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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.

Komunikace ke státní hranici.
Neuvěřitelné zmatky a nedorozumění provázejí otevření nově opraveného úseku komunikace
ke státní hranici. Po opětovném umístění zákazu vjezdu motorových vozidel a žádosti obce Božanov
o vysvětlení tohoto kroku, došlo dnes k výměně dopravních značek a tím i k otevření hraničního
přechodu pro osobní automobily. Tak tedy doufejme, že tento krok je již konečný.

Anketa občan roku 2017.
Paní zima se nám neodbytně připomíná, a tak se blíží tradiční oslava první adventní neděle,
jejíž součástí je i vyhlášení výsledků ankety občan roku 2017. V následujících dnech obdrží občané
do svých schránek anketní lístek, na kterém budou moci dát hlas tomu nejaktivnějšímu
a nejochotnějšímu. Prostě člověku, který je ochotný přiložit ruku k dílu, tam, kde je to zapotřebí.
Člověku, který bez ohledu na odměnu je ochoten pracovat pro ostatní.

Zvěřinové hody a Hubertská zábava.
Již tuto sobotu 18. 11. 2017 se v Restauraci na Křižovatce konají od 11 hodin Zvěřinové
hody a od 20 hodin na sále Obecního domu pořádá místní myslivecký spolek Hubertskou zábavu.
K tanci a poslechu zahrají Slaveňáci, vstupné 50 Kč.

Dětský turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“.
TJ Sokol Božanov pořádá již 5. ročník turnaje ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“. Turnaj se
koná v neděli 26. 11. 2017 od 14 hodin v Restauraci na Křižovatce v Božanově. Srdečně jsou zvány
děti i dospělí. Pro všechny děti, které se zúčastní turnaje, jsou připraveny náležité odměny.

Příchod Mikuláše a jeho družiny.
Máte-li zájem o návštěvu Mikuláše a jeho družiny v úterý 5. 12. 2017 u Vás doma, přihlaste
se v místní restauraci nebo na obecním úřadě, případně volejte na tel. 732781068.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci listopadu.
Název akce

Termín
konání

Čas

Místo konání

Zvěřinové hody

18.11.2017

11:00 Restaurace na Křižovatce

Hubertská zábava

18.11.2017

20:00 Sál Obecního domu

Dětský turnaj „Člověče, nezlob se!“

26.11.2017

14:00 Restaurace na Křižovatce
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