ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci březnu 2011 se konalo 5. (řádné) veřejné zasedání zastupitelstva obce ve volebním období
2010 – 2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9 zvolených zastupitelů, zasedání bylo tedy usnášeníschopné, a 3
občané.

Březnové zasedání zastupitelstva obce projednalo především:
- zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění úkolů přijatých předchozími
zasedáními zastupitelstva,
- schválilo výsledky inventarizace majetku obce ke dni 31/12/2010,
- seznámilo se s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2010, která byla provedena
odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje s výsledkem bez zjištěných závad.
V té souvislosti zastupitelé stanovili, že závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010
bude projednán na řádném veřejném zasedání dne 27.4.2011,
- schválilo uzavření Dohody o partnerství pro projekt „Hora Milešovka – infrastruktura pro
cestovní ruch“ s Obcí Velemín,
- schválilo, aby dodávka a montáž 2 ks vchodových dveří do domu čp. 55 v Bořislavi a 1 ks
okna pro dům čp. 33 v Bořislavi byla na základě porovnání cenových nabídek objednána u
firmy Castor plus Modlany,
- vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu výstavby vodovodu a kanalizace, a o stavu
přípravy SVS, a.s., resp. SČVaK, a.s., na realizaci souvisejících staveb v jejich
investorství,
- projednalo další postup ve věci dotace na opravu památky – ohradní zdi kolem kostela sv.
Kateřiny v Bořislavi, protože práce vybraný zhotovitel dosud nezahájil,
- schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1090 v k.ú. Bořislav ve
vlastnictví Obce Bořislav pro uložení NN přípojky pro stavbu RD na p.p.č. 727/7 v k.ú.
Bořislav,
- schválilo provedení opravy 2 ks komínových průduchů a zrušení 1 ks komínového
průduchu na domě čp. 33 v Bořislavi,
- vzalo na vědomí informaci o termínu jednání se SÚS ÚK o odvodnění silnice III. třídy
pod obcí,
- projednalo výsledek jednání s Úřadem práce Teplice o zaměstnávání pracovníků veřejně
prospěšných prací a veřejné služby od dubna 2011,
- vzalo na vědomí změnu smlouvy na dotaci a pořízení dětského hřiště a sportoviště
s firmou TEWIKO systems, s.r.o.,
- podrobně projednalo stížnost občanů domu čp. 55 na hluk a nepořádek v domě a uložilo
další postup k řešení,
- vzalo na vědomí stav postupu na vydání publikace o obci Bořislav (stále je držen termín
11/06/2011 pro její křest v souvislosti s Dětským dnem a sportovním odpolednem,
- projednalo přednesené dotazy a připomínky zastupitelů a občanů, a jejich zodpovězení.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽALANECH
Ředitel základní škola a Mateřské školy Žalany, Rtyňská 156 oznamuje, že zápis dětí
do Mateřské školy se bude konat
ve čtvrtek dne 14. dubna 2011 od 9,30 do 12,00 hodin.

U zápisu rodiče nebo zákonní zástupci dětí předloží
o Zápisový list,
o rodný list dítěte,
o občanský průkaz,
o v případě zdravotních problémů vyjádření lékaře.

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci dubnu 2011 se svého významného životního výročí dožívají na
spoluobčanky a spoluobčané
Bohuslava Patakyová, Hana Šestáková, Jana Keistová,
Jan Stružík, Miloslava Novotná a Jaroslava Žůrková.
Všem jubilantům přejeme příjemné prožití jejich významného dne a do dalších mnoha
let jen zdraví, spokojenost a štěstí.

INZERCE
Firma JUKKA, s.r.o.,
Šlerkova 313, 686 04 Kunovice, Česká republika,
tel/ fax +420 572 503 787, e-mail jukkakunovice@email.cz
Číslo účtu 126 025 924 / 0300

bude v úterý 12/04/2011 v době od 10:30 do 11:00 hodin
na návsi před Jednotou prodávat následující stromky k jarní výsadbě:
jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle,
blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy,
lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže , rododendrony,
azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné. Podrobné informace najdete na
našem letáku ve Vaší poštovní schránce.

Výhodné stravování.
Firma Jaromír Kudra, ul. Družby 9, Duchcov
Kontakt: tel.: 723193411, e-mail: j.kudra@email.cz

Nabízí dovoz obědů až do bytu.
Výběr ze tří jídel a jedné minutky včetně polévky. Jídla dovážíme
v jídlonosičích nebo v potravinářských menuboxech dle přání zákazníka.
Cena oběda včetně polévky a dovozu činí
49,- Kč
Cena minutky včetně polévky a dovozu činí
59,- Kč
Uvedené ceny garantujeme i při navýšení nákladů, energie a pohonných hmot.

ROZLOUČENÍ
Dne 22. března 2011 nás navždy opustil dlouholetý občan Bořislavi

pan Kamil Vlček.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Paní Kamila Vlčková děkuje touto cestou za projevy soustrasti v souvislosti s úmrtím
jejího otce.

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Ohlédnutí za plesem.
Dne 5.3.2011 se konal tradiční ples TJ Sokol Bořislav. Ples byl hodnocen většinou
přítomných jako velmi zdařilý. Kromě dvou návštěvníků, kteří každoročně kritizují téměř vše.
Velké poděkování patří iniciátoru za konání plesu panu Jiřímu Kabourkovi. Společně s Viktorem Choderou zajistil dovoz i odvoz cca 60 židlí ze ZŠ Žalany a kabin oddílu kopané.
Tombola proběhla v naprostém pořádku díky perfektní organizaci Zdeny Hlavaté.
Jinak celý průběh plesu proběhl víceméně bez problémů. Stinnou stránkou a řešením do příštího plesu je velký nedostatek počtu židlí a stolů na sále. Toto by se mělo během roku řešit ve
spolupráci s OÚ v Bořislavi.
O letošní ples byl obrovský zájem ze strany občanů. Rezervováno bylo 133 míst,
mnoho se muselo již odmítnout. Napříště se musí zlepšit organizace rezervací a zavést předprodej vstupenek.
Velké poděkování za dobrou organizaci patří též Z. Hlavaté, J. Hlavatému, V.
Štovíčkovi, Š. Naštickému, P. Hovorkovi, J. Tvrzníkovi, J. Kinzlovi a rovněž sponzorům za
finanční a hodnotné věcné dary!!!
Též obsluha na plese byla naprosto perfektní a dle mého názoru naprosto
profesionálně zvládnuta. Již nyní se těšíme na spolupráci při přípravě plesu v následujícím
roce.
Zapsal Viktor Chodera, org. prac. oddílu kopané

Oddíl kopané:
V minulých rozhledech byl rozpis jarní části A i B mužstva. Došlo však ke
změnám z důvodu šetření nového trávníku. Výbor oddílu kopané se rozhodl odehrát dvě jarní
kola na umělé trávě v Srbicích.

A mužstvo v OP III.třídy:
2.4. sobota 11,00
8.4. pátek
17,00

Sokol Bořislav A - Lahošť
Sokol Bořislav A - Trnovany B

B mužstvo v OP IV.třídy:
3.4. neděle 14,00
9.4. sobota 10,30

Sokol Bořislav B
Sokol Bořislav B

- Modlany B
- SK Dubí

Zásluhou V.Kabourka jsou nataženy sítě za brankami, vytyčeno hřiště a zabetonovány branky, vyrobené v provozovně za podstatně nižší cenu než nabízí vý-robce
sportovního nářadí.
Na výborové schůzi TJ Sokol Bořislav byla oceněna velká iniciativa Viktora
Chodery při zajišťování plesu. Ze skromnosti jemu vlastní neuvedl v hodnocení své jméno.
Proto tak činím já. Jiří Kabourek, hospodář a jednatel TJ Sokol Bořislav.

Oddíl stolního tenisu:
Konečné umístění C družstva v okresním přeboru 3.třídy:
Poř.

utkání Výhry Remízy Prohry Sety

Zápasy

Boty

Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Krupka F
Sokol Verneřice
Sokol Bořislav C
ČSPO Hudcov B
Sokol Trnovany D
SK SIAD Bílina D

20
20
20
20
20
20

17
13
11
8
2
2

1
2
2
2
4
3

2
5
7
10
14
15

821 : 516
728 : 642
771 : 586
653 : 657
496 : 773
510 : 805

241 : 119
197 : 163
216 : 144
177 : 183
125 : 235
124 : 236

55
48
44
38
28
27

Umístění jednotlivců v základní části s více jak 50% odehraných utkání z 28 hráčů:
Poř.
5.
7.
9.
11.
13.

Hráč
Utkání Zápasy Výhry Porážky Sety
Beneš Martin
17
66
45
21
158 : 91
Kadlček Lukáš
19
73
48
25
166 : 110
Kabourek Jiří
14
49
31
18
109 : 74
Jurčík David
10
37
22
15
80 : 60
Beran Ladislav 17
65
37
28
131 : 117

Úspěšnost
68,18 %
65,75 %
63,27 %
59,46 %
56,92 %

Dále hráli: Bečvařík Václav 4 zápasy, Feit Petr 20 zápasů, Brož Pavel 2 zápasy.
Hráčů s méně jak 50 % odehraných utkání bylo 16. V příštím soutěžním ročníku
bychom chtěli zase přihlásit D mužstvo, neboť máme 5 žáků a 4 dorostence.

Přehled trénujících stolních tenistů z Bořislavi
1990/91 Kulich Miroslav, Bubeník Václav otec a syn - mladší žák, bratři Petr, Martin a
Luboš Staňkovi, Novák Pavel, další bratři Aleš a Vítek Dobíhalovi a Ježek Radim
1991/92 Kulich Karel, Kolář Antonín otec a syn
1993/94 Novotná Ilona, Rudolfová Iva, Kotalíková Božena, Soukalová Radka, Mokrá Lada,
Stará Tereza, Viragh Víťa, Novotný Marek
1996/97 Kratochvíl Ladislav z Lelova, Chládek Josef
1998/99 Jarkovský Josef, Chodera Viktor
2003/04 Jirušková Jana , Benešová Nikola, Antoš Vladimír, Beneš Marek
2004/05 Pauzová Jana, Pechová Petra a Jana, Brož Pavel
2005/06 Beneš Martin
2006/07 Vomáčko Dominik, Malý Martin, Ruggeri Sebastián, Hovorka Ondřej, Štemprok
Ondřej, Zimmermannová Ludmila
2007/08 Cvrčková Lenka, Antošová Jana,
2008/09 Bečvařík Václav, Bečvaříková Veronika, Feit Petr, Ing. Beránková Miroslava

Tento přehled hráčů oddílu stolního tenisu v Bořislavi uvádím přes turnajem
neregistrovaných, který se koná v sobotu 16.dubna 2011 od 9 hodin. Byl bych rád, kdyby byl
pozvánkou aspoň pro některé.
Srdečně zve Jiří Kabourek, zakladatel oddílu stolního tenisu TJ Sokol Bořislav.

Oddíl silového trojboje:
Juniorští trojbojaři ze Sokolu Bořislav získali další cenné kovy tentokrát i na
mezinárodní scéně.
V sobotu 26.3.2011 se v Kuřimi nedaleko Brna konalo otevřené Mistrovství ČR
dorostenců a juniorů v silovém trojboji za účasti Slovenských a Kazašských reprezentantů.
Ve velmi kvalitně obsazeném mezinárodním závodě se prosadili mezi téměř 60 závodníky i
junioři Bořislavských Gigantů. V kategorii do 120 kg se představil Jan Štika, kterému opět
unikli stupně vítězů a výkon 160 kg ve dřepu, 147,5 kg v benči a 220 kg v mrtvém tahu
stačili na MČR na 4. místo a v mezinárodním mistrovství na 5.místo. O poznání lépe se
dařilo Motoušovi Hrubešovi startujícímu ve váhové kategorii do 83 kg, který obsadil shodně
jak na MČR tak v mezinárodním mistrovství krásná 3.místa výkonem 205 ve dřepu, 105
v benčpresu a v mrtvém tahu 235 kg. Nejlepšího umístění dosáhl v kategorii do 93 kg Patrik
Navara, který obsadil na MČR 2. místo a na mezinárodním mistrovství 3. místo výkonem 230
kg v dřepu, 160 kg v benčpresu a 255 kg v mrtvém tahu. Poslední pokus na 255 kg byl
doslova vykoupen krví , když Patrikovi praskla céva a krvácení z nosu málem znamenalo
ukončení pokusu, ale i přes značné množství krve Patrik pokus zvládl a vybojoval stříbrnou
medaili.
Vyčerpávající soutěž, která skončila téměř ve 22 hodin, byla ukončením
mistrovských soutěží v silovém trojboji v tomto roce a naše závodníky již čekají pouze
pohárové a poutní letní soutěže. Jako první se bude konat mezinárodní závod v mrtvém tahu
– 2. ročník Bořislavského GIGANTA –11.6.2011 .

Na titulní straně foto části Bořislavi, výjezd z návsi ke hřbitovu. Budova v povzdálí již
neexistuje, jedná se o obytnou část statku, kde po válce žila rodina Janotových.
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.

