ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci červnu 2011 se konalo 8. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním období
2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 6 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy usnášeníschopné, a 14
občanů.

Červnové zasedání zastupitelstva obce projednalo především:
- zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění úkolů přijatých předchozími
zasedáními zastupitelstva,
- schválení záměru pronájmu místa na parkovišti v Bílce,
- plán společných zařízení zpracovaný v rámci KPV k.ú. Bořislav,
- podání žádosti obce na přijetí celkem 8 pracovníků na VPP (7 + 1),
- pro rok 2011 poskytnutí mimořádného příspěvku pro TJ Sokol Bořislav na řešení
správcovství sportovního a společenského areálu,
- revokaci svého usnesení ze 24.3.2009, a v důsledku toho zrušení funkce lesního strážce
pro lesní pozemky ve vlastnictví obce,
- zastupitelé neschválili poskytnutí sponzorského daru na realizaci Babí Olympiády olympiády pro rodiče s dětmi,
- určení zastupitelů Ing. Ladislava Hronce a Mgr. Jiřího Kabourka ověřovateli zápisu a
usnesení ze 8. OZ vol. obd. 2010-14,
- určení pana Miroslava Hrubého zapisovatelem 8. zasedání OZ volebním období 2010 až
2014,
- zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou Ing. Šťovíčkem
o plnění úkolů, stanovených na předchozích zasedáních OZ,
- projednání problematiky umístění dětí do MŠ,
- informaci o podepsání splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného paní Radkou
Pšeničkovou,

ROZLOUČENÍ
Dne 25. června 2011 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislavi

pan Jan Pecháček.
Kdo jste je znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci červenci 2011 se svého významného životního výročí dožívají na
spoluobčanky a spoluobčané
Stružíková Renata, Macasová Františka, Štolfová Věra.

V měsíci srpnu 2011
Zlámaný Vratislav, Dobíhal Radomír, Kuncl František, Zimmermann Václav,
Pivoňka Jiří, Janák Jindřich

Všem jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha
let jen zdraví, spokojenost a štěstí.
Omlouváme se panu Miroslavu Vošahlíkovi za záměnu křestního jména v minulém
čísle Obecních rozhledů.

OZNÁMENÍ
Rozšíření kapacit na separovaný odpad v počtu tří kontejnerů, kontejner na sklo ( u
bývalé MŠ ), kontejnery na plast a papír ( u OÚ ).

PODĚKOVÁNÍ
Pan Jaroslav Novotný děkuje zástupcům Obecního úřadu za přání k významnému
jubileu.
Obecní úřad Bořislav a TJ Sokol Bořislav děkují touto cestou všem občanům a
příznivcům za pomoc při přípravě a organizaci Dětského dne a sportovní soutěže
„ Bořislavský gigant“

Zprávy TJ Sokol Bořislav
Oddíl kopané
Hodnocení jarní sezóny družstev mužů A + B jaro 2011
V jarní sezóně sehrála mužstva první dvě utkání na hřišti v Srbicích z důvodu
probíhající re-konstrukce hrací plochy na našem domácím hřišti. Do této doby docházelo
k porážkám našich mužstev, jelikož jsme od podzimní sezóny hráli všechna utkání na cizích
hřištích.Od května 2011 jsme již hráli na zrekonstruované hrací ploše na domácím stadionu.
Potom se dostavili i výsledky. Družstva A, které hraje III. třídu okresu Teplice, se výhrami
odpoutalo z posledního sestupového místa .Tímto jsme splnili svůj cíl v soutěži.
„B“ mužstvo skončilo ve IV.třídě na 5.místě.

Za obě mužstva nastupovali střídavě tito hráči:
Beran Jiří, Jůza Michal, Hlavatý Josef, Rainer Ondřej, Šverma Michal, Bárta František, Bárta
David, Klaban Jakub, Brejcha Karel, Novák Ondřej, Naštický Luděk, Brož Miroslav, Červ Jakub, Kinzl Vilém, Jerke Václav, Grund Martin, Grund Rudolf, Beran Jakub, Naštický Martin,
Hovorka Ondřej, Prokš Matěj, Křížek Jan, Koníček Miloš, Červ František, Tůma Zdeněk,
Kinzl Jakub a Radimský Martin.
Výsledky mužstva „A“:
Bořislav – Lahošť
Bořislav – Trnovany
Ledvice B – Bořislav
Bořislav – Oldřichov B
Srbice B – Bořislav
Bořislav – Hrobčice
Rtyně – Bořislav
Suché – Bořislav
Bořislav – Křemýž
Duchcov B – Bořislav

Výsledky mužstva „B“:
0:3
0:1
2:0
6:1
6:1
4:1
2:2
2:2
3:0
4:1

Bořislav – Modlany B
Bořislav – SK Dubí
Lysec – Bořislav
Bořislav –Zabrušany
Rtyně B – Bořislav
Bořislav – Kostomlaty
Suché B – Bořislav
Bořislav – Ohníč B
Hrobčice B –Bořislav

1:3
3:5
3:0
1:3
3:1
3:1
3:1
7:3
3:2

Dne 19.6.2011 se konal v Bořislavi nultý ročník memoriálu Rudolfa Kabourka a
Miroslava Hlavatého utkáním mezi FK Teplice stará garda a Sokolem Bořislav. Utkání
skončilo výsledkem 6:4 pro FK Teplice. Za vydařené nedělní odpoledne patří dík všem
pořadatelům a též Evě Soukalové za výbornou organizaci ohledně občerstvení hráčů a diváků,
kterých se sešlo na 150. Tato akce probíhala pod záštitou místní firmy Kabourekvzduchotechnika s.r.o., která byla zároveň hlavním sponzorem. Další sezóna začíná od
1.8.2011 tréninkovou přípravou a přátelskými zápasy o kterých budete včas informováni.
Zapsal Viktor Chodera – organizační pracovník oddílu kopané.

Oddíl stolního tenisu
Na Dětský den jsme robot přestěhovali z herny do kabiny na hřišti. Vedle žáků
registrova-ných v oddílu stolního tenisu si tréninkový stroj vyzkoušelo několik dětí i
dospělých. Přesto jsem očekával větší zájem návštěvníků vyzkoušet si dovednosti stolního
tenisu.
V příštím ročníku přeboru družstev mužů ve stolním tenisu bychom chtěli přihlásit
opět čtyři družstva. Do „D“ družstva zařadíme i mládež, neboť ta nemá pravidelnou soutěž.
V okresním přeboru I.třídy mají právo účasti „A“ i „B“ družstvo a ve II.třídě „C“ a „D“
družstvo. Proti letošnímu roku se spojí II.a III.třída.
Zapsal Jiří Kabourek, trenér a hráč stolního tenisu
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