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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
Několika měsíční snaha obce koupit bývalou provozovnu potravin, spěje ke svému
úspěšnému závěru. Pondělní zasedání zastupitelstva obce schválilo koupi, a následnou
rekonstrukci této provozovny. Snahou je zajistit našim občanům prostředí provozovny
odpovídající dnešní době. Současná prodejna má své prostorové limity a neumožňuje nabídnout
širší sortiment. Velkým problémem jsou také technické možnosti prodejny, při jejím zásobování.
Pokud vše dobře dopadne můžeme se v příštím roce těšit na nově otevřenou prodejnu.
Prodej stavebních pozemků v obci Božanov pokračuje. V současné době jsou čtyři
pozemky prodány, a tři ještě čekají na svého majitele. Obec se snaží prodat pozemky zájemcům
o trvalé bydlení v obci, a tak podané žádosti s cílem výstavby rekreačních domů přijdou na řadu
až později.
Problematika komunálních odpadů byla v minulém týdnu projednávána s občany obce u
tzv. Kulatého stolu. Hlavním tématem bylo nastavení spravedlivějšího poplatku za odpad.
Stávající poplatek nevychází ze skutečného množství odpadů, které domácnost produkuje, a tak
motivace lépe třídit a vytvářet méně směsného odpadu je velmi malá. Na setkání byla nastíněna
možnost určitého zvýhodnění domácností, které ke svému vytápění nevyužívají fosilních paliv a
využívají domovní svoz popelnic na tříděný odpad. Další jednání k této problematice bude až po
zveřejnění nového zákona o odpadech.

Podzimní fotbalová sezóna
V neděli 25. 8. 2019 odehrálo naše mužstvo první podzimní zápas. Hrálo se tradičně od 16
hodin na hřišti TJ v Božanově proti Otovicím. Zápas to byl celkem vyrovnaný, ale nakonec naši
fotbalisté udolali Otovice a vyhráli 4:3. Na tento zápas se přišlo podívat asi 70-80 diváků. Další
zápas hrají naši v sobotu 31. 8. 2019 od 17 hodin v Polici nad Metují B. Další zápas na domácí
půdě se odehraje v neděli 8. 9. 2019 od 16 hodin proti Rasoškám.

Za poklady Broumovska
Tak jako každý rok, tak i v ten letošní, se bude v našem kostele sv. Máří Magdalény konat
koncert v rámci hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Na tento koncert se můžete těšit
31. 8. 2019 v 18 hodin. Vystoupí Eva Urbanová – soprán a Moravské klavírní trio. Vstupné je
dobrovolné a výtěžek poputuje na pomoc kostelům.
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