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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
Studie přestavby budovy bývalé Mateřské školy na bytový dům byla dokončena, a po
úpravách schválena k realizaci. Podle schválené studie zde nově vzniknou tři bytové jednotky.
Dva menší bezbarierové byty v přízemí, a jeden velký byt v prvním patře. V části půdních a
sklepních prostor vznikne zázemí pro jednotlivé byty. Zahájení realizace se předpokládá na
podzim letošního roku.
Obec Božanov připravuje projekt na výstavbu chodníku k plánovaným rybníkům a
odpočinkové zóně ve směru od obecního úřadu ke státní hranici.
Vydání stavebního povolení na výstavbu rybníků se očekává v letních měsících letošního
roku. Na stavbu bude obec žádat dotaci z programů ministerstva životního prostředí, případně z
jiných programů, jak národních tak evropských.
Obec Božanov připravuje variantní návrhy na změny v placení poplatků za odpad. O
navrhovaných změnách chce obec diskutovat s občany na tzv. kulatých stolech. Důvodem pro
tyto změny je nefunkčnost načítání kódů na popelnicích svozovou firmou, a snaha cenově
zvýhodnit ty domácnosti, které dobře třídí odpad a produkují malé množství směsného
komunálního odpadu.

Masopustní veselí
V letošním roce se Božanovský masopust konal až začátkem měsíce března. Občerstvení v
podobě zabijačkových pochutin nesmělo chybět. Jitrnice, ovar, prejt, kroupy, dokonce i koblihy –
to vše a mnoho dalšího, si mohli účastníci masopustu na této akci zakoupit. Lidí se sešlo opravdu
hodně. Je vidět, že je tato akce oblíbená i v širokém okolí. Od 11 hodin hrála na návsi skupina
KLAPETO, mohli jsme vidět ukázku vesnické zabijačky. Ve 14 hodin se začal masopustní průvod
vsí. Na několika zastávkách u místních „domorodců“ bylo připraveno pohoštění. V 17 hodin
začala hrát skupina SLAVEŇÁCI na sále Obecního domu a harmonikáři v místní restauraci. V
restauraci také po celý den probíhaly již tradičně vepřové hody. V 19 hodin proběhlo pohřbívání
basy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této náročné akce a také všem
zúčastněným.

Sběr železa
Tak jako každý rok, tak i v tom letošním proběhne Sběr starého železa, tentokrát pod
vedením SDH Božanov. Sběr železa se bude pravděpodobně konat 13.4. 2019 od rána. Prosíme
tedy všechny, kteří se starého železa chtějí zbavit, aby ho připravili později večer nebo brzy ráno
k místní komunikaci. V případě změny termínu Vás budeme informovat.
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