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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
Nejsme lhostejní!
Brigáda na úklid okolí kaple sv. Marie Lurdské a křížové cesty u kaple se uskutečnila v neděli
6. června 2021. Téměř dvacet brigádníků odvedlo velký kus práce a vyčistilo a upravilo okolí kaple
a křížové cesty. Přiložit ruku k dílu přišli i budoucí obyvatelé obce, kteří si zakoupili stavební
parcelu v horní části obce. Poděkování patří všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu.
Výstavba rybníku a mokřadů
Práce na realizaci „Výstavby rabníku a mokřadu“ jsou v závěrečné fázi. Stavba by měla být
dokončena do konce tohoto měsíce. V současné době probíhají terénní dokončovací práce
a následně dojde k osazení zeleně. Na podzim letošního roku se předpokládá vytvoření zázemí pro
setkávání občanů v dané lokalitě.
Výměna střešní krytiny.
Do konce tohoto měsíce bude vyměněna střešní krytina nad jevištěm Obecního domu. Poté se
počítá s opravou části fasády ze zadní strany Obecního domu a následně výměna střešní krytiny
nad zázemím komunálních služeb.
Hasičská soutěž
Po dvou letech se SDH Božanov rozhodl uspořádat opět hasičskou soutěž. Ta se konala v sobotu
5. června od 9 hodin na hřišti TJ. Sotěže se zúčastnila 2 družstva žen a 3 družstva mužů a probíhala
v kategoriích okrskové soutěže, O pohár starosty obce Božanov a tradičně netradiční soutěž
„o flašku“. Družstva místních hasičů, jak muži, tak i ženy, se v okrskové soutěži umístila na 1. místě.
V soutěži O pohár starosty obce se, opět obě dvě družstva, umístila na krásném 2. místě, první
příčky obsadili hasiči z Hejtmánkovic. V soutěži „o flašku“ skončili ženy na 3. místě a muži na
4. místě – výhru si odnesli hasiči z Martínkovic. Velké díky patří pořádajícím, za obsluhu a přípravu
občerstvení,dále také panu starostovi, jako zástupci obce Božanov, hasičským sborům, které se
zůčastnili a nakonec všem, kteří přišli a podpořili tak jednu z prvních akcí po dlouhé době a hlavně
samotný Sbor dobrovolných hasičů (hostů a fanoušků bylo nejvíce za posledních pár let).
Děkujeme.
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