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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
Stavební práce na staronové prodejně bývalé Jednoty, byly zahájeny. V sobotu 14. září
brigádníci uvedli prostory prodejny do původního stavu, a zaměstnanci obce postupně odstraňují
zastřešení nájezdové rampy, která sloužila k zásobování prodejny. Než bude prodejna opět
sloužit svému účelu, vyžádá si její technický stav stavební úpravy. Prodejna dostane novou
střešní krytinu a nový kabát. Počítá se také s novým zádveřím a vytápěním, které bude v letních
měsících zároveň sloužit jako klimatizace. Dojde také k úpravě bezbariérového přístupu do
prodejny a výstavbě třech parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že se jedná o předem dlouhodobě
neplánovanou investici, bude nutné zajistit finanční prostředky na realizaci tohoto projektu.
Poděkování patří občanům, kteří se zúčastnili sobotní brigády, a pomohli tak snížit celkové
náklady na rekonstrukci prodejny.
Podaří se zastavit kůrovce? To je otázka, která je v současnosti více než aktuální. Boj s
kůrovcem stojí obec značné úsilí, a síly pak chybí na jiné potřebné aktivity. Cena za dříví neustále
klesá, a náklady na těžbu stoupají. Pomoc ze strany státu nepřichází, a zřejmě se ani žádné
nedočkáme. Pro usnadnění manipulace s vytěženou kulatinou zakoupila obec nové manipulační
nářadí na lesnický traktor.

Podzimní fotbalová sezóna
V sobotu 31. 8. 2019 hrálo naše mužstvo v Polici nad Metují „B“. V tomto zápase jsme
vyhráli v poměru 2:1. V dalším zápase proti Rasoškám, který se odehrál v neděli 8. 9. 2019 od 16
hodin na hřišti v Božanově, náš tým střelil neuvěřitelných 13 branek a zvítězil tak v poměru 13:2.
V sobotu 14. 9. 2019 hráli naši fotbalisté v Křinicích, a i zde vyhráli, a to 1:0. Prozatím je TJ
Božanov na prvním místě tabulky se 12 body. Příští zápas se bude konat tuto neděli 22. 9. 2019
na domácí půdě od 16 hodin proti TJ Dolany.

Posezení s důchodci
Tradiční setkání s přáteli a sousedy neboli Posezení s důchodci se bude konat v sobotu 28.
září 2019 od 17 hodin v Restauraci na Křižovatce v Božanově. Obec Božanov srdečně zve
všechny místní seniory. Pro všechny připravena večeře, káva i zákusek. Obec je schopna zařídit i
případný odvoz.
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