ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 1 / 5 leden 2018
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.

Při pohledu z okna, nám počasí ani vzdáleně nepřipomíná vládu paní zimy. Přesto mi
dovolte na začátku nového roku popřát Vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů, jak v
osobním životě, tak i v tom profesním.

Investiční akce roku 2018.
Již s prvním dnem nového roku započaly přípravy na realizaci investičních záměrů pro rok
2018. Obec Božanov ve spolupráci s DSO Broumovsko připravuje dvě žádosti o dotaci na opravu
komunikace v dolní části obce. Jedna žádost, na úsek o délce 700 m a rozpočtu ve výši 2 mil. korun,
bude směřována na Ministerstvo pro místní rozvoj, a druhá žádost, na úsek o délce 500 m a
rozpočtu ve výši 1,642 mil. korun na Královéhradecký kraj. Na Krajský úřad Královéhradeckého
kraje bude také směřovat žádost o dotaci na dostavbu multifunkčního domu.

Zdařilá novoroční vycházka.
První den tohoto roku se již tradičně konala Novoroční vycházka. Přes dvě desítky
obyvatel se v 11:30 vydalo od Obecního úřadu směrem ke státní hranici. Na jedné z
občerstvovacích stanicích nechyběl ani teplý nápoj v podobě horkého punče. Po více jak
jedenáctikilometrovém pochodu přes Radków, Zalew a Studenou vodu dorazili účastníci vycházky
asi v 16 hodin do Restaurace na Křižovatce, kde pro ně byla připravena čerstvě uvařená česnečka.

Sportovní aktivity.
Každé úterý a čtvrtek se od 18:30 hodin na sále Obecního domu v Božanově hraje stolní
tenis, stačí si vzít přezůvky a pálku. Další sportovní aktivitou je cvičení žen, které se koná každou
středu od 19 hodin. Na toto cvičení si stačí vzít přezůvky, karimatku a pití. Zájemci jsou na obě dvě
aktivity srdečně vítáni.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci lednu a únoru.
Název akce

Termín
konání

Čas

Místo konání

Hasičský „DISCO“ ples

19. 1. 2018

20:00 Sál Obecního domu

Dětský maškarní karneval

20. 1. 2018

14:00 Sál Obecního domu

Božanovský masopust

10. 2. 2018

11:00 Obecní dům Božanov
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