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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
Častá otázka dnešních dní zní, jak jsme na tom s pitnou vodou v obci. I u nás se projevuje
dlouhodobé sucho, a s tím spojený vyšší odběr vody z vodovodního řadu. Za nižším stavem vody
ve vodojemech stojí především zalévání zahrádek a napouštění, či dopuštění bazénů. Horní
vodojem má totiž kapacitu pouze 30 m3, a spodní vodojem 75 m3. Běžný bazén má kapacitu
kolem 10 m3, a tak je horní vodojem pouze třikrát větší než bazén o průměru 3,6 m. Důležité je,
aby v měsících červnu až srpnu nedocházelo k napouštění bazénů, a případné jejich dopouštění
bylo prováděno ve dnech úterý a středa, kdy je odběr zpravidla nejmenší. Úbytku vody v
bazénech lze také z větší části zamezit zakrytím bazénu a tím snížením odpařování vody.
A jak je to s kvalitou pitné vody, která nám teče z kohoutku? Máme to štěstí, že naši
předkové vybudovali jímací štolu vysoko v kopcích Broumovských stěn. Na rozdíl od studen a
vrtů, které se nacházejí přímo v obci, zde nedochází ke kontaminaci vody z chemických
přípravků, které se používají v zemědělství a při dalších činnostech člověka. Napomáhá tomu
také ochranné pásmo vodního zdroje. S výslednou kvalitou pitné vody se můžete seznámit na
nových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o. - www.vakbozanov.cz

Rozloučení s prázdninami
SDH Božanov bude v sobotu 24. 8. 2019 od 16 hodin pořádat Rozloučení s prázdninami pro
děti i dospělé. Děti se mohou těšit na hry a soutěže, ve kterých mohou vyhrát drobné ceny.
Občerstvení, hudba zajištěno, srdečně zvou pořadatelé!

Podzimní fotbalová sezóna
TJ Sokol Božanov Vás zve na fotbal. První zápas podzimní sezóny se koná v neděli 25. 8.
2019 od 16 hodin na hřišti TJ v Božanově. Připraveno bude samozřejmě bohaté občerstvení,
vstupné muži: 15,- Kč. Další zápas bude náš fotbalový tým hrát v sobotu 31. 8. 2019 od 17 hod
se Sp. Police n. M. „B“ na půdě hostů.

Za poklady Broumovska
Tak jako každý rok, tak i v ten letošní, se bude v našem kostele sv. Máří Magdalény konat
koncert v rámci hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Na tento koncert se můžete těšit
31. 8. 2019 v 18 hodin. Vystoupí Eva Urbanová – soprán a Moravské klavírní trio. Vstupné je
dobrovolné a výtěžek poputuje na pomoc kostelům.
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