Elektronický
Elektronický

ZPRAVODAJ

Obec
Obec Božanov
Božanov // č.
č.77 // 22.
22.září
září 2021
2021

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
Blíží se topná sezóna, a tak zaměstnanci obce finišují s rekonstrukcí kotelny pro vytápění sálu OD a
restaurace. Vše by mělo být dokončeno v první polovině říjan, a to včetně výměny střešní krytiny,
opravy fasády a osazení nového kotle pro vytápění. Provoz kotelny již nebude vyžadovat denní
doplňování paliva, bude plně automatizován a to díky nově vybudovanému silu na pelety.
Pokračují také práce na rekonstrukci budovy bývalé Mateřské školy. Zbývá dokončit schodiště,
keramické obklady v koupelnách a kuchyních, elektroinstalaci a vybavit byty sanitární technikou.
Bude také provedeno zateplení celé budovy a vybudován bezbariérový přístup.
V horní části obce byl opraven kamenný pískovcový most. Zbývá ještě osadit zábradlí a položit
finální povrch mostu. V následujících letech se budou postupně opravovat i další mosty v majetku
obce.
Ukončení léta
Společná akce obce Božanov a organizačních složek obce musela být z důvodu nepřízně počasí
bohužel přeložena. Nakonec se konala v sobotu 4.9., kdy bylo opravdu krásné počasí. Rozdávali se
božanovské peníze, podával se guláš nebo například uzené z udírny, na výběr bylo z mnoha druhů
pití i dalších pochutin. Tento den byl také v duchu sportovního klání družstev, kdy se 4 tříčlenná
družstva mezi sebou utkali v „moderním pětiboji“. Samotné disciplíny si pak mohli vyzkoušet i
přítomné děti. Dále tu pro děti byla připravená nafukovací skluzavka, hasičská pěna. Svým
vystoupením přispěli také děti z místní mateřské školy a na ukázku přijeli závodní auta nebo
například motorky. Z důvodu přeložení akce se bohužel nemohla dostavit slečna se svou akrobacií
v závěsném kruhu – tak snad v příštím roce. Všem zúčastněným, organizátorům a obsluhe patří
velké díky
Fotbalová sezóna
V neděli 29. 8. začala po koronavirové pauze podzimní část fotbalové sezóny na hřišti v Božanově.
Naši fotbalisté se zde utkali v zápase se sousedními Martínkovicemi. Jak už to u derby bývá, o
napětí nebyla nouze, a to ani v případě gólů. Božanov nakonec nad Martínkovicemi vyhrál 5:4.
Nutno podoknout, že na tento fotbal se přišlo do Božanova podívat přes 100 diváků. Další zápas
se konal „venku“ a to v sobotu 4.9. v Otovicích. Zde se našim hráčům moc nedařilo a prohráli 1:0.
Zatím poslední zápas se konal v neděli 12.9. v Božanově, a to proti Mezilesí, kdy domácí vyhráli v
poměru 3:1. Další fotbalové utkání proběhne v sobotu 18.9. od 16 hodin na hřišti v Křinicích.
Přehled kulturních událostí v měsíci září a říjnu
26.9.2021

Božanov : Loko. Meziměstí B

15:30

Hřiště TJ Sokol Božanov

27.9.2021

Posezení u kytary + vepřová kolena

17:00

Restaurace na Křižovatce

říjen

Posezení s důchodci

17:00

Restaurace na Křižovatce
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