ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 26 / 1. října 2015
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.

Co s komunálním odpadem.
Třiďte odpad, má to smysl ! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za
tímto sloganem skrývá. Jak jste na tom Vy ? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění
odpadů smysl, uměli byste odpovědět ? Obec Božanov připravuje motivační systém třídění
odpadů pro občany. V prvním kroku se jedná o zavedení evidence odpadů, jak od občanů,
tak i z kontejnerových míst umístěných po obci. Jednotlivé sběrné nádoby budou tento
měsíc označeny čárovým kódem, aby bylo možné tuto evidenci zavést. Po vyhodnocení na
přelomu roku se bude postupně zavádět motivační systém do kterého se budou moci občané
dobrovolně zapojit.

1. říjen – svátek seniorů.
V tento den mají svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni
senioři. V naši obci tento svátek oslavili tradičním posezením seniorů se starostou
obce , a tak oslavili naši senioři svůj mezinárodní svátek. V pátek 18. září 2014 se při
dobrém jídle, pití a kávě setkali se sousedy a známými. Blahopřejeme, a ještě jednou
přejeme všem mnoho radostných dnů a pevné zdraví.

Fotbalisté zvítězili ve Stárkově.
Vítězné fotbalové utkání a důležité body ze hřiště soupeře přivezli naši fotbalisté ze
Stárkova. V nedělním zápase okresní fotbalové soutěže zvítězili 1 : 2 nad místním Sokolem
Stárkov. V příštím zápase naši fotbalisté přivítají na domácím hřišti fotbalisty z Meziměstí
a to v neděli 4. října od 16. hodin.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci říjnu.
Název akce

Termín konání Čas konání

Taneční zábava - klobouková

16.10.2015

20:00

Drakiáda

24.10.2015

13:00

Výlet pro rodiče s dětmi

31.10.2015

13:00

Místo konání
Sál Obecního domu
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