ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 7 / 31. března 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.

Výstavba multifunkčního domu byla zahájena.
Obec Božanov zahájila stavbu multifunkčního domu, jehož součástí budou prostory
pro hasiče, místní spolky a mateřskou školku. Stavba bude prováděna především vlastními
zaměstnanci, ale předpokládá se i zapojení místních občanů. Speciální práce budou provádět
firmy, které budou vysoutěženy a nabídnou nejnižší senu při dodržení kvality odvedené
práce. Stejný postup bude uplatňován při nákupu stavebního materiálu. Harmonogram
výstavby bude kopírovat finanční možnosti obce. Pro rok 2016 obdržela obec dotaci na tuto
stavbu ve výši 1 mil. korun, a je předpoklad, že se podaří v letošním roce prostavět částku
1,8 mil. korun.

Výměna střešních okapů a svodů.
Stav okapů a svodů na budově Mateřské školy si vyžádal jejich výměnu. Jak okapové
žlaby, tak i jejich svody byly dožité a na mnoha místech prorezavěné. Nové okapové žlaby i
svody budou z nerezavějícího materiálu titanzinku. Náklady na tuto výměnu dosáhnou
částku blížící se 20 tis. korun.

Sportovci se dočkají postupné opravy svého zázemí.
Provizorně opravené toalety a sprchy na fotbalovém hřišti se konečně dočkají nového
kabátu. Nové vnitřní obklady a dlažby budou provedeny ještě před nadcházející fotbalovou
sezónou. Jedná se o postupnou modernizaci zázemí na víceúčelovém hřišti. V dalších letech
bude nutné opravit rozvody vody, což si současně vyžádá nové obklady a dlažby v další
části určené pro domácí mužstvo. Dále bude nutná oprava podlah v šatnách a další drobné
opravy.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci dubnu.
Název akce

Termín
konání

Čas
konání

17.4.2016

16:00

Hřiště TJ Sokol Božanov

Pálení čarodějnic a stavění máje 30.4.2016

18:00

U kostela sv. Máří Magdaleny

Mistrovské fotbalové utkání

Místo konání

Obec Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov
tel. +420 491 52 8121, e-mail: podatelna@obecbozanov.cz
www.obecbozanov.cz IČ 00272515

