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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
Královéhradecký kraj zveřejnil informaci o dalším, zřejmě již posledním, kole „KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ“.
Žádosti se budou podávat v průběhu měsíce července. Informační seminář pro zájemce o dotaci se
uskuteční ve středu 10. června 2020 od 15.hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v
Broumově. Doporučujeme občanům, kteří již nemají kotle s emisní třídou 5, aby se informovali o možnosti
získat dotaci na nákup nového kotle, případně tepelného čerpadla.
V příštím týdnu budou zpřístupněny nové webové stránky obce. Ty současné již nebylo možné
přizpůsobovat neustále se měnící legislativě. Součástí stránek bude i mobilní aplikace „V obraze“, která
přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a
upozorněních, dozvědí se včas informace o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Rádi bychom poděkovali těm, kteří se na výzvu obce zapojili do šití roušek pro naše spoluobčany. Velmi si
toho vážíme, a proto jsme na neděli 7. června pro tyto občany připravili malé posezení s občerstvením v
místní restauraci Na Křižovatce.

Společenské a kulturní akce
Současná pandemická situace a obavy z možného dalšího šíření Covidu 19 nepřeje kulturním akcím v
obci. V současné době jsou do odvolání zrušeny všechny plánované kulturní a společenské akce
pořádané obcí. Pronájem sálu Obecního domu je omezen pouze na rodinné akce s omezeným počtem
osob. Další vývoj bude záležet na konkrétní situaci v danou chvíli.

Provoz restaurace
Od 25. května přešla restaurace na letní provoz, takže bude otevřeno každý den v týdnu od 11 do 22
hodin (zavírací doba se může měnit v závislosti na počtu hostů, avšak vnitřní prostory budou otevřeny
nejdéle do 23 hodin). Prosíme všechny o respektování nařízených pravidel, jako je nošení roušky při
vstupu do restaurace a vzdálení se od stolu, dodržování odstupů, zákazu stěhování stolů a židlí,
dodržování zavírací doby nejdéle ve 23 hodin apod. Obědové menu Vám doporučujeme objednávat
předem. O případných změnách budete vždy informování.

Odečty elektroměrů
Dovolujeme si Vás informovat, že pracovníci ČEZ Distribuce budou v termínu od 29.05.2020 do
11.06.2020 provádět v naší obci pravidelné odečty elektroměrů. Žádáme Vás o volný a bezpečný přístup k
elektroměru.

Přehled kulturních událostí v měsíci červnu
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