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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
Lze se bránit pomluvám a nepravdivým tvrzením?
Bohužel se obávám, že jen velmi těžko. Již nějakou dobu pan K. D. prohlašuje, že starosta obce
Božanov podal jakési oznámení na jeho provozování kempu včetně prodejního stánku na jehož
základě bylo zařízení uzavřeno. Otázkou ale je, proč by to obec dělala, a jaký prospěch by z toho
měla?
Kemp pan K. D. provozuje již řadu let a je s podivem, že údajné oznámení bylo zasláno právě nyní.
V době, kdy pan K. D. podává stížnosti na zemědělce, vyhrožuje úředníkům a chová se arogantně
ke každému, kdo nemá stejný názor jako on. Nelze se tedy divit, že se někdo z postižených
zachová stejně jakopan K. D.
Otázkou také je, jak je to ve skutečnosti se zákazem provozu kempu. Ten je provozovám i nadále
včetně sociálního zařízení, jedinou změnou je uzavření prodejního stánku. Mimochodem kemp byl
provozován i v době zákazu provozu těchto zařízení.
A jak je to s údajnou transparentností, se kterou se pan K.D. neustále ohání? Na svých stránkách
nezveřejňuje všechny dokumenty, pouze ty, které se mu hodí. Případné příspěvky, které
neodpovídají jeho světonázoru bývají odstraněny.
A na závěr mi dovolte konstatovat, že žádný ze zaměstnanců obce nepodal výpověď a nekončí na
úřadu. I takovéto zprávy někdo záměrně šíří.
Karel Rejchrt
Chod obecního úřadu v době čerpání dovolených.
Od středy 3.8.2021 budou čerpány řádné dovolené zaměstnanci obce a starostou obce.V případě
nutnosti je možné se obrátit na místostarosty Ing. Lukáše Hartwicha, tel.: 605235636 nebo pana
Josefa Ptáčka, TEL.: 605203885. Své dotazy můžete zasílat takéna mail: starosta@obecbozanov.cz.
Děkuji za pochopení a přeji příjemné prožití letošního léta.
Karel Rejchrt
Přehled kulturních událostí v měsíci červenci a srpnu
7.8.2021

Božkov Cup - nohejbal
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Hřiště TJ Sokol Božanov

28.8.2021

Společná akce Obce Božanov a
místních složek

11:00

Hřiště TJ Sokol Božanov
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