ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 2 / 2. února 2017
Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.
Pokud nemáte zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje obce Božanov sdělte nám
to na e-mail uvedený v dolní části zpravodaje.

Kolik budeme platit za odpady v roce 2018 ?
Pro rok 2018 se počítá se změnou výpočtu poplatku za odpad pro jednotlivé
domácnosti. Zatím co dnes obdrží občané (poplatníci) slevu v případě, že uhradí poplatek
do 31. března, tak pro rok 2018 se bude sleva odvíjet od množství odpadů vyprodukovaných
jednotlivými domácnostmi. V praxi to bude znamenat, že sleva bude zohledňovat nejenom
množství netříděného odpadu, ale také množství vytříděného odpadu odevzdaného v roce
2017. A tak zatím co domácnost, která je vybavena nádobami pouze na směsný komunální
odpad může v roce 2018 zaplatit výrazně více na poplatku, tak naopak domácnost která je
vybavena nádobami na tříděný odpad (plast a papír) může výrazně ušetřit. Důvodem pro
zavedení tohoto motivačního systému je snaha snížit náklady na likvidaci komunálního
odpadu a tím snížit i výši poplatku pro občany. Doporučujeme všem domácnostem, aby si
pořídily nádoby na tříděný odpad, zapojily se ve větší míře do třídění odpadu a sledovaly
množství odevzdaného odpadu na www.mojeodpadky.cz. Heslo je k vyzvednutí na obecním
úřadu v Božanově. Obec Božanov také nabízí za zvýhodněnou cenu 150 Kč nádoby na plast
a papír.

Co nám přináší letošní zima.
Po mnoha letech k nám dorazila opravdová zima se svými radostmi i starostmi. Po letech,
kdy nám byly zimní sporty téměř odepřeny si jich v letošní zimě můžeme užít vrchovatě. Mnohdy
již téměř zapomenuté brusle byly oprášeny a ledová plocha je hojně využívána. Lyžařské trasy,
které vedou pod Broumovskými stěnami jsou udržované a nabízejí možnost všem příznivcům
tohoto sportu. Zima ovšem nejsou jen radosti, ale také starosti. Nebývale velká sněhová nadílka a
velké mrazy to je letošní zima. Do této doby se obecním zaměstnancům dařilo, i v průběhu
sněhových kalamit, udržet místní komunikace sjízdné. Velkým problémem jsou ledové plotny, na
kterých se posypový materiál neudrží. A tak je zapotřebí, jak při jízdě automobilem, tak i při pěší
chůzi být velmi opatrní.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci únoru.
Název akce

Termín
konání

Čas konání

Místo konání

Soutěž – POZNEJ PIVO

4.2.2016

16:00

Restaurace Na Křižovatce Božanov

Božanovský masopust

25.2.2017

11:00

Obecní dům - Božanov
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