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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
Firma Strabag zahájila opravu místní komunikace v dolní části obce. Jedná se o úsek od spodní
otočky autobusu na spodní konec obce. S opravou jsou spojena omezení dopravy na této
komunikaci. Částečné omezení dopravy je od 15. září do 25. září 2020, úplná uzavírka je pak
plánovaná na 23. a 24. září 2020. Ve dnech úplné uzavírky doporučujeme parkování automobilů na
spodní otočce autobusu, a to z důvodu neexistující objízdné trasy. V případě potřeby bude složkám
záchranného systému vjezd umožněn. Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání projektových dokumentací na výstavbu chodníku od
parkoviště u obecního úřaduk budoucím rybníkům pro zadržování vody v krajině a na přestavbu
budovy čp. 3 na ubytovací zařízení hotelového typu. Dále zastupitelstvo rozhodlo o zadání
projektové studie na infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů.
Dne 10. října 2020 se má uskutečnit společná oslava Dne matek a Dne otců.Vzhledem k současné
epidemiologické situaci a zkušenostem některých obcí, kdy se na podobných akcích nakazil větší
počet účastníků, chceme znát Váš názor na pořádání této společenské akce. V rámci oslav Dne
matek a Dne otců vystoupí divadelní soubor z Broumova a poté zasedneme ke společné večeři. Na
této akci by byly s největší pravděpodobností povinné roušky. Váš názor je pro nás důležitý
a zásadní, můžete ho sdělit telefonicky nebo v anketě přímo na stránkách obce
https://www.obecbozanov.cz/prakticke-info/den-matek-a-otcu/
Fotbalová sezóna
V neděli 13. 9. 2020 hrál fotbalový tým Božanova doma proti Křinicím. Naši, v zajímavém utkání,
vyhráli 6:2. Další domácí zápas se hraje v neděli 4. 10. 2020 od 16 hodin proti Otovicím.
Provoz restaurace od 14. září 2020.
Od pondělí 14. září 2020 se mění otevírací doba restaurace z letního provozu na zimní provoz!
Otevírací doba bude následovná:
Pondělí
Úterý - Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11:00-13:00
zavřeno
11:00-13:00
16:00-21:00
11:00-13:00
16:00-23:00
11:00-23:00
11:00-21:00

Přehled kulturních událostí v měsíci září a říjnu
4. 10. 2020

Božanov : Otovice

16:00

Hřiště TJ

10.10.2020

Společná oslava Dne matek a Dne otců

17:30

Sál Obecního Domu
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