s panem Miroslavem Jedličkou.
Velké díky manželka a dcera s rodinou
___________________________________________________________________________

DIAKONIE BROUMOV
Oznamujeme, že sbírka ošacení a domácích potřeb pro charitu DIAKONIE BROUMOV se
uskuteční ve dnech :
V pondělí 19.listopadu 2012 a ve středu 21.listopadu 2012 vždy od 16,00 hod do 18,00 hod
v budově Bořislav čp. 33.
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Volby do zastupitelstev krajů 2012
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2012

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
Obec Bořislav v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů stanoví :
1.Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
12.října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 13.října 2012 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 27.září 2012
Aleš Navara
starosta

Zprávy TJ Sokol Bořislav
Oddíl stolního tenisu
V soutěžním ročníku 2012/2013 budeme hrát opět se čtyřmi družstvy. Přišli další 2 noví hráči,
kteří mají zájem hrát a trénovat a proto jsme mohli přihlásit i D družstvo.
Okresní přebor I.třídy:- začátek soutěže 4.října 2012
V A družstvu tvoří základ Barták Luboš, Dvořák Václav, Knížek Josef, Kadlček Luboš, Brož
Miroslav a náhradník Prokš Jaroslav. Cíl družstva je pokusit se o postup do krajské soutěže.
V B družstvu tvoří základ Janeček Lukáš, Krejčí Petr, Beneš Martin a Jurčík David.
Náhradníci: Kabourek Jiří, Kadlček Lukáš, Verner Vratislav – nový hráč, Hissen Martin a
Miroslav Kulich, který zatím nemůže hrát pro nemoc. Cílem je udržet se nadále v OP I.
Okresní přebor II..třídy:- začátek soutěže 2.října 2012
V C družstvu tvoří základ Hissen Martin, Prokš Jaroslav, Feit Petr a Bečvařík Václav.
Náhradníci: Hadrava Slavomír, Kulich Miroslav a Slíva Petr – nový hráč
V D družstvu jsou v základu Kabourek Jiří, Kadlček Lukáš, Cajthamlové František a Martin,
Náhradníci: Seko Tomáš, Prokš Pavel – dorostenec, Kalaš Matěj, Hanzlík Václav a Štemprok
Ondřej
- žáci se slušnou tréninkovou morálkou.
Hráči z OP I mají tréninky v pondělí a zápasy ve čtvrtek, kdežto z OP II tréninky v pátek a
hrací dny v úterý. Většina hráčů navštěvuje pravidelně tréninky. Není zvláštností, že v pátek
přijde až 11 hráčů.
Na tréninky zapůjčil třetí stůl Jaroslav Prokš.
Velice mne mrzí nezájem spoluobčanů o stolní tenis. V OP II je hrací den úterý a na
domácích stolech se střídají obě družstva. V OP I je hrací den čtvrtek a zde se střídají A a B
družstvo. Začátky utkání jsou v 18 hodin.
Dovolte mi srovnání tréninkové morálky fotbalistů a stolních tenistů:
Na poslední trénink fotbalistů ve čtvrtek přišel pouze F.Bárta. Stolních tenistů chodí téměř
pravidelně osm a více. Proto musí stavět ještě jeden stůl, aby si více zatrénovali.

Oddíl fotbalu
Po postupu do OP II.třídy se dalo předpokládat, že hráči budou mít větší snahu a zájem, ale
opak je pravdou. O tréninku již byla řeč a na výsledcích je to vidět. Po šesti porážkách a
jediné výhře jsou na 12. místě ze 14 účastníků s celkovým skóre 10 : 32 a se 3 body patří do
sestupového pásma.
Výsledky:
25.srpna - S.Bořislav - TJ Háj
8.září - S.Bořislav - B.Ohníč
22.září - S.Bořislav - Kostomlaty
6.října - S.Bořislav - TJ Lahošť

0:5
2.září - Hvězda Trnovany - S.Bořislav
2 : 7 15.září - TJ Rtyně - S.Bořislav
1 : 3 29.září - Novosedlice - S.Bořislav
2:8

1:3
3:1
5:1

Jiří Kabourek, hospodář a jednatel

Oddíl silového trojboje
Fantastický úspěch Bořislavského Patrika Navary na MS v silovém trojboji 17.22.9.2012 v Bardějově.
Výkonem 800 kg v trojboji získal titul mistra světa a zároveň přispěl k vynikajícímu
umístění reprezentace ČR, která obsadila 2. místo v hodnocení národů v trojboji Equip. První
příčku obsadila domácí Slovenská republika a třetí Velká Británie. Význam úspěchu
potvrzuje i fakt, že se jednalo o nejpočetněji obsazenou soutěž GPC (GLOBAL
POWERLIFTING COMMITTEE), na kterou se nominovalo 520 soutěžících z 25 zemí světa.
Na soutěž byl ještě nominován veterán Zdeněk Trnka, ale bohužel vážné zranění ruky
mu nedovolilo na MS startovat. Patrik Navara byl tedy jediným Bořislavským zástupcem a
spolu s jeho otcem Alešem Navarou a Vladimírem Jarošem odjížděli na Slovensko s cílem
sbírat zkušenosti a pokud možno umístit se do první desítky.
První disciplína silového trojboje je dřep, který se Patrikovi opravdu povedl. Na první
pokus si nechal naložit 265 kg, které s přehledem dal, v druhém pokusu úspěšně dřepnul 290
kg a v třetím pokusu zvládnul činku o hmotnosti 305 kg, čímž zlepšil svůj osobní rekord o
30 kg.
Soutěž dále pokračovala benchpressem, což byla tentokrát sázka do loterie z důvodu
nutnosti použití jiného benchpressového trika po obnovení zranění lokte, a to ještě při
rozcvičení to nevypadalo vůbec dobře, kdy přes bolest nešlo Patrikovi spustit činku na
hrudník. To by však nebyl bojovník Patrik, který i přes značnou bolest dokázal zvládnout
všechny tři pokusy úspěšně a po 190 kg v prvním pokusu a 205 kg v druhém pokusu, dal
v třetím pokusu 210 kg a bájná hranice 800 kg v trojboji byla více než na dosah.
Třetí disciplínou je mrtvý tah, který byl Patrikův oblíbený, ale díky problémům se
zády panovala tak trošku obava aby záda vydržela, a tak šel Patrik prvním pokusem 265 kg na
jistotu a druhým pokusem 285 kg, které znamenaly v trojboji bájných 800 kg . Třetí pokus na
300 kg, který by znamenal útok na osobní rekord v mrtvém tahu a samozřejmě v trojboji byl
bohužel neúspěšný.
Poděkování patří oddílu TJ Sokol Bořislav a První severočeské realitní společnosti,
kteří se sponzorsky podíleli na úspěšném startu na MS a samozřejmě velká gratulace patří
Patrikovi za výborné výkony a reprezentaci oddílu a ČR.

