ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 10 / 3 července 2017
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.

Oprava věžních hodin.
Oprava věžních hodin na kostele sv. Máří Magdaleny se uskuteční tento pátek v
dopoledních hodinách. Výměna zkorodovaných částí hodinových rozvodů přijde na více jak
50 000,- Kč. Nové součástky budou zhotoveny z nerezových částí, a tak je předpoklad jejich
dlouhé životnosti.

Výstavba multifunkčního domu.
Výstavba multifunkčního domu zdárně pokračuje. V současné době jsou dokončeny
rozvody teplé a studené vody, dokončují se elektrické rozvody a započaly se zhotovovat
omítky. V letošním roce se dále počítá se zprovozněním topení a zhotovení keramických
obkladů.

Rušení nočního klidu.
V poslední době registrujeme zvýšený počet stížností obyvatel na rušení nočního
klidu. Vymezení doby nočního klidu je obecně vnímané v rozmezí od 22.00 hodin do 6.00
hodin následujícího dne. O svátcích a víkendech od 22.00 hodin do 8.00 hodin následujícího
dne, pokud nespadá na pracovní den. A ten či oni, kteří v noci vytváří hluk tak, že jinému
upírají právo na klidný spánek, se dopouští přestupku. Za přestupek rušení nočního
klidu hrozí od strážníků peněžitá pokuta. Jestli však například ten kdo přestupek páchá
odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou strážníci celou věc předat k projednání
správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi). Rozhodně je v zájmu nás všech řídit se zdravým
rozumem a neobtěžovat svým konáním ostatní obyvatele.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci srpnu a září.
Čas konání

Název akce

Termín
konání

Místo konání

Turnaj v nohejbale

5.8.2017

9:00

Hřiště TJ Sokol Božanov

Rozloučení s prázdninami

26.8.2017

16:00

Hřiště TJ Sokol Božanov

Fotbalový zápas okr. Soutěže
Božanov - Martínkovice

3.9.2017

16:00

Hřiště TJ Sokol Božanov
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