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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
Na šest desitěk hasičů zasahovalo při včerejším požáru v lesním prostoru na hranici s Polskem. Na
pomoc jim přiletěl policejní vrtulník. Požár se rozhořel pravděpodobně od nezodpovědného
člověka, který si v těžko přístupném terénu rozdělal ohniště. Poděkování patří všem zásahovým
jednotkám, které se na likvidaci požáru podíleli, a to včetně našich hasičů.
Od včerejšího dne jsou v obciinstalovány dva nové kontejnery na textil. Jeden je umístěn v dolní
části obce u čistírny odpadnich vod, a druhý u kontejnerového místa u Arkády. Stávající kontejner
na textil ve středu obce bude odstraněn z důvodu špatné spolupráce s poskytovatelem služby.
Horké počasí posledních dní klade velké nároky na zásobování obyvatel pitnou vodou. V současné
době oba vodojemy zvládají bezproblémově plynule zásobovat obyvatele. Obec ale nemůže využít
k zásobování obyvatel posilující vrt u spodního vodojemu, z důvodu blokování vydání stavebního
povolení na dokončení technologie čerpání vody jedním z obyvatel obce. Tak věřme, že se vše
podařízvládnout a vody bude dostatek.
Za poklady Broumovska
Ani tento rok se neobejde bez hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který probíhá již od
25. 6. 2022 v kostelích Broumovska. Letošní 17. ročník tohoto festivalu bude probíhat až do
27. 8. 2022 a vstupné na většinu koncertů je dobrovolné. V kostele sv. Máří Magdalény proběhne
koncert v sobotu 20. 8. 2022 od 18 hodin a vystoupí zde Matthias Kirschnereit se hrou na klavír.
Rozloučení s prázdninami
SDH Božanov bude pořádat Rozloučení s prázdninami s odpoledním programem pro děti
a večerní zábavou pro dospělé. Akce by se měla konat v sobotu 20. 8. 2022 od 16 hodin na hřišti
TJ Sokol Božanov. Přijdtě podpořit hasičský sbor a pobavit se s přáteli.
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