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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
Zimní údržba místních komunikací
Jak těžké je zavděčit se všem, nám teď ukazuje zimní údržba místních komunikací. Jedna část
obyvatel kritizuje, dle jejího názoru, nadměrné sypání inertního posypu komunikace, druhá část
obyvatel kritizuje, dle jejího názoru, nedostatečné sypání inertního posypu komunikace. Obec se
při zimní údržbě řídí „Plánem zimní údržby místních komunikací“, který stanovuje postup a priority
údržby. Nejsložitější je údržba zledovatělé komunikace, na které se inertní posyp neudrží a jiné
možnosti, s ohledem na požadavky Správy CHKO Broumovsko, obec nemá.
Posílení zdroje pitné vody
Obec Božanov obdržela povolení na realizaci průzkumného vrtu k posílení vodního zdroje pro
zásobování obyvatel pitnou vodou. Pokud půjde vše podle plánu, bude již pro letošní turistickou
sezónu zajištěn dodatečný zdroj kvalitní pitné vody. Celkové předpokládané náklady na realizaci
projektu k posílení zdroje pitné vody pro obec Božanov se odhadují na 300 tis. korun. Obec
Božanov požádá o dotaci Královehradecký kraj.
Realizace projektu „Výměna střešní krytiny na Obecním domě“.
V úterý 2. února 2021 podepíše starosta obce „Dohodu oposkytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR“ na výměnu střešní krytiny nad sálem Obecního domu. Výměna poškozené původní
střešní krytiny si vyžádá náklady ve výši 228 647,- Kč. Obec obdrží dotaci ve výši 160 000,- Kč. S
realizací počítá obec v průběhu první poloviny letošního roku.
Stav silničních mostů posoudí odborná firma
Obec Božanov se zapojila do projektu, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Broumovska, jehož
součástí je i evidence a posouzení stavu silničních mostů v obci. Ještě v letošním roce dojde k
technickému posouzení všech mostních konstrukcí v majetku obce na místních komunikacích. Na
základě technického stavu mostu doporučí firma další postup k zajištění bezpečného provozu na
mostech.
Nový program rozvoje obce Božanov
V roce 2022 končí platnost současného „Plánu rozvoje obce Božanov“. Z tohoto důvodu se obec
zapojila do realizace nového plánu rozvoje obce na další desetileté období. Novýplán rozvoje obce
bude realizován ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Broumovska. Již 8.února se sejde
11. členná pracovní skupina, která vytipuje oblasti zájmu a doporučí témata pro dotazník, který
obdrží každý občan obce starší 18 let. Na základě výsledků vzešlých z dotazníku a z pracovních
skupin, bude vytvořen návrh „Plánu rozvoje obce na roky 2023 – 2032“. V pracovní skupině
jsouzastoupeni podnikatelé, zemědělci, jednotlivé spolky v obci a další zájmové skupiny včetně
zastupitelů obce.
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