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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
Bezpečnost místních komunikací prověřila na žádost obce Božanov Dopravní Policie ČR. Ze
závěrů šetření vyplývá povinnost odstranění zeleně zasahující do komunikace a snížení výšky
zeleně u komunikace do maximální výšky 100 cm.Zeleň je ze zákona součástí pozemku, na kterém
se nachází, a tak je v mnoha případech v majetku obce. A to i přes to, že obec tuto zeleň
nevysadila, ani k její výsadbě nedala souhlas. Zodpovědnost za bezpečnost na místních
komunikacích je na správci místní komunikace, a to je Obec Božanov. V současné době již probíhají
Práce na odstranění závěrů z místního šetření Dopravní Policie ČR.
Od 1. září 2020 je opět zavedena povinnost nosit roušky na úřadech, ve zdravotnických zařízeních
a veřejné dopravě. Obec v tuto chvíli disponuje dostatečným množstvím roušek, a tak je možné si
roušky v případě potřeby vyzvednout na obecním úřadě. Vzhledem k častým změnám v nařízeních
týkajících se omezení spojených s covidem19 doporučujeme sledovat aktuální stav na stránkách
ministerstva zdravotnictví.
Obec se dlouhodobě potýká s neukázněnými občany, kteří považují kontejnerová místa na ukládání
tříděného odpadu za odkladiště nepotřebného odpadu. U kontejnerových míst najdete pohozené
téměř vše, na co si vzpomenete. Potřebujete boty, přední sklo do auta, okno? – není problém.
Chcete zavařovat? Odložené sklenice jistě najdete pohozené u kontejnerů. Všichni chceme žít
v čistém a krásném prostředí, a tak si ho pohlídejme a neotáčejme se alibisticky na druhou stranu.
Pro některé občany neplatí žádná pravidla. Používání pyrotechniky, porušování zákazu napouštění
bazénů se těchto spoluobčanů netýká. Úsudek, ať si každý udělá sám.
Fotbalová sezóna
V neděli 30. 8. 2020 hrál fotbalový tým Božanova doma proti Mezilesí. Ve velmi napínavém zápase,
při ne moc hezkém počasí, naši nakonec vyhráli 4:3. Další domácí zápas se hraje v neděli
13. 9. 2020 od 16 hodin proti Křinicím.
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