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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
Stavební práce na rekonstrukci prodejny potravin jsou v plném běhu. Vnitřní část prodejny
je téměř dokončena. V současné době probíhají topenářské práce a dokončuje se
elektroinstalace. Současně se rozběhly venkovní práce na opravě rampy pro zásobování
prodejny a opravu dozná také vstupní prostor prodejny. Prodejna bude vytápěna tepelným
čerpadlem, a bude zde také instalována klimatizace. Předpokládané otevření nově
zrekonstruované prodejny je ve druhé polovině dubna. Obec Božanov podala žádost o poskytnutí
dotace na tuto akci z „Programu obnovy venkova“ Královéhradeckého kraje.
Další započatou investiční akcí je přestavba bývalé Mateřské školy na bytový dům.
V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na tuto
akci. Na budově byly zahájeny přípravné práce pro zahájení stavby po vydání stavebního
povolení. V budově vzniknou tři bytové jednotky. Většinu stavebních prací plánuje obec provést
se svými zaměstnanci. Vzhledem k finanční náročnosti investičních projektů v roce 2020 lze
předpokládat dokončení v prvním pololetí roku 2021.
Výběrové řízení na opravu místní komunikace v dolní části obce vyhrála firma STRABAG
a.s. s částkou 1,6 mil. korun. Termín zahájení opravy bude upřesněn, v současné době se počítá
s realizací v měsících srpen až září 2020.

Božanovský zelák
V sobotu 7. 3. 2020 se bude konat další ročník oblíbeného Božanovského zeláku neboli
soutěže o nejlepší domácí nakládané zelí. Tuto akci pořádá Spolek přátel obce Božanov od 14
hodin na sále Obecního domu. Startovné činí 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.

Promítání z cest
V úterý 10. 3. 2020 pořádá Spolek přátel obce Božanov zajímavou přednášku a promítání
pana M. Nentvicha „ALBÁNIÍ NA KOLE.“ Tato událost se koná od 19 hodin na sále OD v
Božanově. Občerstvení zajištěno, srdečně Vás všechny zvou pořadatelé.
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