ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 13 / 4. srpna 2016
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.

Údržba vodního koryta.
Správce vodního toku (Povodí Labe), přislíbil na základě jednání s Obcí Božanov
odstranění části náletu a naplavenin v korytu potoka. Jedná se o odstranění náletových
porostů bránících volnému průtoku potoka. Dále je přislíbeno vytěžení nánosů v
nejkritičtějších místech a zpracování projektu na celkovou údržbu místního potoka. Celková
údržba vodního toku by mohla přijít k realizaci ovšem až za několik let, dle finančních
možností správce vodního toku. Správce toku i nadále trvá na tom, že opěrné zdi, mostky a
podobná zařízení jsou majetkem občanů, kteří vlastní sousední pozemky.

Spolupráce s Českými lesy.
Spolupráce Obce Božanov a Českých lesů by mohla napomoci vyřešení odvedení
povrchové vody, která ničí místní komunikaci k hájovně. Přívalové deště s sebou přinášejí
značné splachy inertního materiálu a zanášejí příkopy u této komunikace. Vzhledem k
množství naplaveného materiálu je případná dohoda o společném řešení tohoto problému
velmi vítaná.

Festival „Za poklady Broumovska“ v Božanově.
Tuto sobotu se koná v kostele sv. Máří Magdaleny v Božanově další koncert ze série
letního festivalu „Za poklady Broumovska“. Od 18. hodin zde vystoupí MUSICA
BRAUNESIS, což je komorní soubor založený roku 2007 zpěvákem, broumovským
rodákem Jakubem Hrubým, za účelem realizace neznámých a zapomenutých skladeb autorů
Břevnovsko - broumovského kláštera. Musica Braunesis spolupracuje s vynikajícími
interprety a sólisty Národního divadla v Praze. Cílem souboru je přinášet nejvyšší
interpretační kvalitu na venkov i do malých měst a napomoci tak obnovení a rozvíjení
kulturních hodnot. Zveme všechny občany na tento jedinečný koncert.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci srpnu.
Název akce
Rozloučení s létem

Termín
konání

Čas
konání

20.8.2016

13:00

Místo konání
Hřiště TJ Sokol Božanov
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