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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

Kdo je vlastníkem vodovodu a kanalizace v obci?
I po několika letech, mnoha článcích a vysvětlováních se stále najde někdo, kdo tvrdí, že
infrastrukturní majetek vodovodu a infrastrukturní majetek kanalizace není ve vlastnictví obce
Božanov. Veškerý majetek související s vodovodem a kanalizací v částce 23 180 575,97 Kč je
majetkem obce Božanov a je řádně inventarizován. Obcí zřízená a plně vlastněná firma Vodovody
a kanalizace Božanov, s.r.o, je pouze servisní organizací, která zajišťuje provoz vodovodu
a kanalizace a odvádí prostředky na obnovu majetku formou nájemného obci Božanov na speciální
bankovní účet. Věřím, že takovéto vysvětlení je dostatečné, jinak je možné nahlédnout do
inventarizace majetku obce, který je prováděn vždy na konci kalendářního roku.

Program rozvoje obce na období po roce 2023.
V roce 2022 končí platnost „programurozvoje obce Božanov na rok 2012 – 2022“. Již počátkem
příštího roku budou záhájeny práce na novém strategickém dokumentu. Budou vytvořeny pracovní
skupiny, dotazníky pro občany a veřejné projednání dokumentu. Program rozvoje obce Božanov
bude zásadním dokumentem pro směřování obce v následujících letech.
Koronavirové období
Kvůli epidemiologické situaci se v tomto roce moc společenských a kulturních událostí nekonalo.
Kvůli „první vlně“ bylo zrušeno například pálení čarodějnic, oblíbený Dětský den nebo Den pro
obec a byla zrušena také fotbalová utkání. Koncem léta jsme si mohli vychutnat alespoň pár zápasů
na místním fotbalovém hřišti. Od doby kdy nastala „druhá vlna“ koronaviru, se opět zrušily veškěré
akce, a to už jak Hubertovská zábava, tak třeba Svatomartinská husa. Jak to bude s těmito akcemi a
událostmi do konce roku se bohužel zatím neví. Nevíme, zda se bude možné sejít na návsi a
společně trávit čas u rozsvícení vánočního stromku, zda budou moci zlobivé děti navštívit Mikuláš
se svou družinou, zda budeme slavit Silvestr a příchod Nového roku ve větší společnosti. Můžeme
jen doufat, že se společenský život vrátí, co nejdříve, do starých kolejí. Zatím si můžeme přát
hlavně pevné zdraví a trpělivost. Pokud se nějaká událost přeci jen konat bude, budete určitě včas
informování prostřednictvím webu nebo SMS Infokanálu

Přehled kulturních událostí v měsíci listopadu
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