ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V měsíci únoru 2011 se konalo 4. řádné zasedání volebního období 2010-2014. Zúčastnilo se jej 8 z 9
zvolených zastupitelů, zasedání bylo proto usnášeníschopné. Dále se zasedání zúčastnil 1 občan.

V pořadí 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce ve volebním období 2010 až 2014
projednalo především:
- v návaznosti na výsledek koordinační porady konané dne 21/02/2011 schválilo pokračování
ve zpracovávání Změny č. 1 Územního plánu Obce Bořislav,
- neschválilo poskytnutí příspěvku pro Římskokatolické děkanství v Teplicích na vydání
publikace o faráři Franzi Sitte,
- zprávu kontrolního výboru zastupitelstva o lnění úkolů z minulých zasedání OZ a
zprávu KV o výsledku kontroly zápisů a usnesení OZ za období 02/01/ až 31/12/2010,
- stav ve výstavbě vodovodu a kanalizace,
- účast obce Bořislav na řešení zaměstnanosti,
- informace o přípravách na vydání publikace o Bořislavi,
- způsob dokončení chodníku podél silnice I/8(E55),
- kritickou situaci v realizaci opravy ohradní zdi kolem kostela v Bořislavi,
- přípravu na zveřejnění pravidel pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. (v
platném znění),
- způsob dokončení opravy ohradní zdi kolem hřbitova,
- přednesené připomínky a náměty, a jejich zodpovězení.

POZVÁNKA
Starosta obce zve občany k účasti na příštím řádném veřejném zasedání Zastupitelstva
Obce Bořislav, které se bude konat dne 23. března 2011 od 18,15 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

B L A H O P ŘÁNÍ
V měsíci březnu 2011 se svého významného životního výročí dožívají naše spoluobčanky,
paní Alžběta Janoušková, paní Vlasta Kabourková,
paní Anna Ďabolková a paní Jana Janáková.
Všem jmenovaným přejeme pohodu, spokojenost, štěstí, a hlavně hodně zdraví.

OZNÁMENÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V příloze těchto Bořislavských rozhledů najdete leták s informacemi o svozu
nebezpečných odpadů, který bude uskutečněn 26. března 2011.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMNÝCH KONTEJNERŮ
Současně budou na obvyklých místech přistaveny kontejnery pro svoz velkobjemných
odpadů. Do těchto kontejnerů nedávejte nebezpečný odpad, ten bude svážen už
26.3.2011!
DIAKONIE
Diakonie Broumov nás tradičně požádala o uskutečnění sbírky použitého ošacení a
dalších věcí. Sběr se uskuteční ve dnech 21. března 2011 a 23. března 2011 od 16,00 do
18,00 hodin v přízemí domu čp. 33 v Bořislavi.
Budou přebírány:
- letní a zimní oblečení (pánské, dámské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- obuv – veškerou nepoškozenou
Nelze vzít:
- ledničky a veškerou elektroniku,
- matrace, koberce,
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky,
- znečištěný a vlhký textil.

INFORMACE PRO OBČANY O ZPŮSOBU PŘIPOJENÍ
NEMOVITOSTÍ NA VODOVOD A KANALIZACI
V příloze těchto Bořislavských najdete ucelené důležité informace pro občany
v souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace – včetně potřebných kontaktů.
Na další straně najdete informace o užívání komunikací v souvislosti s realizací stavby
vodovodu a kanalizace.
Poznámka: Veškeré potřebné informace najdete také na oficiálních webových stránkách Obce
Bořislav, adresa: www.obec-borislav.cz.

KULTURNÍ SLOUPEK
OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM KARNEVALEM
V sobotu 26.2.2011 se uskutečnil v místním sále již tradiční dětský karneval. Do
letošního soutěžního klání masek se přihlásilo celkem 43 dětí. Děti se zúčastnily řady
dovednostních i tanečních soutěží, které tu pro ně pořadatelky připravily a měly tak možnost
získat nějakou z řady věcných cen. Ještě jednou chci touto cestou poděkovat všem za jejich
kladné ohlasy a vyzdvihnout tak obětavou práci všech pořadatelek - jmenovitě sl.
J.Zimmermannové, J.Pauzové a paní R.Stružíkové. Při děkování nechci opomenout ani na
slova díků za věcné dary od místních občanů - jmenovitě sl. I.Novotné a paní B.Kalouskové.
Za kulturní komisi Kamila Vlčková
MÍSTNÍ KNIHOVNA OZNAMUJE
Od 8. března 2011 bude opět otevřena široké veřejnosti místní knihovna. Přijďte se i
Vy podívat na její novou podobu a využít všech zdarma nabízených služeb - veřejného

internetu, výpůjček či rezervaci periodik či knih. O připravovaných kulturních aktivitách
knihovny vás budeme včas informovat. Těšíme se opět na Vaši návštěvu.
Za knihovnu Kamila Vlčková a Jana Zimmermannová.

Z U M B A
Spojení latinsko-amerických tanců a aerobního cvičení
! Přijďte si také zacvičit !
Kdy:
Kde:
Co s sebou:
Cena:

každou středu od 18,00 do 19,00 hodin
sál v Bořislavi v čp. 33
pohodlné oblečení, sálovou obuv, pití, ručník
a dobrou náladu
30,- Kč

I N Z E R C E
Firma Dráb Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček 18 až
20 týdnů. Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Cena 138,- až 148,- Kč/ks - dle stáří.
Prodej se uskuteční
v Bořislavi na návsi u rybníčka v pondělí 21. března 2011 v 15,45 hodin.
Případné bližší informace na tel.: 728605840, 415740719, 728165166.

OCHRANA OVZDUŠÍ
Přestože bydlíme v krásném Českém středohoří a znečištění vzduchu u nás bylo a je
minimální, i my můžeme úpravou topenišť a vyloučením ze spalování různých odpadů, plastů
a jiných "hořlavin" přispět k jeho zlepšení. Sdružení ARNIKA Děčín s podporou Státního
fondu životního prostředí nám zdarma poskytlo následující texty:

Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu nedýchatelného
ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona
„může“ poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již
standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené
rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které
nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění
potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl,
můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako
jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať
už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí,
„škodíte“ sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout.

Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým
palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají,
že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi
spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna nikdy
nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou
vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i
sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky
(PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní
účinky.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle
zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví
obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam
mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo
grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné
palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého
uhlí.

Jak škodí spalování odpadů?
o

o

o
o
o
o

Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do
ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky.
Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při
jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo,
nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu.
Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev a uvolňují
se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě.
Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora.

Možnosti jak vytápět
Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Vytápění uhlím se může velkou měrou podílet
na znečištění ovzduší. Problematickou kombinací bývá zejména starý kotel se špatnými parametry
spalování a nízkou účinností s použitím málo kvalitního uhlí. Při tomto způsobu vytápění může
vznikat velké množství zdraví škodlivých látek, ať už jde o oxidy síry a dusíku, těžké kovy či
polyaromatické uhlovodíky. Pokud tedy chcete vytápět uhlím, je nutné mít především kvalitní kotel s
vysokou účinností spalování a spalovat pouze kvalitní uhlí.
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s nejnižším
obsahem uhlíku a při jeho konečném využití, např. při výrobě elektřiny nebo při vytápění, dochází k
minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem spalování zemního plynu mohou být emise
oxidů dusíku - směs oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2). Špičková zařízení však dnes produkují
ve srovnání se staršími spotřebiči pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.
Biomasa představuje nejstarší možnost vytápění. Biomasou se v širším smyslu rozumí veškerá hmota
organického původu, pro vytápění pak původu rostlinného. Jde tedy jak o klasické topení dřevem, tak
také pomocí dřevní štěpky, dřevních briket, dřevních pelet či popřípadě takzvaných biopelet (pelety z
nejrůznějších druhů fytomasy - např. šťovík, řepková či kukuřičná sláma). Brikety a pelety jsou
vyrobeny ze slisovaného dřevního odpadu, který se díky nim využije. Ekologickou výhodou vytápění
biomasou z pohledu ochrany ovzduší je, že při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu

siřičitého a síra není vázána ani na vznikající nepatrné množství popelu (na rozdíl od fosilních paliv),
který je dále využitelný jako palivo, a nižší je rovněž tvorba oxidů dusíku. Výhodou dřeva je také to,
že za předpokladu jeho dostatečného vysušení lze v moderních kotlích dosáhnout účinnosti spalování
až kolem 90 procent.
Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí (z půdy, vody, vzduchu,
odpadního tepla apod.). Toto přírodní, takzvané nízkopotenciální teplo o nízké teplotě obsažené ve
vodě, půdě nebo vzduchu (které samo o sobě je pro vytápění nevyužitelné), dokáží tepelná čerpadla
využít a převést je na teplo o vyšší teplotě, které již použít lze. Ta část vyrobené energie, která
odpovídá využité energii okolního prostředí, je pak chápána jako energie obnovitelná. Tepelná
čerpadla jsou tedy schopna využít elektrickou energii ze sítě mnohem efektivněji než jiná zařízení a
stávají se tak významnými nástroji snižování energetické náročnosti a tedy i jakousi ekologičtější
alternativou běžných elektrických zdrojů vytápění, jelikož ze 60 až 70 procent využívají přírodní
energii.
Solární energii lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - využívat v rodinných domech i
pro přitápění (sluneční energetický systém na vytápění přitom kryje asi 25 - 30 procent z celoroční
spotřeby tepla, a to především v okrajových měsících topného období). Další možností je využití
technologie fotovoltaických panelů, které sluneční energii přeměňují na energii elektrickou, kterou je
pak mimo jiné také možno využít k vytápění.

Desatero správného vytápění
Jak správně topit v domácím kotli?
•
•
•

•
•

Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak
vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje
Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin
produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný
provoz.
Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem.
Nespalujte odpad!

Jak naopak za teplo ušetřit?
•
•
•
•
•

Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o
možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.
V zimě větrejte krátce a intenzivně.
Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před
topným tělesem, kryty topných těles).
Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod
zvolenou hodnotu. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – "Rizikové látky z
domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

ZPRÁVY TJ SOKOL BOŘISLAV
Tradiční ples TJ Sokol Bořislav se bude konat v sobotu 5.března 2011 ve 20
hodin.O tuto společenskou akci je nebývalý zájem. Do 24.února byly všechny
vstupenky zamluveny. Majitelé zamluvených vstupenek mají povinnost obsadit
rezervovaná místa do 19,45.
Stolní tenis
Okresní přebor I.třídy soutěže družstev mužů ukončil základní část
s následujícím umístěním:
Poř. Družstvo
U V P Zápasy Body
4. Sokol Bořislav A 18 11 7 182 : 143 40
9. Sokol Bořislav B 18 3 15 109 : 216 24
Vysvětlivky: U…počet odehraných utkání
V…počet vítězných utkání
P…počet prohraných utkání
Soutěž bude pokračovat ve skupině o 1. – 5.místo s postupem do kraje z 1.místa.
A družstvo má ztrátu 10 bodů na vedoucí SKST Teplice C. Postup je nereálný.
Skupina o 6. – 10. místo. Poslední sestoupí do OP II.třídy. B družstvo má náskok
2 bodů před posledním TTS Duchcov B. Boj o sestup bude velmi vyrovnaný, neboť
při sestupu dvou mužstev našeho okresu z krajské soutěže, budou sestupovat dvě
družstva. Družstvo posílil Míra Brož a nyní došlo k výraznému zlepšení hry a zisku tří
vítězství z posledních pěti zápasů.
Rozpis zápasů v nadstavbové části:
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.

Sokol Bořislav A
Sokol Bořislav A
SKST Teplice D
Sokol Bořislav A
Sokol Trnovany B
Sokol Bořislav A
SIAD Bílina A
Sokol Bořislav A
SKST Teplice C
Sokol Bořislav A

-

volno
SIAD Bílina A
Sokol Bořislav A
SKST Teplice C
Sokol Bořislav A
volno
Sokol Bořislav A
SKST Teplice D
Sokol Bořislav A
Sokol Trnovany B

Sokol Bořislav B
Sokol Bořislav B
Sokol Bořislav B
TTC Duchcov B
Sokol Bořislav B
Loko Teplice
Sokol Bořislav B
ČSPO Hudcov A
Sokol Bořislav B
Sokol Trnovany C

-

Loko Teplice
volno
ČSPO Hudcov A
Sokol Bořislav B
Sokol Trnovany C
Sokol Bořislav B
volno
Sokol Bořislav B
TTC Duchcov B
Sokol Bořislav B

V OP III zbývají odehrát ještě 4 zápasy. Konečnou tabulku soutěže družstev a úspěšnost
jednotlivců této soutěže přineseme v dalších Obecních rozhledech.

Rozpis turnaje ve stolním tenisu TJ Sokol Bořislav pro neregistrované
7.ročník – 16.dubna 2011 - sobota
Turnaj je pouze pro neregistrované zájemce o stolní tenis.
Začátek je v 9 hodin. Předpokládaný konec v 15 hodin při počtu nejméně 8 hráčů. Herna
bude otevřena v 8,30 hodin .

Kategorie: a) muži
b) ženy
Systém bude určen podle počtu účastníků. V případě malého počtu budou do turnaje zařazeni
úspěšní žáci a žákyně oddílu stolního tenisu.
Místo: sál Bořislav za restaurací Pod Milešovkou.
Startovné 50 Kč za jednotlivce.
Občerstvení pro každého účastníka bude hrazeno ze startovného.
Drobné ceny a diplomy budou zajištěny.
Zájemce prosím o sdělení J. Kabourkovi tel. 417872159 po 19.hodině, případně Mobil
605361860 do čtvrtka 14.dubna 2011.
Na velký počet účastníků se těší Jiří Kabourek, vedoucí oddílu stolního tenisu
V březnových rozhledech se pokusím zveřejnit všechny hráče a hráčky, kteří hráli nebo aspoň
trénova-li v našem oddílu. Bude to překvapivě velký počet i ze samotné Bořislavi.
Kopaná
Fotbalisté chtějí odehrát jarní utkání na vlastním, nově upraveném hřišti. Protože první utkání
se hrají 2.dubna 2011. Připojuji rozlosování okresních soutěží III. A IV.třídy odvetné části.
Jaro 2011 okres Teplice III.třída
Datum Hodina Den Domácí

Hosté

2.4.
9.4

16,30
16,30

So Sokol Bořislav A - Sokol Lahošť
So Sokol Bořislav A - Trnovany B

16.4.
23.4.
1.5.

17,00
17,00
17,00

So Ledvice B
So Sokol Bořislav A
Ne Srbice B

7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.

17.00
17,00
17,00
17,00
17,00
13,00

So
So
So
So
So

- Sokol Bořislav A
- Oldřichov B
- Sokol Bořislav A
So Sokol Bořislav A - Hrobčice

Lybar Rtyně
Sokol Bořislav A
Suché
Sokol Bořislav A
Duchcov B

-

Sokol Bořislav A
Měrunice
Sokol Bořislav A
Křemýž
Sokol Bořislav A

Jaro 2011 okres Teplice IV.třída
Datum Hodina Den Domácí
- Hosté
3.4.
14,00 Ne Sokol Bořislav B - Modlany B
11.4.
14,00 Ne Sokol Bořislav B - SK Dubí B
16.4.
14,00 So Lysec
- Sokol Bořislav B
8.5.
14,00 Ne Sokol Bořislav B - Zabrušany
15.5.
11,00 Ne Lybar Rtyně B
- Sokol Bořislav B
22.5.
14,00 Ne Sokol Bořislav B - Kostomlaty B
29.5.
10,00 Ne Suché B
- Sokol Bořislav B
5.6.
14,00 Ne Sokol Bořislav B - Ohníč B
12.6.
11,00 Ne Hrobčice B
- Sokol Bořislav B
Omlouvám se za tiskovou chybu v minulých rozhledech. Omylem jsem zveřejnil rozpisy
fotbalových soutěží z jara předchozího ročníku.
Zapsal Jiří Kabourek

Bořislavští GIGANTI nejúspěšnější výpravou na
Mistrovství jižních a západních Čech v silovém trojboji
Tytam jsou doby, kdy Bořislavští Giganti jezdili na trojbojařské soutěže sbírat zkušenosti
a v oddíle úspěšně působil pouze dorostenec Patrik Navara s jeho trenérem, manažerem a
samozřejmě otcem Alešem Navarou. Dnes má oddíl 12 aktivních členů a z toho 6 úspěšných
medailových sportovců. Velmi dobrých výkonů dosahovali Bořislavští trojbojaři již
v minulém roce, kdy oddíl získal 50 medailí a v České lize skončil na vynikajícím 4. místě.
Na tyto vynikající výsledky dokázali navázat i tuto sobotu v Sokolově na Mistrovství
jižních a západních Čech v silovém trojboji. Ve velice dobré konkurenci závodníků se za
Giganty představili v ženách Kateřina Turbová ve váhové kategorii do 72 kg, v mužích do 93
kg junior Patrik Navara, mužích do 83 kg junior Matouš Hrubeš, v mužích do 105 kg junior
Jan Štika , v mužích nad 120 kg Pavel Čurda a Zdeněk Trnka. Se závodníky odcestoval i
realizační team ve složení Aleš Navara, Josef Gajdoš, Josef Nosický, Milan Zacharda a Jan
Blažek.
Kateřina Turbová udržela standardní výkony ve dřepu 105kg, benchpressu 60 kg a
mrtvém tahu 150 kg, což je celkem 315 kg, které jí stačili na 2. místo v ženách do 72 kg a
taktéž na 2.místo v ženách absolutně.
Matouš Hrubeš, pro kterého to byla premiéra a velice úspěšná, dřepnul 180 kg, vytlačil
100 kg a pozvedl 225 kg, Výkon 505 kg mu vynesl 3. místo v „juniorech absolutně“ a 6.
místo v mužích do 83 kg.
Jan Štika předvedl 160 kg ve dřepu, 140 v benchpressu a v mrtvém tahu 215 kg,
celkových 515 kg stačilo na nepopulární bramborovou medaili, což bylo pro Honzu velkým
zklamáním, ale o to větší motivací pro další závody.
Nejmladším bořislavským závodníkem byl Patrik Navara, který dřepnul 220 kg, zatlačil
160 kg a pozvednul 250 kg. Celkových 630 kg stačilo na krásné 2. místo v mužích do 93 kg a
v „juniorech absolutně“, na 1. místo.
Nejstarším bořislavským závodníkem byl Zdeněk Trnka, ale na jeho výkonech to znát
nebylo a dřepnutých 220 kg, vytlačených 165 kg a pozvednutých 260 kg stačilo na krásných
645kg v trojboji a na 3. místo v mužích nad 120 kg.
Jako poslední se představil Pavel Čurda, který s přehledem a s velkou rezervou dřepnul
290 kg, v benchpressu zapsal 200 kg a pozvedl bezkonkurenčních 320 kg. S 810 kg v trojboji
se stal Pavel nejlepším závodníkem v kategorii mužů nad 120 kg a zároveň i nejlepším
závodníkem absolutně na wilks. body. Dále si odnesl i pohár za nejlepší výkon v
mrtvém tahu a pohár pro nejúspěšnějšího závodníka s největším výkonem v soutěži.

Patrik Navara obhájil titul mistra České republiky v benchpressu.
V sobotu 26.2.2011 proběhlo v moravské Jemnici Mistrovství české republiky
v benchpressu dorostu, juniorů a masters. Bitvy na moravském poli se z Bořislavských
Gigantů zúčastnil Patrik Navara v hmotnostní kategorii do 93 kg a Jan Štika v hmotnostní
kategorii do 120 kg. Náročná soutěž, které se zúčastnila stovka závodníků vyšla oběma
Bořislavským borcům na výbornou. Stále se zlepšující Jan Štika vybojoval bronzovou
medaili výkonem 147,5 kg (nový osobní rekord), i když do poslední chvíle byla ve hře i
stříbrná medaile, o kterou přišel nejtěsnějším rozdílem. Patrik Navara odjížděl na závody
s nelehkým cílem obhájit mistrovský titul z minulého roku, a to tentokrát v nižší váhové
kategorii. I přes handicap nižší tělesné hmotnosti, téměř o 8 kg od minulých mistrovských
závodů, dokázal úspěšně zvládnout všechny tři pokusy a výkonem 170 kg obhájit zlatou
medaili. K úspěšnému vystoupení Bořislavských juniorů přispěl i taktický boj realizačního
teamu, ve složení Aleš Navara a Matouš Hrubeš.

Obecní úřad Bořislav ve spolupráci se společností BEC odpady s.r.o. pořádá

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
SOBOTA 26. BŘEZNA 2011.
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ MOBILNÍ SBĚRNY:
PŘÍJEZD

ODJEZD

OBEC

08:40 08:55
09:00 09:15

Bořislav

09:20 09:35
09:40 09:55

Bílka

STANOVIŠTĚ

u mateřské školy
u rybníčku
na točně
na návsi u kapličky

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

oleje motorové
olejové filtry
zbytky barev
obaly od domácí chemie
zbytky domácí chemie
rozpouštědla a ředidla
pesticidy

fritovací oleje
rtuťové teploměry
akumulátory
monočlánky
zářivky
výbojky
televizory
lednice
mrazáky
staré léky
fotochemikálie
pneumatiky – od os. aut
(bez disků)

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ. DĚKUJEME.
SLUŽBA JE PRO OBČANY BEZPLATNÁ.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE POSKYTNE VÁŠ OBECNÍ ÚŘAD NEBO PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI
BEC ODPADY S.R.O. NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH
 416 532 697, 416 533 045.

OBEC BOŘISLAV
Úřad: Bořislav 20, 415 01 Teplice

tel : 417872266

Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá v obcích Bořislav, Bílka a v Osadě Bílka výstavba kanalizace a
vodovodu.
Většiny z Vás se tato stavba, významně financovaná z dotace MŽ, bezprostředně dotýká
domovní přípojkou kanalizace a vodovodu.
Zhotovitelé stavebních prací společnosti VODOSTAV spol. s r.o. Teplice a Telkont s.r.o.
Teplice prováděly v současné době práce v nezastavěných částech obcí a podle projektové
dokumentace realizovaly i jednotlivé odbočky pro napojení domovních přípojek.
Pro provádění prací na pokládce kanalizačního a vodovodního potrubí v zastavěných
částech, byl starostou obce se zástupci zhotovitelů dohodnut nový postup pro jednotlivé
odbočky domovních přípojek.
Nový postup spočívá v možnosti jednotlivých vlastníků připojovaných nemovitostí
požádat zhotovitele o umístění odbočky pro danou nemovitost v místě, které bude co
možná nejlépe odpovídat možnostem připojení nemovitosti.
O tomto požadavku bude s jednotlivými vlastníky zhotovitelem sepsán krátký zápis,
který bude v jedné kopii předán na vědomí i obci Bořislav. Při realizaci těchto požadavků
bude postupováno podle projektové dokumentace.
Zhotovitelé budou jednotlivé domovní přípojky provádět navrtávkou kanalizačního i
vodovodního potrubí.
Zhotovitelé jsou rovněž připraveni k jednání s jednotlivými vlastníky a na základě jejich
objednávky, potom i k realizaci jednotlivých domovních přípojek od hlavních řadů
k nemovitostem.
Pro jednání o výše uvedených možnostech můžete kontaktovat stavbyvedoucího p.
Františka Herejka na tel.čísle 603 196 180, nebo TDI stavby p.Jiřího Hamra na tel.čísle
602 366 877.
Věříme, že tato pro obce Bořislav, Bílka a Osadu Bílka významná stavba se nám bez
problémů podaří realizovat i s vaším přispěním a pomocí.
Za stavbu zhotovitelé VODOSTAV spol. s r.o. , Telkont s.r.o a TDI Jiří Hamr
Za obec starosta p. Aleš Navara

Bořislav 23.2.2011

OBEC BOŘISLAV
Bořislav 20,415 01 Teplice
------------------------------------------------------------------------------------------------Oznámení
o zvláštním užívání komunikace
Obecní úřad Bořislav jako správní úřad ve věcech místních komunikací
podle § 4O zák. č. l3/l997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje, že v rámci výstavby kanalizace a vodovodu v Obci Bořislav a Bílka
dojde k omezení provozu na těchto komunikací
komunikace Bílka – osada Bílka (ÚK7) p.p.č. – 676 v k.ú. Bílka v délce 550 m
– úplná uzavírka v termínu od 1.2.2011 do 30.3.2011.
komunikace v Bílce od eč. 40 (p. Čejková) po čp. 22 (p. Mokráček) – částečná
uzavírka v pracovní dny od 7,30 hod do 16,30 hod v termínu od 1.4.2011 do
30.4.2011.
komunikace Bořislav „trafostanice horní“ ( ÚK 40) od čp. 83 (p.Chládek) po
če. 88 (p.Keist) – částečná uzavírka v pracovní dny od 7,30 hod do 16,30 hod
v termínu od 1.2.2011 do 31.5.2011.
Bližší informace na tel: 603196180 (stavbyvedoucí) nebo na OÚ Bořislav
417872266
- investor:

Obec Bořislav

- zhotovitel kanalizace : VODOSTAV s.r.o
- zhotovitel vodovodu : TELKONT s.r.o.
- stavbyvedoucí : p. Herejk

Aleš Navara
starosta
Na titulní straně pohled na starou Bílku od dnešního vjezdu po silnici, bohužel neznámé datace.
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.

