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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
Obec Božanov obdržela dotaci z POV Královehradeckého kraje na výměnu střešní krytiny na
bytovém domě č.p. 5. Realizace tohoto projektu je plánována na druhou polovinu prázdnin.
Den pro obec neboli Sportovní olympiáda pro děti
V sobotu 2. 7. 2022 se konal tradiční Den pro obec, tentokrát však v rámci česko-polského
projektu s názvem „Sportem od dětství“ s tématikou „Sportovní olympiáda“. Akce probíhala od
11 hodin na hřišti, bylo připraveno bohaté občerstvení jako guláš, masová směs, palačinky apod.,
pro děti nechyběl nafukovací skakácí hrad a celým dnem provázel p. Petr Cirkl. Pro každé z dětí
byla připravena svačinka a od 13 hodin sportovní disciplíny, za které bylo každé z dětí náležitě
odměněno. Nechyběly ani božanovské peníze, za které se mohli božanovští občané občerstvit. Jako
kulturní vložka vystoupila slečna Alena Smolíková se svými pejsky a slečna Kateřina Justová s
akrobacií na závěsném kruhu. Na závěr akce nechyběla hasičská pěna pro děti.
Za poklady Broumovska
Ani tento rok se neobejde bez hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který probíhá již od
25. 6. 2022 v kostelích Broumovska. Letošní 17. ročník tohoto festivalu bude probíhat až do
27. 8. 2022 a vstupné na většinu koncertů je dobrovolné. V kostele sv. Máří Magdalény proběhne
koncert v sobotu 20. 8. 2022 od 18 hodin a vystoupí zde Matthias Kirschnereit se hrou na klavír.
Rozloučení s prázdninami
SDH Božanov bude pořádat Rozloučení s prázdninami s odpoledním programem pro děti
a večerní zábavou pro dospělé. Akce by se měla konat v sobotu 20. 8. 2022 od 16 hodin na hřišti
TJ Sokol Božanov. Přijdtě podpořit hasičský sbor a pobavit se s přáteli.
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