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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
Kdy bude na obecní majetek nahlíženo stejně, jako na ostatní soukromý majetek?
Dovolíme si zasázet stromy na sousedův pozemek, a užívat ho bez jeho souhlasu? Asi by
jsme se se zlou potázali. U obecních pozemků nám to poněkud nevadí. V roce 2016
obeslala obec na základě stanoviska Policie ČR občany, kteří vysázeli zeleň do
bezprostřední blízkosti místní komunikace. Ve většině případů nedošlo k nápravě, a zeleň
z pozemků ve vlastnictví obce nebyla odstraněna. Vymahatelnost vlastnického práva je
složitá, jak časově, tak i finančně. V některých případech bude obec nucena odstranit
zeleň ze svých pozemků na své náklady, a to i přesto, že výsadbu neprovedla, ani k ni
nedala souhlas.
Pod heslem „DOBIJTE SEBE I SVÉ KOLO“ vznikla dobíjecí stanice pro elektrokola u
Restaurace Na Křižovatce v Božanově. Cyklisté si zde mohou nechat dobít svá
elektrokola a mezi tím se občerstvit a nabrat síly na další cestu.
Léto otevřených kostelů
V červenci 2020 je pro veřejnost každé úterý a sobotu od 9 do 11.30 hodin otevřen kostel
sv. Máří Magdaleny v Božanově. V měsíci srpnu bude kostel otevřen každé úterý a
sobotu od 14 do 16.30 hodin. Dále jsou také otevřeny kostely v Martínkovicích, Otovicích,
Šonově, Broumově, Vižňově a Vernéřovicích. Kostely v Ruprechticích a Heřmánkovicích
jsou uzavřeny z důvodu rekonstrukce. Více informací najdete na internetových stránkách
obce.
Přátelské utkání
TJ Sokol Božanov Vás zve na přátelské utkání proti TJ Jiskra Martínkovice. Zápas se
odehraje v sobotu 25. 7. 2020 od 14 hodin na hřišti TJ v Božanově. Občerstvení zajištěno.
Za poklady Broumovska
Od 27.6. do 27. 9. 2020 probíhá hudební festival v kostelích Broumovska – Za poklady
Broumovska. V kostele sv. Máří Magdaleny proběhne hudební koncert v sobotu 15. 8.
2020 od 18 hodin a vystoupí zde skupina Prague Cello Quartet.
Přehled kulturních událostí v měsíci červenci a srpnu
25. 7. 2020 Přátelské utkání Božanov:Martínkovice

14:00

Hřiště TJ

15. 8. 2020

Za poklady Broumovska

18:00

Kostel sv. Máří Magdaleny

10. 10. 2020

Společná oslava svátku dne matek a
dne otců

18:00

Sál Obecního domu
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