ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 1 / 5. ledna 2017
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.

Zima se ujala své vlády.
Po několika letech nedostatku sněhu se v prvním týdnu letošního roku své vlády ujala
paní zima s nečekanou vervou. Množství sněhu, na které jsme v minulých letech nebyli
zvyklí, nám nečekaně zkomplikovalo běžný denní rytmus. Obec Božanov při údržbě
místních komunikací postupuje podle schváleného plánu zimní údržby. Ten počítá s prioritní
údržbou hlavních komunikací, které slouží hromadné autobusové dopravě občanů do
zaměstnání. Po zajištění sjízdnosti těchto komunikací přijdou na řadu ostatní místní
komunikace zařazené do plánu zimní údržby. Obec je schopna zajistit v omezené míře i
vyhrnování sněhu mimo komunikace uvedené v plánu zimní údržby pouze na požádání, a to
až po zajištění sjízdnosti výše uvedených komunikací. V případě sněhových kalamit
doporučujeme parkovat vozidla na místech, která jsou v bezprostřední blízkosti místní
komunikace.

Sportovci připraví ledovou plochu.
Pokud počasí dovolí, tak zítra zahájí členové Tělovýchovné jednoty Sokol Božanov přípravu
ledové plochy na víceúčelovém hřišti. Předpověď počasí je zatím příznivá, a tak se děti i dospělí
mohou těšit na zimní bruslení, které jsme v obci neměli již několik let.

Zdařilý novoroční výlet.
Téměř dvacet obyvatel naší obce se vydalo prvního ledna odpoledne na novoroční
procházku. Účastníci vyrazili od Obecního úřadu směrem ke státní hranici v 11.30 hodin.
Nic nebylo ponecháno náhodě a teplý nápoj na občerstvovacích zastávkách přišel všem
velmi vhod. Po více jak jedenáctikilometrovém pochodu, který vedl přes sousední Radków,
rekreační středisko Zálew a Studenou Vodu, dorazili turisté v 16.00 hodin do restaurace „Na
Křižovatce“, kde na ně čekala teplá česnečka.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci lednu a únoru.
Název akce

Termín
konání

Čas konání

Místo konání

Hasičský ples

20.1.2017

20:00

Sál Obecního domu – SDH Božanov

Dětský maškarní karneval

21.1.2017

14:00

Sál Obecního domu – SDH Božanov

Božanovský masopust

25.2.2017

11:00

Obecní dům - Božanov
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