ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 12 / 13 září 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.

Rekonstrukce silnice Božanov - Martínkovice.
Podle posledních informací budou stavební práce na opravě krajské silnice v úseku
Božanov – Martínkovice, zahájeny během druhé poloviny měsíce září. Objízdná trasa se
plánuje ve směru na dolní konec obce, a dále pak polní cestou na Otovice. Obec Božanov
má k takto navržené trase řadu výhrad, a to především z pohledu sjízdnosti trasy za špatného
počasí. Celková uzavírka komunikace je plánovaná na 14 dnů, s podrobnějšími informacemi
Vás včas seznámíme. V současné době ovšem s obcí, i přes její snahu o získání informací,
nikdo nekomunikuje, a obec se k potřebným informacím dostává pouze zprostředkovaně.

Provoz prodejny potravin.
Obec Božanov pronajala firmě Hruška nebytové prostory prodejny potravin. Od
tohoto kroku si obec slibuje zajištění cenově výhodnějšího zboží pro občany obce, a
zavedení modernějšího provozu prodejny. Ve dnech 18. - 26.9.2017 bude prodejna uzavřena
z důvodu rekonstrukce provozovny. Po dobu uzavření prodejny zajistí obec Božanov
dopravu nezbytných potravin pro občany, kteří nemají jinou možnost nákupu.

Posezení seniorů se starostou.
V pátek 6. října 2017 se uskuteční tradiční posezení seniorů se starostou obce. Setkání
proběhne od 17. hodin na sále Obecního domu. Program bude upřesněn na pozvánkách. Doprava
bude pro účastníky zajištěna.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci září a říjnu.
Název akce

Termín
konání

Fotbalový zápas Božanov - Křinice

3.9.2017

16:00 Hřiště TJ Sokol Božanov

Fotbalový zápas Božanov - Rasošky

1.10.2017

16:00 Hřiště TJ Sokol Božanov

Posezení seniorů se starostou obce

6.10.2017

17:00 Sál Obecního domu

Fotbalový zápas Božanov – Meziměstí B 15.10.2017
Fotbalový zápas Božanov - Otovice

29.10.2017

Čas

Místo konání

16:00 Hřiště TJ Sokol Božanov
14:30 Hřiště TJ Sokol Božanov

Obec Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov
tel. +420 491 52 8121, e-mail: podatelna@obecbozanov.cz
www.obecbozanov.cz IČ 00272515

