Bořislavské rozhledy
Měsíčník občanů Bořislavi a Bílky

březen 2016

V měsíci březnu se nekonalo zasedání zastupitelstva obce.
Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas,
abychom načerpali novou životní energii, která nám přináší radost, spokojenost a
dobrou náladu. Za všechny zastupitele obce přeji krásné a klidné Velikonoční svátky.
Aleš Navara, starosta obce

Blahopřání
V měsíci dubnu 2016 oslavují svá významné životní výročí naši občané Hana Šestáková,
Jaroslava Žůrková, Bohuslava Patakyová., Jan Stružík. Jana Keistová, Danuše
Mühlfaitová a Miloslava Novotná.
Všem přejeme příjemné prožití jejich významného dne v okruhu jejich nejbližších a
známých.

Kulturní zprávy a informace
Rozpis kulturních akcí na rok 2016
Kulturně komise zajišťuje:
 nákup balíčků k životnímu jubileu od 50 ti let každých 5 let a od 80 ti let každým
rokem,
 nákup a předání knihy pro děti, které dokončily docházku v MŠ,
 věcný dárek pro děti vycházející ze ZŠ,
 spolupodílí se na přípravách a organizaci různých kulturních akcí a výletů.










Duben:
Návštěva kina v Teplicích, možný doplatek cca 30 Kč zájemci se mohou předběžně
hlásit do 31. 3. 2016 na tel. čísle 777 810 503 pí Müllerová
Setkání seniorů (23. 4.) od 14 hod v místní knihově, host herečka Ivanka Devátá
Květen:
Výlet Mirakulum (14. 5.) – vstupné 130,-, počet osob hlaste do 20. 4. 2016 na tel. čísle
777 810 503 pí. Müllerová
Červen:
Dětský den (4.6.)
Září:
Výlet Plasy – minigolf zájemci se mohou předběžně hlásit do 20. 4. 2016 na tel. čísle
777 810 503 pí. Müllerová












Zájezd houby - zájemci se mohou předběžně hlásit do 20. 4. 2016 na tel. čísle 777 810
503 pí Müllerová
Říjen:
Muzikál
Lampiónový průvod (30.10.)
Listopad:
Rozsvícení stromečku (26.11.)
Setkání seniorů (26.11.)
Prosinec:
Mikulášská nadílka
Zájezd do Německa (10.12.)

Termíny se mohou změnit, záleží vždy na počasí, či účasti. Termín zájezdů jako jsou např.
houby, kino, muzikál a jiné budou později upřesněny. Přesný datum a čas bude vždy včas
oznámen obecním rozhlasem v rozhledech a plakátech k dané akci. Děkujeme za
pochopení.

Upozorňujeme občany, že svoz velkoobjemného odpadu nebude ve stejný
termín jako svoz nebezpečného odpadu, ale 20 – 22. 5. 2016.

Oznámení
Oznám

Rodina paní Lídy Jalovecké oznamuje všem přátelům a sousedům, že 16. března
2016 náhle zemřel dlouholetý chatař obce Bořislav pan Jiří Jalovecký ve věku
nedožitých 60 ti let.
Rozloučení proběhlo v úzkém kruhu rodinném.
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