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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
Prázdné vodojemy a část obce bez pitné vody. Tropické dny, velký počet ubytovaných turistů v obci,
nedodržování zákazu napouštění bazénů a zalévání zahrádek. To jsou hlavní příčiny nedostatku
pitné vody, která nás potkala v minulém týdnu. Problémy se více či méně opakují každý rok v
letních měsících. V minulém týdnu došlo k vyšší spotřebě vody než je schopen poskytnout vodní
zdroj, a tak musela být voda dovážena a vodojem doplňován z cisteren. Proto, aby se situace v
příštím roce neopakovala, bude nutné zajistit posílení vodního zdroje pro letní měsíce. Posouzení
možných řešení projedná v příštím týdnu obec s hydrogeologem.
Obec Božanov v této chvíli nemá žádné pozemky, které by mohla nabídnout potencionálním
stavebníkům. Pozemky v horní části obce nejsou připravené pro zástavbu. Obec proto zadala
vyhotovení návrhu na vybudování inženýrských sítí pro novou výstavbu. Předpokládá se, že v této
lokalitě by mohlo vzniknout šest stavebních parcel pro šest rodinných domů.
V jakém stavu jsou mosty ve vlastnictví obce má posoudit nový projekt realizovaný Dobrovolným
svazkem obcí Broumovska. V rámci projektu vzniknou karty mostů, ze kterých bude zřejmý stav
mostní konstrukce, naléhavost jejich oprav, včetně vyčíslení nákladů na opravu.
Sobotní vystoupení souboru Prague Cello Quartet přilákalo do kostela sv. Máří Magdaleny v
Božanově na 500 příznivců klasické hudby. Tentokrát to ovšem nebyla pouze klasická vážná hudba.
Kdo přišel, byl příjemně překvapen a kdo nepřišel,může pouze litovat.

Fotbalová sezóna
Příští týden v neděli 30. 8. 2020 se po dlouhé době můžete těšit na další fotbalové utkání. TJ Sokol
Božanov bude hrát na domácí půdě proti Mezilesí, a to od 16 hodin. Samozřejmě nebude chybět
bohaté občerstvení. Další zápas hrají naši fotbalisté za týden v neděli 6. 9. 2020 od 15 hodin v
Ruprechticích. Druhý domácí zápas se odehraje v neděli 13. 9. 2020 od 16 hodin n hřišti v
Božanově proti Křinicím.
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