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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
Zemní práce na posílení hlavního vodovodního řadu v dolní části obce započaly v tomto
týdnu. Zaměstnanci obce pokládají vodovodní potrubí a umísťují nový požární hydrant pro
potřeby budoucího staveniště. Celkové odhadované náklady představují částku kolem 150 tis.
korun. Část této investice hradí soukromý investor.
V tomto týdnu byly zahájeny práce na opravě a údržbě víceúčelového sportoviště. V rámci
těchto prací dojde k novému ukotvení poškozených pouzder, a bude provedena údržba povrchu
umělého koberce.
Práce spojené s těžbou kůrovcového dříví značně omezují a ztěžují provádění běžných
činnosti. Nedostatek pracovníků zabývajících se těžbou dříví nás nutí provádět tyto lesní práce se
zaměstnanci obce. Ti ovšem pak chybí při jiných činnostech potřebných k zajištění chodu obce.
Studie na rekonstrukci budovy čp.3 byla dokončena. Podle této studie by zde mělo vzniknout
ubytovací zařízení hotelového typu s devíti pokoji s kapacitou 21 až 25 osob. V prvním
nadzemním patře je navrhována malá kavárna pro hosty a zázemí pro personál. Vytápění budovy
má zajistit tepelné čerpadlo. Odhadované náklady dosahují částky 12 331 tis. korun

Šipky
Spolek přátel obce Božanov uspořádal, jako každý rok, dne 26. 4. 2019 od 17 hodin turnaj v
šipkách v Restauraci na Křižovatce. Prezentace šipkařů-amatérů proběhla do půl šesté. Poté
proběhlo rozlosování a doplnění účastníků do hracího pavouka. Tentokrát byla účast slabší –
soutěžilo 12 hráčů. Hrálo se vyřazovacím způsobem na dvě prohry do 501 bodů. Vyrovnané
souboje probíhaly s několika překvapivými výsledky. Pořadí:1. místo V. Gago; 2. místo Z.
Drahovzal; 3. místo M. Procházka; 4. místo D. Bažout. Po předání hodnotných cen bylo
poděkováno soutěžícím i divákům za účast a obci Božanov za podporu této akce. Za spolek
přátel obce Božanov Josef Ptáček.

Soutěž v hasičském sportu
SDH Božanov Vás srdečně zve na na soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce,“
která se koná 18. 5. 2019 od 9 hodin na hřišti TJ Sokol Božanov. Soutěžit se bude v mužské i
ženské kategorii a pro všechny přítomné bude připraveno bohaté občerstvení jako pivo, limo,
uzené, řízky, polévka, palačinky atd. Přijďte podpořit božanovské družstvo hasičů a strávit
příjemné dopoledne.

Harmoniky v restauraci
V sobotu 18. 5. 2019 budou v místní Restauraci na Křižovatce v Božanově hrát cca od 17
hodin harmoniky. Přijďte posedět a zazpívat si s námi. Všichni jste srdečně zváni.

Přehled kulturních událostí v měsíci květnu
18. 5. 2019

Soutěž v hasičském sportu

09:00

Hřiště TJ

18. 5. 2019

Harmonika v restauraci

17:00

Restaurace na Křižovatce

19. 5. 2019

So Božanov – Loko Meziměstí B

19:00

Křižovatka Božanov
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