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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
Jednou z plánovaných investičních akcí roku 2020 je výstavba rybníků a mokřadů pro
zadržování vody v krajině. Na tuto stavbu má obec řádné stavební povolení, ve kterém je ale
požadavek Státního pozemkového úřadu na majetkové vypořádání před započetím stavby
formou směny pozemků. Stát zde totiž vlastní část plochy určené pro výstavbu rybníků a
mokřadů. A to je ten kámen úrazu. Podmínky pro směnu pozemků jsou pro naši obec naprosto
nevýhodné a bezúplatný převod pozemků stát odmítá. Je velmi pravděpodobné, že na tuto
stavbu obec získá dotaci, kterou ale v případě, že nedojde k dohodě o převodu pozemků
nevyužije, a tolik potřebná stavba z hlediska zadržování vody v krajině nebudeme moci být
realizována. Přístup státu je zde velice macešský, a to i s ohledem svých priorit v oblasti
hospodaření s vodou. A tak je zde na místě se ptát, jsou prohlášení našich vládních představitelů
o nutnosti zlepšit hospodaření s vodou v krajině opravdu myšlena vážně, nebo se jedná o
populistická prohlášení?

Poznej pivo
Dne 14. 12. 2019 proběhla od 16 hodin soutěž „POZNEJ PIVO“. 12 soutěžících rozeznávalo
10 druhů piv. Soutěže se zúčastnilo i 5 žen – úspěšně. Pořadí: 1. místo Steiner M., 2. místo
Gago(vá) V., 3. místo Wilkeová H. Za TJ Sokol Božanov Ptáček Josef.

Hasičský ples a dětský maškarní karneval
SDH Božanov pořádá i v letošním roce tradiční Hasičský ples, a to v pátek 24. 1. 2020 od
20 hodin na sále OD. Můžete se těšit na bohatou tombolu, k tanci a poslechu zahraje hudební
skupina Ledvin Stones. Vstupné bude činit 70 Kč, členové sboru budou chodit po vsi a zvát Vás
na tuto událost. Druhý den v sobotu 25. 1. 2020 pak proběhne oblíbený Dětský maškarní
karneval, opět na sále OD od 14 hodin. Děti se mohou těšit na soutěže, ve kterých vyhrají drobné
ceny. Samozřejmě nebude chybět vyhlášení nejlepších masek. Srdečně Vás všechny zvou
pořadatelé.

Božanovský masopust
Blíží se nám další ročník velmi oblíbeného Božanovského masopustu. Tato událost se bude
konat v sobotu 22. 2. 2020 od 11 hodin na návsi v Božanově. Můžete se samozřejmě těšit na
zabijačkové pochutiny, svařák, koblihy, maškarní průvod vsí, skvělou muziku a zábavu. Nebudou
chybět ani zabijačkové hody v obecní restauraci a pohřbívání basy. Srdečně zvou pořadatelé.
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