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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
V úterý 12 května se otevře nově zrekonstruovaná prodejna potravin v naši obci.
Investice v řádu několika milionů korun byla zahájena na konci roku 2019 a byla
prováděna firmou JRM stavby, s.r.o.. Cílem bylo zajistit důstojnější a vhodnější prostory
pro prodej potravin, a to jak pro nakupující, tak i pro samotné prodavačky. Stěhování
prodejny si však vyžádá několikadenní uzavření prodejny, a proto bude nutné se
předzásobit. Stávající prodejna se uzavře ve čtvrtek 7. května ve 12 hodin, a nová
prodejna se pak otevře v úterý 12. května v 7 hodin ráno.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém jednání dne 4.května dotace
pro obec Božanov. Jedná se o dotace z „Programu rozvoje venkova“ na rekonstrukci
prodejny potravin a přestavbu bývalé Mateřské školy na tři bytové jednotky, ve výši 1 250
tis. korun, a dotaci ve výši 50 tis. korun na provoz prodejny potravin v roce 2020.
Obec Božanov získala dotaci na stavbu rybníku a mokřadů z ministerstva životního
prostředí ve výši 2 788 tis. korun. Pokud se podaří vypořádat majetkoprávní vztahy na
pozemky pod budoucí stavbou, budou stavební práce zahájeny na konci letošního roku.
Provoz restaurace
Restaurace, resp. venkovní zahrádka se otevírá v pondělí 11. května. Prodej bude
probíhat přes výdejní okénko a otevírací doba od 11. do 25. května bude:
Po-Pá

11.00-13.00 / 16.00-21.00

So-Ne 11.00-21.00
Změna otevírací doby se může v průběhu těchto 14 dní měnit, ať už v závislosti na počasí
či z jiných důvodů. Proto, pokud nějaká taková změna nastane, budeme Vás kontaktovat
přes SMS Infokanál či informační tabulí před restaurací. V případě, že si budete chtít
koupit obědové menu, doporučujeme Vám, abyste si ho objednali nejlépe jeden den
předem, a to z důvodu minimalizace ztrát při neprodání jídel. Objednávat můžete na
číslech 602 694 481 a 732 781 068 nebo přímo v restauraci. Děkujeme za pochopení.
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