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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
Příprava stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů již započala. Odstranění náletových dřevin
a úprava terénu si vyžádá nejenom finanční náklady, ale i svůj čas. Šest stavebních parcel pro šest
rodinných domů vznikne v dolní části obce u „Domova pro seniory“. Obec se tím snaží p řilákat mladé lidi,
kteří mají zájem svou budoucnost spojit s naší obcí. Na jaře letošního roku bude zve řejn ěn zám ěr prodeje
těchto pozemků.
Obec hledá kronikáře, či kronikářku, a to zatím bezvýsledně. Pokud znáte n ěkoho, kdo by
měl zájem kroniku obce vést, tak se prosím ozvěte.
Jak hospodařila společnost Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o. se dozvíte v jarním vydání našeho
tištěného magazínu. Společnost plně vlastněná Obcí Božanov vznikla v roce 2017 oddělením od
ekonomické činnosti obce. Důvodem je a byla vždy snaha zprůhlednit skutečné náklady na vodné a
stočné, a to s podařilo. Společnost má dva jednatele, kteří svou funkci vykonávají bez nároku na mzdu.
Hospodaření společnosti schvaluje zastupitelstvo obce.
Obec Božanov prošla kontrolou hospodaření za rok 2018 bez výhrad. Na za čátku
měsíce února provedli kontroloři Krajského úřadu Královéhradeckého kraje záv ěre čný audit hospodaření
obce za rok 2018. Kontroloři nenalezli žádné pochybení, a tak vydali výrok auditu „bez výhrad“. Výsledek
je důležitý pro možné další čerpání dotací, jak z národních zdrojů, tak i evropských.

Soutěž o nejlepší nakládané zelí
Spolek přátel obce Božanov společně s obcí Božanov všechny srdečně zve již na jubilejní 20. ročník
Božanovského zeláku nebo-li soutěž o nejlepší nakládané zelí. Tato událost se koná v sobotu 23. 2. 2019
od 14 hodin na sále OD. Startovné 50,-; příjem vzorků proběhne od 14 do 15 hodin.

Masopustní veselí
I v letošním roce nás čeká Božanovský masopust, který se tentokrát bude konat 2. 3. 2019. Tento
den začne již tradičně v 11 hodin před restaurací, kde proběhne ukázka vesnické zabíjačky, bude se zde
prodávat ovar, jitrnice, koblihy a další pochutiny a hrát bude kapela KLAPETO. Zárove ň budou od 11
hodin v místní restauraci probíhat vepřové hody. Od 14 hodin se můžete těšit na masopustní pr ůvod vsí s
koňským spřežením a dechovou hudbou. Poté bude od 17 hodin na sále OD hrát kapela Slave ňáci a v
restauraci harmonika. Jako symbol ukončení oslav začínajícího půstu proběhne v 19 hodin pohřbívání basy.
Na všechny se těší Božanováci.
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