Od 30.1.2012 je možno se napojovat na kanalizaci a vodovod
v rámci investice Obce Bořislav.
Pro napojení je nutné navštívit OÚ Bořislav, kde Vám budou
předány veškeré potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy s
SČVK a.s. (Školní ul.).

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci lednu 2012 se konalo 15. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním
období 2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 7 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy
usnášeníschopné, a 6 občanů.
Na lednovém zasedání zastupitelstva obce se projednalo především:
A. schválili
1. návrh programu 15. zasedání OZ ve vol. období 2010-14,
2. rozpočet obce na rok 2012,
3. záměr obce prodat pozemky 351/9, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 371, 377, 379, 378/1,
378/2, 1074, v k.ú. Bořislav a 1098 v k.ú. Žalany - nad potokem pod bývalou šachtou,
4. výběr dodavatele stavby MŠ,
5. smlouva o dílo s agenturou Prome s.r.o. na získání dotace z MMR na stavbu MŠ,
6. pořízení vstupních dveří do bytu v č.p. 33,
7. výpověď z pozemků pro honitbu MS Velemín, přidělit honitbu MS Bořislav – Žim,
8. žádost o finanční podporu včelařů,
9. ukončit nájemní smlouvu s ing. Fűllsackem,
10.text darovací smlouvy s ŘSD – převod nepotřebného majetku ( převod schválen dne
27.4.2011).
11.odpisový plán
B. vzali na vědomí
1. určení zastupitelů pí. Gabriela Mezerová a ing. Václav Šťovíček ověřovateli zápisu a
usnesení z 15. zasedání OZ ve volebním období 2010-14,
2. rezignaci p. Vlčkové a složení slibu nového zastupitele p. Rejzla,
3. určení pana Jaroslava Pauzu zapisovatelem 15. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
4. rozpočtové opatření 4/2011,
5. skutečnost, že ověřovatelé zápisu a usnesení ze 14. zasedání OZ dne 14/12/2011
nevznesli proti jejich obsahu žádné námitky,
6. zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem o plnění úkolů,
stanovených na předchozích zasedáních OZ,
7. informace o rozpočtovém opatření č.4/2011,
8. návrh doplnění dopravního značení,
9. žádost o pronájmu koupaliště, p. Tvrzník J. a p. Záhora,

10. zhotovit geometrický plán k parcelám 157/1, 157/19
11. zpracovat zprávu a porovnat náklady na VPP a na údržbu VZ dodavatelsky,
12. informace – kostelní zeď,
13. informace – vodovod a kanalizace.
C. zamítli
1. Zastupitelé zamítli uveřejnění obecního znaku pro firmu Plackuj CZ

Zveme všechny občany na 16. řádné zasedání, které se bude konat 29/2/2011 od
17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci únoru 2012 se svého významného životního výročí dožívá naše
spoluobčanka
Vedralová Jarmila.
Jubilantce přejeme příjemné prožití jejího významného dne a do dalších mnoha let jen
zdraví, spokojenost a štěstí.

OZNÁMENÍ
Dětské zdravotní středisko v Žalanech MUDr. Eisnerová oznamuje, že dne 23.2.2012
nebude ordinovat, zastupuje DZS v Teplicích Trnovanech u Kauflandu

PRODEJ

SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen:
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý,žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-152 Kč / ks, starší 20 týdnů-158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : ve středu 21.března 2012
Bořislav – u rybníčka – v 15 45 hod
Případné bližší informace : 728605840 728165166 415740719

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obec Bořislav

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:




ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
nečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: pondělí 20.2.2012 a středa 22.2.2012
čas:
16 – 18 hodin
místo: Bořislav č.p.33- bývalá restaurace LADA
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:tel. : 224 316 800, 224 317 203

PLES

SPORTOVCŮ

Výbor TJ Sokol Bořislav zve občany a jejich přátele na tradiční ples sportovců.
Ples sportovců se bude konat v sobotu dne 24. března 2012 od 20.00 hod. na sále v Bořislavi.
Vstupné 100 Kč. K poslechu a tanci hraje osvědčená hudba Dlouhý flám.
Předprodej vstupenek : od 12.03. do 22.03. vždy pondělí až čtvrtek od 14.00 hod. do 18.00
hod. Po předběžné tel. domluvě 773 115 169
Předprodej vstupenek též na OÚ Bořislav.Tel. 417 872 266
Maximální počet 100 míst.
Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí cen do tomboly. Budeme rádi i za
maličkosti, abychom tombolu měli jako každoročně opět bohatou. Ceny do tomboly můžete
předávat v úřední dny na obecní úřad, případně v den konání plesu v době od 9.00 do 11.30
hodin přímo na sál.
Děkujeme předem za podporu naší společenské akce.

Zprávy TJ Sokol Bořislav
Oddíl stolního tenisu

Vánoční turnaj mužů 9.ročník
Datum konání : 30.prosince 2011 začátek v 9,30 konec v 16,15
Účast : 16 mužů z 20 registrovaných
Úroveň : zatím nejvyšší z dosavadních ročníků
Systém : čtyřhry – čtyřčlenné skupiny, pavouk na 2 vítězné sady
Dvojhry – čtyřčlenné skupiny, pavouk na dvě porážky, na 2 vítězné sady
Hlavní rozhodčí : Petr Krejčí

Pořadí čtyřher :
1. Dvořák Václav – Knížek Josef - tři roky po sobě získali putovní pohár
2. Barták Luboš – Krejčí Petr
3. Kabourek Jiří – Brož Miroslav
4. Hissen Martin – Prokš Jaroslav
5. – 8. Bečvařík Václav – Hadrava Slavomír
Beneš Martin – Kadlček Lukáš
Cajthaml František – Cajthaml Martin

Pořadí dvouher :
1. Janeček Lukáš
2. Barták Luboš
3. Knížek Josef
4. Brož Miroslav
5. Beneš Martin
6. Dvořák Václav
7. – 8. Prokš Jaroslav Kadlček Luboš
9. – 11. Hissen Martin Krejčí Petr Kabourek Jiří
12. Kadlček Lukáš
13. – 16. Cajthaml František Cajthaml Martin Bečvařík Václav
Hadraba Slavomír
Ceny zajistil Jiří Kabourek
Občerstvení zajistili Luboš Barták a Petra Losová.

Vánoční turnaj mládeže 8.ročník
Datum konání : 29.prosince 2011 začátek v 13,30 konec v 16,15
Účast : 3 žáci a 1 dorostenec a 2 dorostenky

Úroveň : slušná, ale s nejmenší účastí z dosavadních ročníků
Kategorie : žactvo a dorost

Pořadí žáků :
1.
2.
3.

Pořadí dorostu :

Kalaš Matěj
Štemprok Ondřej
Hanzlík Václav

1. Prokš Pavel
2. Pauzová Jana
3. Bečvaříková Veronika

Pořadí všech účastníků :
výsledky utkání z obou kategorií byly započítány.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pauzová Jana
Kalaš Matěj
Prokš Pavel
Hanzlík Václav
Štemprok Ondřej
Bečvaříková Veronika

Ceny zajistil Jiří Kabourek.
S občerstvením pomohla Nikola Naštická.

Velké poděkování patří Jaroslavu Prokšovi za sponzorský dar
na občerstvení a ceny
Zapsal Jiří Kabourek
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