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Pokud nemáte zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje obce Božanov, sdělte nám
to na e-mail uvedený v dolní části zpravodaje.

Další zbytečná administrativní zátěž z pera zákonodárců.
Zavedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které schválili zákonodárci
Evropské unie, bude platit od 25. 5. 2018. Zároveň ovšem toto nařízení zavádí problematický institut
tzv. „POVĚŘENCE“, který má dohlížet na dodržování postupů při ochraně osobních údajů. Pověřence
bude mít povinně každá obec, bez ohledu na velikost obce, a bude si ho hradit ze svého rozpočtu. Je to
jedno z mnoha dalších nařízení, které je atakem na rozpočet obcí a není státem nijak finančně
kompenzováno.

Božanovský masopust.
Sobota 10. 2. 2018 byla ve znamení masopustního veselí. Vyzdobená náves, zavěšený vepř a
kouřící brutary vítaly návštěvníky Božanovského masopustu. Od 11 hodin hodin byly v Restauraci na
Křižovatce zahájeny vepřové hody. Na návsi se prodával ovar, prdelačka, čaj a svařák. Tyto pochutiny
měli hosté v maskách zdarma. Dále se prodávaly také voňavé koblihy, jitrnice a tlačenka, o které byl
veliký zájem. K tomu všemu hrála hudební skupina KLAPETO. Ve 13:30 hodin vyrazil masopustní
průvod po vsi, který zahájil výstřel ostrostřelců. Na několika zastávkách bylo místními obyvateli
připraveno malé občerstvení. Od 17 hodin pokračovalo masopustní veselí na sále Obecního domu, kde
zahráli k tanci a poslechu Slaveňáci a v Restauraci na Křižovatce hrála harmonika. Na závěr byla
pohřbena basa jako symbol začínajícího půstu. Účast na letošním masopustu byla opravdu veliká, sešlo
se zde několik set lidí, ať už v maskách či bez masek. Doufáme, že se masopustní veselí opět líbilo a
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách této náročné akce!

Božanovský zelák.
Již 19. ročník Božanovského zeláku se konal v sobotu 3. 3. 2018. Od 14 hodin se na sále OD
začali scházet účastníci této akce. Bylo možno ochutnat 30 vzorků nakládaného zelí, které se vybíraly
od 14 do 15 hodin. Nejdříve ochutnávala odborná porota, poté mohli ochutnávat a hodnotit také
přítomní diváci a soutěžící. Pořadatelé měli zajištěný široký výběr občerstvení a také hudbu v podobě
hry na harmoniku. V hlavní soutěži, kterou hodnotila odborná porota, se na 5. místě umístil p. Boldi, na
4. místě p. Kašpar ml., na 3 místě p. Kubásek, na 2. místě p. Hop a na 1. místě p. Buchta z Martínkovic.
V soutěži, kterou hodnotili diváci a soutěžící, se na 5. místě umístil p. Hartwich, na 4. místě pí.
Davidová, na 3. místě p. Hop, na 2. místě pí. Provazníková a na 1. místě opět p. Buchta z Martínkovic.
Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit i příští rok na 20. ročníku Božanovského zeláku.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci dubnu.
Čas

Název akce

Termín
konání

Místo konání

Sběr železa

14. 4. 2018

9:00

Stavění máje a pálení čarodějnic

30. 4. 2018

19:00 Božanov - křižovatka
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