Elektronický
Elektronický

ZPRAVODAJ

Obec
Obec Božanov
Božanov // čč.. 11
11 // 22.
22. srpna
srpna 2018
2018

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
Překvapení čeká na děti navštěvující místní mateřskou školku. Po prázdninách nastoupí do zcela
nových prostor mateřské školy v multifunkčním domě, který skýtá i zázemí pro hasiče a místní spolky.
Jedna z největších investic posledních let je dokončena a získala souhlas k užívání. To co zbývá
dokončit, je školní zahrada, ale i tady se blízká na lepší časy. Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ve výši 500 tis. Korun. A tak m ůže ješt ě na
podzim letošního roku začít realizace školní zahrady. Popřejme všem t ěm, kte ří budou prostory
multifunkčního domu využívat, aby se jim zde líbilo, a aby zde našli kvalitní zázemí pro svoji činnost.
Začátek měsíce září bude ve znamení rekonstrukce místní komunikace v dolní části obce. Proto,
aby mohla být zdárně zahájena, provedou zaměstnanci obce položení kanaliza ční chráničky do
komunikace. O průběhu prací Vás budeme včas informovat, a prosíme řidi če o pochopení p ři omezeních
průjezdu při pokládce asfaltového koberce.

Slavilo se výročí hasičů
V sobotu 18. 8. 2018 se konaly oslavy 140 let od založení SDH Božanov. Hlavním bodem t ěchto
oslav bylo slavnostní otevření multifunkčního domu, které proběhlo v 11 hodin a zúčastnilo se ho na t ři
desítky lidí. Každý si mohl po slavnostním otevření multifunkční dům prohlédnout i zevnitř. Od 13 hodin
byly na hřišti TJ vydávány božanovské peníze a od 14 hodin začal pestrý program pro každého. Pro d ěti
byla připravena hasičská skluzavka, skákací hrad nebo třeba pěna. Velmi zajímavá byla ukázka historické
techniky (parní stříkačka z Roztok u Jilemnice a ruční stříkačka ze Slavného) a historických hasi čských
přileb. Dále své vystoupení předvedli například šermíři, Boubelky z Mezilečí nebo tane čnice ze ZUŠ
Broumov. Jak už to tak bývá, nesměla chybět ani ukázka zásahu hasičů z Broumova. Ob čerstvení bylo
rozmanité a zajištěné po celou dobu konání akce. Od 19. hodin zahrála k tanci a poslechu kapela KatBand.
Děkujeme všem, co se na této akci podíleli a doufáme, že se většině návštěvník ů oslavy líbily.

První podzimní zápas TJ Sokol Božanov
V neděli 26. 8. 2018 hraje TJ Sokol Božanov první podzimní zápas, a to od 17 hodin na hřišti v
Rasoškách. První zápas na domácí půdě proběhne až 16. 9. 2018 od 16 hodin a to proti Otovicím.
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