ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 2 / 16 leden 2018
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.

Místní poplatky v roce 2018.
Místní poplatky, poplatek za psa a poplatek za odpad, bude možné hradit až po 15. únoru.
Prosíme všechny poplatníky, aby uvedený termín respektovali. Důvodem pro toto opatření je
připravované nastavení výše slev za množství odpadu a jeho třídění. V případě, že obec obdrží
relevantní data potřebná pro výpočet slev, bude tento systém zaveden již pro rok 2018. Děkujeme za
pochopení

První kolo volby prezidenta.
Uplynulý víkend byl ve znamení prvního kola prezidentských voleb. K volební urně přišlo v
naši obci 157 občanů, což je 58% oprávněných voličů. Výsledky voleb v naši obci najdete na
http://www.obecbozanov.cz//dokumenty/489-vysledky-voleb.pdf.

Hasičský ples a dětský maškarní karneval.
Místní SDH Božanov připravuje i letos Hasičský ples. Avšak v letošním roce to bude
Hasičský „DISCO“ ples a k tanci a poslechu nám zahraje DJ Petr Cirkl. Ples se uskuteční v pátek
19. ledna 2018 od 20 hodin na sále Obecního domu v Božanově. Vstupné je 40,- a bude se soutěžit
o ceny. Jak už bývá zvykem, druhý den, tedy v sobotu 20. ledna 2018 se od 14 hodin koná Dětský
maškarní karneval na sále Obecního domu v Božanově. Vstupné je dobrovolné a občerstvení
zajištěno. Všichni jste na obě dvě události srdečně zváni pořadateli SDH Božanov.

Božanovský masopust.
Blíží se nám další ročník Božanovského masopustu, který se koná 10. února 2018 od 11
hodin. Nedílnou součástí této akce jsou Vepřové hody v místní Restauraci na Křižovatce. Na návsi
se budou prodávat jitrnice, prdelačka, koblihy aj, bude zde hrát kapela KLAPETO. Ve 13:30
proběhne maškarní průvod vesnicí, doprovázený dechovou hudbou Broumovanka. Od 17 hodin
bude probíhat zábava na sále, kde zahrají Slaveňáci. V restauraci bude hrát harmonika. Na závěr
oslav se již tradičně pohřbí basa, jako symbol ukončení oslav začínajícího půstu. Všichni jste
srdečně zváni.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci lednu a únoru.
Název akce

Termín
konání

Čas

Místo konání

Hasičský „DISCO“ ples

19. 1. 2018

20:00 Sál Obecního domu

Dětský maškarní karneval

20. 1. 2018

14:00 Sál Obecního domu

Božanovský masopust

10. 2. 2018

11:00 Obecní dům Božanov

