ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 3 / 31. ledna 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.

Stavba multifunkčního domu.
Stavba multifunkčního domu pokračuje i v zimních měsících. Objekt je částečně vytápěn, a
tak mohou stavební práce pokračovat. V současné době jsou dokončeny omítky a zahájeny práce na
zateplení podkrovních místností. Po dokončení podlah budou položeny keramické dlažby a
dokončeny obklady stěn keramickými obklady. Připravuje se také rozpočet na fasádu a další
dokončovací práce. V letošním roce se předpokládá proinvestovat na této stavbě dva miliony korun.
V případě, že se podaří získat dotaci na dostavbu multifunkčního domu, tak se předpokládá jeho
dokončení do konce srpna letošního roku.

Božanovský masopust.
Nezadržitelně se nám blíží sobota 10. 2. 2018, kdy se bude od 11 hodin konat další ročník
Božanovského masopustu. Jak už bývá zvykem, na návsi se budou prodávat voňavé koblihy,
jitrnice, prdelačka a jiné, zahraje zde kapela KLAPETO. Ve 13:30 hodin začíná maškarní průvod
vesnicí, doprovázený koňským spřežením a dechovou hudbou Broumovanka, který zahájí
ostrostřelci. Od 17 hodin se na sále uskuteční zábava, kde zahrají Slaveňáci a v 19 hodin se bude
pohřbívat basa, jako symbol ukončení oslav začínajícího půstu. Vstupné dobrovolné. Masky budou
mít ovar, prdelačku, čaj a svařák zdarma! Všichni jste srdečně zváni.

Vepřové hody v Restauraci na Křižovatce.
K Božanovskému masopustu jistě patří i vepřové hody, které se konají 10. 2. 2018 v místní
Restauraci na Křižovatce od 11 hodin. Můžete se těšit na velký výběr pochutin z vepřového masa,
jako například: zabijačková polévka; prejt, kroupy, zelí a brambory nebo vepřové výpečky, zelí a
houskový knedlík a mnoho dalšího. Od 17 hodin se můžete těšit na hudbu v podobě harmoniky.
Srdečně zvou pořadatelé.

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

Termín
konání

Čas

Místo konání

Božanovský masopust

10. 2. 2018

11:00 Obecní dům Božanov

Vepřové hody

10. 2. 2018

11:00 Restaurace na Křižovatce

Božanovský zelák

3. 3. 2018

14:00 Sál Obecního domu
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