ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 6 / 12 dubna 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.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
•

Svoz nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu se uskuteční dne
25.4.2017. Speciální svozové vozidlo bude sbírat motorové, převodové a mazací
oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,odmašťovací přípravky,
fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy,
(zahradní chemie včetně obalů ), baterie ( suché články), akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení
(PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia,vysavače,žehličky apod.) Nebezpečné odpady
ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří !!!
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán
přímo od občanů! Začátek svozu je v 15.30 hod. na horní otáčce autobusu, a zastávková
místa u kontejnerů na odpad.

•

Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční dne 27.4.2017. Odpad připravte u
domovních sběrných nádob do 7.00 hod. Popelářské auto bude sbírat odpad, který se
nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek , koberce , pneumatiky atd.
Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu
mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu
sbírat. Nebudou odvezeny lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné
odpady !!!

Brigáda na výsadbu stromečků.
V sobotu 8. dubna se uskutečnila brigáda na výsadbu stromečků po letošní těžbě
dřeva v obecních lesích. Dvacet sedm brigádníků z řad občanů obce, a spolků provozujících
svoji činnost v obci, vysadilo na 2400 stromečků. Děkujeme všem, kteří věnovali svůj volný
čas ve prospěch obce.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci dubnu.
Název akce

Termín
konání

Čas konání

Místo konání

Stavění máje

30.4.2017

18:00

U Obecního domu

Pálení čarodějnic

30.4.2017

19:00

Na louce u „kravínů“
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