ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 11 / 22. června 2016
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.

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.
Stavební část výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v naši obci je dokončena.
V současné době jsou prováděny administrativní úkony k povolení zkušebního provozu. Do
čistírny byl navezen kal, tak aby došlo ke kultivaci bakterií a čistírna řádně plnila svoji
úlohu.

Naši obec navštívila komise Vesnice roku.
Obec Božanov se přihlásila do letošního ročníku Vesnice roku 2016. V pátek 17.
června navštívila naši obec krajská hodnotitelská komise. Po úvodním přivítání seznámili
zástupci spolků komisi s činností svých spolků. Poté komise zhlédla část obce a zavítala na
obecní úřad. Další zastávkou byla návštěva Mateřské školy a místního kostela sv. Máří
Magdaleny. Komise také navštívila stavbu multifunkčního domu, kde se živě zajímala o
budoucí využití této stavby. Na závěr své mise v naši obci, shlédla komise připravenou
prezentaci o obci Božanov. Po vypršení dvouhodinového limitu na prezentaci obce a malém
občerstvení odjela komise do další obce soutěžící ve Vesnici roku.

Den pro obec.
Letošní ročník „Dne pro obec“, který je spojený s 760. výročím založení obce, je za
dveřmi. V sobotu 2. července, tentokrát v novém čase od 13. hodin, Vás na hřišti TJ Sokol
Božanov čeká bohatý kulturní program. Nevynecháme ani tradiční soutěže družstev v
netradičních disciplínách. Složení čtyřčlenných družstev je tentokrát plně na soutěžících, a
nejsou nijak limitováni. Přijďte se pobavit a užít si první prázdninovou sobotu. Božanovské
peníze budou vydávány pouze od 13.00 hodin do 14.00 hodin !

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci červenci.
Název akce
Den pro obec

Termín
konání

Čas
konání

2.7.2016

13:00

Místo konání
Hřiště TJ Sokol Božanov
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