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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
Rekonstrukce místních komunikací byly zahájeny. Dokončení stavebních prací firmou Strabag, a.s.,
se předpokládá v polovině příštího měsíce. Rekonstrukce povrchů si vyžádá náklady ve výši
1,3 mil. korun.
Stavební práce na přestavbě bývalé mateřské školy na tři bytové jednotky se nacházejí v závěrečné
fázi. Přesto lze předpokládat posunutí termínu dokončení přestavby na první polovinu měsíce
prosince. Důvodem je pozdní dodávka vchodových dveří a části oken.V současné době se pokládají
podlahové krytiny, provádí se kompletace elektroinstalace a sanitární techniky. Buduje se také
bezbariérový vstup do objektu.
Práce na přestavbě kotelny pro vytápění Obecního domu jsou těsně před dokončením. Firma
Elmon dokončuje připojení objektu na nový zdroj vytápění. Všechny objekty ve vlastnictví obce
jsou vytápěny biomasou a elektrikou, a tak nedochází ke znečištění životního prostředí.
Od 1. listopadu nebude možné navštívit restauraci bez platného negativního covidového testu
nebo platného očkování. Platnost PCR testů je 3 dny a platnost antigenních testů 24 hodin.
Žádáme občany, aby toto nařízení respektovali a usnadnili obsluze restaurace její práci.
Svatomartinská husa
V neděli 7. 11. 2021 Vás zveme na Svatomartinskou husu do Restaurace na Křižovatce v Božanově.
Pozor, pouze na objednávku předem – omezený počet porcí! Obejdnávat můžete do vyprodání na
číslech 732 781 068 a 602 694 481 nebo v restauraci. Podávat se bude husí stehno (cca 400 g),
červené a bílé zelí, houskový a bramborový knedlík za 250 Kč v rozmezí od 17 do 19 hodin.
Fotbalová sezóna
Poslední zápas letošní sezóny se uskuteční v sobotu 30. 10. 2021 na hřišti v Mezilesí ve 14:00
hodin.
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