MÁJOVÁ JÍZDA 28.DUBNA 2018
Dobová vyjížďka majitelů historických traktorů
Bašnice Sokolovna – od 13.00 h.
Milovice – 14.15 h.

Bříšťany – 14.00 h.
Dobrá Voda u Hořic Kulturní dům - 15.00 h.

SLET ČARODĚJNIC 30.DUBNA 2018
18.00 h.

-

průvod čarodějnic od zelárny po obci na hřiště u KD

18.30 h.

-

občerstvení na hřišti včetně opékání vuřtů

-

diskotéka pro děti

-

zapálení ohně

-

večerní posezení na hřišti

19.45

Skládka zeleně v areálu DEMONT Servis v Bašnicích
Zeleň je možné odvézt do areálu bývalého cukrovaru v době od 30.dubna do 30.října 2018
PO

7.00 – 18.00 hodin

ÚT, ST, ČT, PÁ

7.00 – 15.30 hodin

PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ – od května 2018
Obec zavádí pytlový svoz plastů přímo od domu a to od měsíce května 2018.
Občané si vyzvednou oproti podpisu na obecním úřadu ZDARMA firemní igelitové pytle
na plasty případně oranžové pytle na krabice od mléčných výrobků, džusů, vín apod.
Počet pytlů :
Trvale obydlené objekty – 18 pytlů na svoz plastu do konce roku
- 2 pytle na trvale obydlený objekt na měsíc, obsah pytle 120 l
Trvale neobydlené objekty – 10 pytlů na svoz plastu do konce roku
Vzhledem k tomu, že zatím pouze odhadujeme, kolik pytlů budou domácnosti potřebovat,
počítáme dva pytle na domácnost. Je potřeba obaly opláchnout, sešlapat, naskládat
do sebe apod. V příštím roce případně počet pytlů upravíme.
Počet kontejnerů na plast u ZD a Jednoty bude od měsíce června snížen, protože svoz plastů
bude řešen pytlovým svozem. Nadále je bude možné využít, pokud občanům nebudou
stačit pytle nebo na větší plastové odpady.
Občané budou skladovat pytle s plastem doma a jednou za měsíc v den svozu složí
plastové pytle před vrata svého domu. Svozová firma projede obec a pytle sebere.
Aktuálně budeme s občany řešit umístění pytlů v den svozu v úsecích, kde bude právě
probíhat stavba kanalizace a svozová firma nebude moci projet s vozidlem.

1.svoz pytlů s plasty - 28.května 2018
Další svozy – po 4 týdnech – VŽDY SUDÉ PONDĚLÍ
25. 6., 23.7., 20. 8., 17. 9., 15.10., 12.11., 10.12., 7. 1.2019
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Občané budou sbírat použitý kuchyňský olej do PET láhví a řádně uzavřenou láhev vhodí
do nádoby určené pro sběr oleje.
U prodejny Jednoty bude umístěna uzamčená nádoba s otvorem pro vhoz PET láhve.
Nádoba bude přistavena od června 2018.

