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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
Blížící se konec kalendářního roku přináší i povinnost připravit a schválit obecně návazné
vyhlášky. Jednou z dlouho připravovaných vyhlášek, je vyhláška o místních poplatcích, která
mimo jiné stanovuje pravidla pro místní poplatek za odpad. Vyhláška by měla být motivační a
motivovat nás občany k lepšímu třídění komunálního odpadu, a to i z hlediska nově
připravovaného zákona o odpadech. Zákon navyšuje postupně částku za uložení směsného
odpadu na skládku z 800 Kč na 1850 Kč za jednu tunu. Pokud obec dokáže v roce 2020 vytřídit
45%, v roce 2021 50%, v roce 2022 60% ….v roce 2027 75% komunálního odpadu zaplatí za
jednu tunu „pouze“ 500 Kč.

A máme tu čas vánoční
Tato neděle, 1. 12. 2019, se ponese v duchu první adventní neděle. Obec Božanov zve
všechny občany na rozsvícení vánočního stromku na návsi v Božanově a doprovodný program
na sále OD. Vše začne v 16.30 hodin, kdy děti z MŠ přednesou básničky u stromečku. Venku
bude také připraven horký punč a čaj. Poté se všichni přesuneme na sál Obecního domu, kde se
můžeme těšit na vystoupení dětí z „B“ klubu a z mateřské školy. Pro všechny přítomné děti bude
připravena Mikulášská nadílka. Přijďte s námi strávit první adventní neděli, jste srdečně zváni.

Mikuláš a jeho družina
Pokud máte zájem o návštěvu Mikuláše s jeho družinou (čtvrtek 5. 12. 2019), objednávejte
prosím na číslech 491 528 121, 732 781 068 nebo na Obecním úřadě v Božanově.

Turnaj v šipkách
Další oblíbený Turnaj v šipkách amatérů bude Spolek přátel obce Božanov pořádat v pátek
6. 12. 2019 od 17 hodin v Restauraci na Křižovatce v Božanově. Zúčastnit se může každý, kdo
má chuť si zahrát, startovné činí 50 Kč. Registrace hráčů bude probíhat do 17:30 hodin. Srdečně
zvou pořadatelé.

Soutěž v poznávání piva
TJ Sokol Božanov pořádá Soutěž „POZNEJ PIVO,“ v sobotu 14. 12. 2019 od 16 hodin v
Restauraci na Křižovatce v Božanově. Zúčastnit se mohou osoby starší 18ti let, startovné je 50
Kč. I letos se bude podávat pečené vepřové koleno – avšak pouze na objednávku předem,
nejpozději do čtvrtka 12. 12. 2019. Objednávat můžete na čísle 602 694 481 nebo přímo v
Restauraci na Křižovatce. Srdečně zvou pořadatelé.

Silvestr
Již teď můžete rezervovat místa na Silvestr 2019, který bude pořádat Restaurace na
Křižovatce. Silvestrovské menu činí 250 Kč, bude uzavřená společnost a hudba je zajištěna!
Omezený počet míst!

Přehled kulturních událostí v měsíci prosinci
1. 12. 2019

Kouzlo první adventní neděle

16:30

Božanov, sál OD

6. 12. 2019

Turnaj v šipkách amatérů

17:00

Restaurace na Křižovatce

14. 12. 2019

Soutěž v poznávání piva

16:00

Restaurace na Křižovatce

23. 12. 2019

Soutěž o nejlepší bramborový
salát
Dlouhá noc

18:00

Restaurace na Křižovatce

27. 12. 2019

Turnaj ve stolním tenise

14:00

Sál OD

30. 12. 2019

Poslední kop

14:00

Hřiště TJ

31. 12. 2019

Silvestr

19:00

Restaurace na Křižovatce
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