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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
Oprava poslední části místní komunikace v dolní části obce se odkládá na příští rok. Na
investici ve výši 1,6 mil. korun neobdržela obec požadovanou dotaci, ani z programu POV
Královéhradeckého kraje, ani z programu PRV Ministerstva pro místní rozvoj. Z tohoto důvodu se
realizace opravy přesouvá na rok 2020. Částečnou výspravu provedli zaměstnanci obce na jaře
letošního roku. Pokud dojde ke zhoršení stavu komunikace budou výtluky znovu opraveny.
Obec Božanov se obrátila na současného majitele bývalé prodejny Jednoty v naši obci s
dotazem na možný prodej budovy a její navrácení původnímu účelu. Současné prostory, ve
kterých je provozován obchod s potravinami, jsou nedostatečné a problémově zásobovatelné.
Naopak budova bývalé Jednoty je pro současné využívání k bydlení nevhodná z důvodu
neexistence okolních pozemků pro využití obyvatel tohoto objektu. Zastupitelstvo na svém
posledním zasedání schválilo záměr koupě budovy, a tak dalo zelenou k jednání s majitelem o
podmínkách prodeje.
Na obecní úřad v Božanově se čím dál tím více obracejí občané obce s žádostí o řešení
nadměrného hluku, který jim znepříjemňuje život. Upozorňujeme na to, že ze zákona je noční klid
od 22. hodin do ranních 6. hodin. Ale ani přes den není možné obtěžovat sousedy nadměrným
hlukem. I na to pamatuje zákon, ale zákon není všemocný, je jedno pořekadlo a to říká „komu
není shůry dáno, v apatyce nekoupí“. Chovejme se tak, jak by jsme chtěli, aby se k nám chovali
ostatní.

Den pro obec 2019
Obec Božanov pořádá i v letošním roce Den pro obec, a to v sobotu 6. 7. 2019. Tato oslava
začíná od 11 hodin a můžete se těšit na souboje čtyřčlenných družstev v různých disciplínách,
ukázku výcviku psů, hasičskou pěnu pro děti, skákací hrad pro děti apod. Budou se opět vydávat
Božanovské peníze, pro občany s trvalým pobytem v obci Božanov. Peníze se budou vydávat
pouze od 11 do 12 hodin! Hudba a bohaté občerstvení zajištěno po celý den!

Rozloučení s prázdninami
SDH Božanov bude v sobotu 24. 8. 2019 od 16 hodin pořádat Rozloučení s prázdninami pro
děti i dospělé. Děti se mohou těšit na hry a soutěže, ve kterých mohou vyhrát drobné ceny.
Občerstvení, hudba zajištěno, srdečně zvou pořadatelé!
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