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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
Úspěšnou kontrolou hospodaření prošla naše obec v tomto týdnu. Auditoři Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje provedli dílčí audit hospodaření obce za část roku 2019. Dokončení
auditu hospodaření za rok 2019 proběhne na začátku měsíce února 2020.
Práce na přípravě rozpočtu obce na rok 2020 byly zahájeny. Zastupitelstvo obce schválilo na
svém zasedání investiční priority pro rok 2020. Je to výstavba rybníku a poldru v rámci projektu
obce na zadržování vody v krajině, dokončení opravy komunikace v dolní části obce,
rekonstrukce prodejny potravin, rekonstrukce kotelny Obecního domu a výstavba bytů v budově
bývalé mateřské školy.

Svatomartinská husa
Již 3. rokem bude dělat Restaurace na Křižovatce Svatomartinskou husu. Na tuto pochutinu
se můžete těšit v neděli 10. listopadu 2019. Pozor, husu si musíte předem objednat (omezený
počet porcí). Bude připraveno husí stehno (cca 400 g), červené a bílé zelí, bramborový a
houskový knedlík, a to vše za 230 Kč. Výdej proběhne od 17 do 19 hodin. Objednávat se můžete
přímo v restauraci nebo na číslech 602 694 481 a 732 781 068.

Hubertská zábava a zvěřinové hody
Příští sobotu 16. 11. 2019 se budou od 11 hodin konat v Restauaraci na Křižovatce
Zvěřinové hody, proto neváhejte a přijďte ochutnat některou ze zvěřinových pochoutek. Od 20
hodin pak pořádá místní myslivecký spolek Hubertskou zábavu, a to na sále OD, živě budou hrát
Slaveňáci. Všichni jste srdečně zváni.

Den mužů
V sobotu 23. 11. 2019 pořádá Obec Božanov posezení při příležitosti Dne mužů. Tato
událost se bude konat od 16 hodin v Restauraci na Křižovatce v Božanově. Srdečně zvou
pořadatelé.

Člověče, nezlob se!
Další ročník oblíbeného turnaje ve stolní hře Člověče, nezlob se! Pořádá TJ Sokol Božanov
v neděli 24. 11. 2019 od 14 hodin v Restauraci na Křižovatce. Pro všechny zúčastněné děti bude
připravena náležitá odměna.
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