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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
Zalesňování holin po kůrovcové kalamitě.
Svůj skutečný vztah k obci a její přírodě mohli ukázat, a ukázali, občané při zalesňování holin po
kůrovcové těžbě. Na třicet dobrovolníků, převážně členů místních spolků, vysázelo v sobotu 24.
dubna 2021 na 2500 stromků, převážně smrků, buků.Všem zúčastněným děkujeme.
Strojové čištění místních komunikací.
Vzhledem ke zpožděné dodávce mechanického sběracího kartáče pro strojové čištění komunikací,
bude úklid místních komunikací po zimní údržbě prováděn v druhé polovině května. O přesném
termínu bude obec informovat občany s žádostí o uvolnění parkovacích míst z důvodu jejich
údržby.
Rekonstrukce místních komunikací.
Obec Božanov vypsala poptákové řízení na rekonstrukci místní komunikace u čp. 262 a místní
komunikaci u čp. 184. Rekonstrukce obou komunikací proběhne nejpozději do konce října 2021.
Celkové náklady na rekonstrukci obou komunikací se odhadují na více jakjeden milion korun.
Zneužívání obecních symbolů.
Obec Božanov upozorňuje občany, kteří užívají obecní symboly bez souhlasu obce, na jejich
protiprávní jednání. Problematiku užívání obecních symbolů řeší zákon o obcích §34a odst. 3.
Žádáme občany, kteří se takovéhoto jednání dopouštějí, aby od používání obecních symbolů (znaku
obce) upustili a dali vše do souladu se zákonem.
Stavění máje
V letošním roce se hasiči rozhodli, že když už se nemohou pálit čarodějnice, tak alespoň postaví
májku. Pár dobrovolníků se sešlo 30. dubna na místě, kde se májka staví a pustili se hned do práce.
Společnými silami májku připravili, ozdobili a nakonec i postavili. Ale co čert nechtěl, vlivem silného
větru (a bohužel nejspíš i krátkými vzpěrami) se májka vyvrátila a spadla. Můžeme být rádi za to, že
spadla na hřbitovní zeď a ne na silnici, nedej Bůh na „někoho“. Na májce se zlomila špička, jinak
zůstala celá. Velké poděkování patří obecním zaměstnancům, kteří druhý den neváhali, májku
opravili, znovu postavili a zabezpečili dostatečně dlouhými vzpěrami.
Přehled kulturních událostí v měsíci květnu
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