
 
 
 

  

 Bořislavské rozhledy 
 

 

Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky                                                                 LEDEN  2023 

 

Program a termín 3. (řádného) veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořislav ve volebním období 

2022–2026, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byl zveřejněn na úřední desce obce a webových 

stránkách. Řádně a včas byli seznámeni i zvolení zastupitelé. Zasedání se zúčastnilo 9 z 9 zvolených 

zastupitelů. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích. 

 

 

Zastupitelstvo obce Bořislav 

 

 

I. Schvaluje 

1) návrh programu tak, jak byl navržen, 

2) rozpočtové opatření č. 1/2023 na straně příjmů ve výši 26 000,00 Kč a na straně 

    výdajů 86 000,- Kč, financování 60 000,- Kč, 

3) dohodu o poskytnutí PROGRAMU SENIOR PAS DK, 

4) cenové nabídky firmy MEGAWATT s.r.o. na výměnu kotlů č.p. 33 sál a č.p. 55 (pí. Malá), 

5) cenovou nabídku na odborné ošetření stromů, 

6) individuální dotaci na rok 2023 pro Český svaz včelařů z. s. Žalany ve výši 7 000,- Kč, 

7) vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky obce Bořislav „TP Bořislav, sever-oprava 

veřejného osvětlení“, předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 719 008,-Kč bez DPH, 

8) změnu termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva obce z 13.2.2023 na 6. 2. 2023, 

9) odměnu pro členy okrskové volební komise pro II. kolo volby prezidenta ČR, 

 

 

II. Bere na vědomí 

1) že ověřovatelé nevznesli proti předloženému zápisu a usnesení žádné námitky, 

2) zprávu kontrolního výboru, 

 

III. Nepřijalo žádné usnesení 

      1)   připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 
 

IV. Neschvaluje  

1) zvýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích), 

odměny zůstávají v původní výši, 

 

V. Určuje 

1)  ověřovateli zápisu pí. Hanu Rickerovou a p. Aleše Navaru 

2)  za zapisovatele: pí. Martinu Jůzovou. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Informace pro občany 

 

Současnost obce Bořislav 

Kraj: Ústecký Okres: Teplice 

Správní obvod: Teplice  

GPS souřadnice: 50.579358N, 13.929200E 

Nadmořská výška: 361 m n. m.  

První pís. zmínka: 1169 (854 let) 

Katastrální výměra: 750 ha 

Počet obyvatel: 431 PSČ: 415 01 

Adresa URL: www.obec-borislav.cz 

 

Historie obce Bořislav 

 

Prvé historické zmínky o Bořislavi pochází již z 12. století, kdy je ves jmenována v darovací listině 

z roku 1169 Vladislava II., který Bořislav a Hrbovice věnoval Řádu Johanitů. V roce 1185 dal kníže 

Fridrich johanitům výměnou za obě vesnice řadu opuštěných vsí kolem Žatce, avšak již rok nato se 

rozhodl opět Bořislav Řádu Johanitů vrátit. Později, neznámo kdy, se Bořislav stala majetkem 

teplického kláštera. V 15. století patřila ves již Vřesovcům, při dělení vřesovického rodinného 

majetku v r. 1468 připadla totiž Bořislav a další čtyři vsi Janu Ilburgovi z Vřesovic. V r. 1568 se 

Bořislav společně s Bílkou a Kvítkovem dostala do držení dvorského maršálka Kašpara z Victumu a 

od tohoto roku byla součástí teplického panství. 

 

Vánoční turnaj mužů ve stolním tenisu 18.ročník TJ Sokol Bořislav z. s.  
 

Datum konání: 29.prosince 2022 začátek v 9,00 konec v 13,45               

Účast: 10 mužů, nejmenší účast z posledních ročníků ovlivněné chřipkovou epidemií 

Systém: čtyřhry – pavouk na dvě vítězné sady, dvouhry – čtyřčlenné skupiny na dvě vítězné sady, 

pavouk na 2 porážky 

Hlavní rozhodčí: Petr Krejčí   

Pořadí ve dvouhrách: 

1. Kročák Milan   2. Brož Miroslav   3. Dvořák Václav   4. Hissen Martin 5. Barták Luboš 6. Kadlček 

Luboš 7. Štajger Viliam 8. Tikal Milan 9. Hrdlička Stanislav.   Mimo soutěž: Kabourek Jiří ze 

zdravotních důvodů hrál pouze jediný zápas            

Pořadí ve čtyřhrách: 

1. Dvořák – Brož 2. Kadlček – Tikal 3. Barták – Kročák 4. Hissen – Štajger 5. Kabourek – Hrdlička 

 

Poděkování:  

Krejčímu Petrovi – za přípravu tabulek, řízení obou soutěží a pořízení fotografií Jiřímu Kabourkovi 

– za přípravu rozpisu, zajištění občerstvení a diplomů Manželům Šmídovým – za přípravu pěkných 

medailí.      

                                                                                                                                                       

Vánoční turnaj mládeže ve stolním tenisu 16.ročník TJ Sokol Bořislav z. s.                                       

Datum konání: 30. prosince 2022 začátek v 9 hod. konec ve 13 hod.                                                            

Účast: Tereza Pauzová, Vítek Feit mladší žactvo, Jan Matissek starší žák, David Ulbrycht dorostenec, 

Filip Ulbrycht, mladší žák a zbývající jsou úplní začátečníci Marek Špicar, Jakub Chládek             

Systém soutěže: dvě čtyřčlenné tabulky o umístění. První dva postoupili do skupiny o 1.- 4. a 

zbývající hráli o 5. - 7.místo.                                                                                                                                  

Konečné pořadí: 1. David Ulbrycht   2. Vítek Feit   3. Jan Matissek 4. Filip Ulbrycht 5. Jakub 

Chládek 6. Tereza Pauzová 7. Marek Špicar                                                      

http://www.obec-borislav.cz/


 
 
 

Čtyřhry se hrály jen tréninkově ve čtyřech dvojicích, neboť pouze Matissek, Feit a Pauzová 

pravidelně trénují necelý rok. Ostatní jsou začátečníci a prvně hráli turnaj dvojic a zkušebně i čtyřhru.   

Ceny zajistil vedoucí B mužstva dospělých Vilda Štajger od Severočeských dolů. Medaile připravili 

manželé Šmídovi a diplomy zajistil Jiří Kabourek.  

Poděkování patří také maminkám Barboře Bečvaříkové a Simoně Pauzové, které vzorně uklidily 

kuchyňku, zajistily občerstvení a jako rodiče podporují zájem jejich dětí o stolní tenis. Kamila 

Šmídová darovala přítomným vánoční cukroví.                                                                                              
                                                                                                                                              

    Zpracoval Jiří Kabourek 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

PÁTEČNÍ TVOŘENÍ V BOŘISLAVSKÉ KNIHOVNĚ – ÚNOR 2023 

 

 3. 2.  VALENTÝNSKÉ KORÁLKOHRANÍ 

  (tvorba náramků, talismanů, zažehlovacích podložek) 

10. 2.  ENKAUSTIKA 100x JINAK 

  (tvořivá dílna pro dospělé, pro omezenou kapacitu nutno předem rezervovat) 

24. 2.  MALOVÁNÍ NA MALÍŘSKÁ PLÁTNA 

  (tvořivá dílna určená starším školákům, příspěvek 70,- Kč za plátno)  

                             Budeme se těšit na Vaši návštěvu. Kami s Hani 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Upozornění  

 

Dne 31. 1. 2023 končí nálepky za rok 2022 na nádobách komunálního odpadu.                                   

Od února 2023 je potřeba vylepit nové nálepky, které jsou k vyzvednutí na podatelně OÚ.   

 

 

 

Závěrem několik citátů pojících se s měsícem lednem. na závěr několik citátů Je-li teplo v 

 

 

• V lednu moc sněhu, v červnu moc sena 

• Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu 

• Suchý leden, mokrý červen. 

• Lednová zima i na peci je znát. 

• Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

• Leden jasný, roček krásný. 
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