ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 16 / 18 prosinec 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.
Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce!
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních. Hodně radosti a porozumění nejenom v
tyto sváteční dny, ale po celý příští rok, rok 2018.
Karel Rejchrt

Prodej vánočních ryb a kaprů.
V pátek 22. 12. 2017 se mezi 10 a 12 hodinou před místní prodejnou potravin uskuteční
prodej vánočních kaprů a dalších ryb. Je možno objednání na čísle 732 781 068 nejdéle do středy
20. 12. 2017. Více informací na vývěskách či na internetových stránkách obce.

Soutěž o nejlepší bramborový salát.
V sobotu 23. 12. 2017 se od 18 hodin koná „Soutěž o nejlepší bramborový salát.“ Tuto akci
pořádají Božanovské čarodějnice spolu s obcí Božanov v Restauraci na Křižovatce v Božanově.
Stačí přinést vzorek domácího bramborového salátu na ochutnávání. Přijďte si zasoutěžit nebo jen
posedět, jste srdečně zváni.

Stolní tenis a poslední kop.
Již tradičně pořádá místní TJ Sokol Božanov „Turnaj ve stolním tenise,“ který se koná ve
středu 27. 12. 2017 od 14 hodin na sále obecního domu v Božanově, startovné je 50 Kč. TJ Sokol
Božanov také pořádá „Poslední kop,“ který se koná v sobotu 30. 12. 2017 od 14 hodin na hřišti TJ
v Božanově. Na zahřátí bude připraven horký nápoj a po odehrání fotbalu proběhne posezení
v klubovně kabin. Lahvinku s sebou! Srdečně zvou pořadatelé.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci prosinci.
Termín
konání

Čas

Název akce

Místo konání

Prodej kaprů a jiných ryb

22. 12. 2017

10:00

Před prodejnou potravin

Soutěž o nejlepší bramborový salát

23. 12. 2017

18:00

Restaurace na Křižovatce

Turnaj ve stolním tenise

27. 12. 2017

14:00

Sál obecního domu

Poslední kop

30. 12. 2017

14:00

Hřiště TJ Sokol Božanov
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