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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
Výstavba rodinných domů a rekreačních chalup v dolní části obce.
Převážně noví majitelé pozemků v dolní části obce plánují zastavění většiny proluk v zastavitelné
části obce rodinnými domy, případně rekreačními chalupami. V tomto případě nemá ovšem obec
možnost jakýmkoliv způsobem ovlivnit, zda se bude jednat o rodinné domy s trvalým pobytem v
obci nebo budou objekty sloužit k rekreaci. Přínosem ale jistě bude udržovaná krajina v dolní části
obce a větší kupní síla.. S podivem ovšem je skutečnost, že zde pozemky pro výstavbu rekreačních
chat prodávají také lidé, kteří nechtějí v obci rekreanty a vymezují se proti výstavbě v horní části
obce. Proto existuje jedno české přísloví „Košile je vždy bližší kabátu“.
Výstavba rybníků a mokřadů.
Stavba, za účelem zadržování vody v krajině a vytvoření místa pro odpočinek občanů a navštěvníků
obce, se blíží do finále. Pokud vše půjde podle plánu, bude stavba dokončena do konce měsíce
dubna 2021. Dokončení stavby ovšem komplikuje postoj majitele sousedního pozemku, který
umístil oplocení na pozemek stavby, který je ve vlastnictví obce. Po zaměření pozemků v říjnu
loňského roku vyzval zástupce stavební firmy majitele tohoto pozemku k přemístění oplocení. Do
dnešního dne, i po několika urgencích, k odstranění oplocení nedošlo!
Rekonstrukce budovy bývalé Mateřské školy.
Podaří se v letošním roce dokončit přestavbu bývalé Mateřské školy na bytové jednotky? Jasněji
bude po jednání zastupitelstva obce 12. dubna 2021. Zastupitelstvo zde projedná financování
investičních akcí v roce 2021.
Velikonoční koleda
Letošní Velikonoce budou opět probíhat v „duchu“ karantény, bohužel. Proto se Obec Božanov
společně s SDH Božanov rozhodla, že tak, jako minulý rok, děti s trvalým pobytem v obci obdaruje
velikonoční koledou. Balíčky se opět budou rozvážet a budou se nechávat někde poblíž domu.
Termín rozvážení budeme zasílat SMS Infokanálem.
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