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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.

Z radnice
Kalendář poplatků pro rok 2019 obdrží občané do poštovních schránek v nejbližší době. Úhrada
poplatku za odpad a psy je možná až po 1. únoru letošního roku. Pro letošní rok dochází ke zm ěn ě
konstrukce poplatku za odpad. Nově se do slev promítá třídění plastů a papíru do vlastních nádob.
Důvodem jsou přeplněné kontejnery na sběrných místech a náklady spojené s údržbou sběrných míst.
Jak jsme třídili odpad v roce 2018 ? Množství vytříděného papíru nám narostlo na 1,196 t, což je
nárůst oproti roku 2017 o 0,393 t.. Zvýšený podíl vytříděného odpadu zaznamenáváme u všech složek
komunálního odpadů, kromě skla, kde došlo ke snížení o 2,191 t.. Naopak vytříd ěných plast ů p řibylo o
0,874 t..
Ve čtvrtek 31. ledna se na sále Obecního domu uskuteční od 19. hodin zasedání zastupitelstva
obce. Na programu je projednání a schválení rozpočtového výhledu na roku 2020 až 2023, schválení úvěru
na nákup pozemku pro výstavbu rodinných domů a předfinancování nákupu lesní techniky, informace o
hospodaření v roce 2018 a informace o realizaci stavebních akcí roku 2019.

Maškarní ples a dětský maškarní karneval
SDH Božanov všechny srdečně zve na hasičský ples, který bude v letošním roce MAŠKARNÍ. Tato
událost se bude konat v pátek 25. 1. 2019 od 20 hodin na sále Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje
hudební skupina Doteky, vstupné činí 60,-, pro masky 30,-. Těšit se m ůžete také na tombolu. Druhý den,
tedy v sobotu 26. 1. 2019, místní hasiči pořádají také Dětský maškarní karneval, a to od 14 hodin na sále
Obecního domu. Hudba a občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Letošní novoroční vycházka
Novoroční vycházka, která se měla konat 1. 1. 2019 od 11:30 hodin, se bohužel kvůli nep řízni po časí
nekonala. I přes to však byla v restauraci od 16 hodin pro všechny povycházková polévka. Doufejme, že v
příštím roce počasí bude přát a my se společně na vycházku opět vydáme.

Přehled kulturních událostí v měsíci lednu a únoru
25. 1. 2019

Hasičský maškarní ples

20:00

Sál OD

26. 1. 2019

Dětský maškarní karneval

14:00

Sál OD

23. 2. 2019

Zelák

14:00

Sál OD
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