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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
Letošní rok je tak zvaně osmičkový, a skýtá mnoho příležitostí k oslavám a vzpomínkám. Události v
letech 1918, 1938, 1948 a 1968 patří neodmyslitelně k naši historii. V naši obci jsme si v sobotu 22. zá ří
připomenuli jednu z nich, a to odhalením pamětní desky události, ke které došlo 23.zá ří 1938. V ranních
hodinách byl střelbou z pušek a kulometů napaden zdejší celní úřad (dnes bývalá budova Mate řské školy).
Za útokem stála asi padesátičlenná skupina příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu. Pam ětní deska je
připomínkou statečného boje příslušníků Stráže obrany státu, kteří v těchto pro naši republiku t ěžkých
chvílích bránili statečně svoji vlast. Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnila ředitelka Muzea
Policie ČR, paní doktorka Marcela Machutová. Zvláštní poděkování pak patří panu Tomáši Srbovi, který
celý slavnostní akt připravil a financoval.
Volební období současného zastupitelstva pomalu končí. Pátého a šestého října nás čekají komunální
volby ze kterých vzejde nové zastupitelstvo naší obce. Tomu současnému pat ří pod ěkování nás všech za
jejich nelehkou a odpovědnou práci po celé volební období.

Posezení s důchodci
V sobotu 29. 9. 2018 pořádá Obec Božanov pro všechny místní seniory tradi ční Posezení s d ůchodci.
Událost se koná od 17 hodin v místní Restauraci na Křižovatce, kde bude pro seniory zajišt ěna ve če ře a
další občerstvení. Pro ty, kteří se nemají do restaurace jak dostat, bude obcí projížd ět svozové auto, a to
od 16:45 hodin. Všechny srdečně zvou pořadatelé.

Výkony TJ Sokol Božanov
První podzimní zápas hráli naši fotbalisté proti Rasoškám. V tomto utkání zvítězilo naše fotbalové
mužstvo z Božanova v poměru 3:2. Druhý zápas se hrálo proti mužstvu z Hejtmánkovic. Toto utkání pro
nás skončilo prohrou a to v poměru 2:5. V dalším zápase se Božanov utkal s Loko. Mezim ěstím B
(Ruprechtice), bohužel jsme však utrpěli další prohru a to v pom ěru 3:5. První domácí zápas na podzim se
konal proti Otovicím. Na domácí půdě se našemu fotbalovému týmu zada řilo a vyhrál v pom ěru 2:1.
V zatím posledním zápase božanovští zase vyhráli, a to proti K řinicím v pom ěru 3:2. TJ Sokol Božanov Vás
zve na další domácí utkání, které se uskuteční v neděli 30. 9. 2018 od 16 hodin proti Rasoškám.
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