ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 2 / 14. ledna 2016
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.

Nebezpečné hrátky s přírodou.
Dnes se v naši obci sešli starostové Broumovska a Policka, společně s odborníky a
politiky, aby důrazně odmítli jakýkoli průzkum či těžbu uranu a metanu z důvodu zachování
vodních zdrojů v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev
(CHOPAV PKP) pro budoucí generace. Přítomní starostové schválili „Deklaraci proti
záměru průzkumu a těžby uranu a metanu v česko-polském pohraničí“. Důrazně vyzvali
odpovědné zástupce Polské republiky, aby přehodnotili záměr průzkumu a těžby uranu a
metanu v této lokalitě tak, aby nenarušila životní prostředí, ani mimořádné přírodní a
krajinné hodnoty, které jsou předpokladem dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace
v uvedené oblasti s důrazem na trvalý rozvoj přeshraniční spolupráce, a rozvoj obou
dotčených česko-polských regionů.

Pálení klestí v obecních lesích.
Obec Božanov pořádá brigádu na pálení klestí v obecních lesích. Pálení klestí proběhne v
sobotu 16.1.2016 od 8. hodin. Sraz účastníků brigády je na parkovišti ve Studené vodě, pro ty kteří
nemají vlastní dopravu je připraven odvoz 7.45 u obecního úřadu.

B klub zahajuje svoji letošní činnost.
Členové B klubu dětí a mládeže zahájí svou letošní činnost první schůzkou v úterý 19.
ledna 2016 od 16. hodin na sále Obecního domu. Přejeme klubu radostné vkročení do
letošního roku a hodně dobrých nápadů.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci lednu a únoru.
Název akce

Termín
konání

Čas konání

Místo konání

Hasičský ples

22.1.2016

20:00

Sál Obecního domu – SDH Božanov

Dětský maškarní karneval

23.1.2016

14:00

Sál Obecního domu – SDH Božanov

Božanovský masopust

13.2.2016

11:00

Obecní dům - Božanov
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