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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
Tuk a oleje do dřezu nepatří ! Obec Božanov doplnila pět sběrných míst na tříděný komunální
odpad o nádoby na sběr jedlých olejů a tuků. Do nádob patří použité oleje a ztužené tuky z
domácností. Do nádob naopak nepatří technické a minerální oleje, maziva a kapaliny. Použité
tuky a oleje vhazujte v uzavřených plastových nádobách !!!
Pět stavebních parcel ze šesti se podařilo obci Božanov prodat budoucím stavebníkům v dolní
části obce. Těmito kroky se obec snaží zajistit do budoucna udržitelný rozvoj a počet obyvatel v
obci. Obec bude i nadále usilovat o nákup pozemků a jejich zasíťování pro další výstavbu
rodinných domů.

Podzimní fotbalová sezóna
V neděli 22. 9. odehráli božanovští fotbalisté zápas pro TJ Dolany a to na domácí půdě.
Bohužel, v tomto vyhroceném zápase prohráli 6:2. Další zápas, o týden později, se opět odehrál
doma v Božanově a to proti Loko Meziměstí B. Avšak, ani z tohoto zápasu jsme se nemohli těšit
výhrou, Božanov prohrál 6:5. V dalších dvou zápasech však naši hráči vybojovali plusové body. V
Heřmánkovicích střelili celkem 9 branek, vyhráli tak 9:3, v utkání proti Otovicím získali 3 body
výhrou 5:2. Před sebou mají ještě 2 fotbalová utkání. První bude probíhat tuto neděli 20. 10. od
15:30 hodin na hřišti v Božanově proti Polici nad Metují B, poslední zápas pak v sobotu 26. 10. od
14:30 hodin v Rasoškách.

Drakiáda
SDH Božanov zve všechny na letošní Drakiádu, která se bude konat v sobotu 19.10. 2019
od 14 hodin na louce u bývalých „kravínů.“ Bude probíhat soutěž o nejlepšího koordinátora a
nejkrásnějšího domácího draka. V případě nepřízně počasí budete vyrozuměni SMS zprávou.

Svatomartinská husa
Již 3. rokem bude dělat Restaurace na Křižovatce Svatomartinskou husu. Na tuto pochutinu
se můžete těšit v neděli 10. listopadu 2019. Pozor, husu si musíte předem objednat (omezený
počet porcí). Bude připraveno husí stehno (cca 400 g), červené a bílé zelí, bramborový a
houskový knedlík, a to vše za 230 Kč. Výdej proběhne od 17 do 19 hodin. Objednávat se můžete
přímo v restauraci nebo na číslech 602 694 481 a 732 781 068, a to nejpozději do 7. listopadu
2019.

Přehled kulturních událostí v měsíci říjnu a listopadu
19. 10. 2019

Drakiáda
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Louka u bývalých „kravínů“

20. 10. 2019

Božanov – Police nad Metují B
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Hřiště TJ
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Svatomartinská husa
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Restaurace na Křižovatce
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Zvěřinové hody
Hubertská zábava
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Restaurace na Křižovatce
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