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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
Další část splaškové kanalizace byla dokončena. Zaměstnanci obce položili dalších 100 m
kanalizačního řadu v problematickém úseku u vodního toku. Na tuto akci se obci nepodařilo
zajistit dodavatelskou firmu.
V tomto týdnu byly zahájeny práce na výměně střešní krytiny na bytovém domě čp. 5. Stavební
práce potrvají do poloviny září a vyžádají si náklady ve výši 317 tis. Kč. Obec na tuto akci získala
dotaci od Královehradeckého kraje z „Programu obnovy venkova“ ve výši 111 tis. Kč.
Obec Božanov požádala o dotaci na přepravní automobil pro hasiče. Jedná se o devíti místnou
dodávku, která najde širší využití v obci. Předpokládaná cena se pohybuje okolo 1,2 mil Kč, dotace
KHK a MV ČR pak ve výši 800 tis. Kč.
Obec Božanov je před podpisem rozhodnutí o přidělené dotaci na projekt rekonstrukce kabin na
fotbalovém hřišti. Dotaci poskytne Národní sportovní agentura ve výši 800 tis. Kč. Celkové
stavební náklady by se měly pohybovat do 1,5 mil. Kč, a to i po výrazném navýšení stavebních prací
za poslední rok. Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor včetně vytápění. Dále opravy
fasády a instalace nových „střídaček“.
Fotbalová sezóna začíná
Podzimní část fotbalové sezóny je již za dveřmi. První fotbalový zápas na domácí půdě se koná již
tuto neděli 28. 8. 2022 od 16 hodin na hřišti TJ Sokol Božanov. Naši fotbalisté se hned v prvním
zápase utkají v derby proti Martínkovicím. Přijďte podpořit naše hráče a užít si pohodovou
fotbalovou neděli. Občerstvení zajištěno.
Fotbalová sezóna začíná
Obec Božanov zve všechny místní seniory na tradiční Posezení s důchodci. Se svými sousedy
a známými se opět setkáme v sobotu 10. září 2022 v 17 hodin v Restauraci na Křižovatce
v Božanově. Případný svoz a odvoz bude zajištěn a o čase budete informování prostřednictvím
SMS Infokanálu.
Přehled kulturních událostí v měsíci srpnu
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