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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
Přeplněný kontejner na textil ve středu obce by měl být již brzy minulostí. Obec Božanov zakoupí
dva nové kontejnery na textil, a ukončí spolupráci s dosavadní firmou svážející textil. Nově tuto
službu bude zajišťovat firma Diakonie Broumov. O rozmístění kontejnerů budeme občany včas
informovat.
Již tradiční klání obcí na Broumovsku se tentokrát uskuteční v obci Křinice. Malé letní dovádění,tak
jak zní oficiální název, proběhne v sobotu 11. 6. 2022 od 10 hodin na hřišti v Křinicích. Přijďte se
pobavit a povzbudit naše soutěžní družstvo.
Poslední fotbalové utkání jarní části sezóny
TJ Sokol Božanov Vás srdečně zve na poslední fotbalové utkání jarní části fotbalové sezóny, a to
v sobotu 4. 6. 2022 od 16 hodin na hřišti v Božanově. V tomto domácím zápase se Božanov utká
s Loko Meziměstím B. Občerstvení zajištěno.
Dětský den
TJ Sokol Božanov Vás také zve na Dětský den, který se nakonec koná v neděli 5. 6. 2022 od
14 hodin na hřišti v Božanově. Dětský den se přesunul ze soboty na neděli z důvodu sobotního
fotbalového utkání. Můžete se těšit na nafukovací skluzavku, kolo štěstí a disciplíny pro děti.
Občerstvení zajištěno.
Den pro obec neboli Sportovní olympiáda pro děti
ObecBožanov připravuje Den pro obec, který proběhne v sobotu 2. 7. 2022 od 11 hodin na hřišti v
Božanově. Akce bude probíhat v rámci česko-ploského projektu pod názvem Spotovní olympiáda“.
Bude připraven bohatý program společně se sportovními disciplínami.
Přehled kulturních událostí v měsíci dubnu
4.6.2022

Božanov – Loko Meziměstí B

16:00

Hřiště TJ

5.6.2022

Dětský den

14:00

Hřiště TJ

2.7.2022

Den pro obec – sportovní olympiáda

18:00

Křižovatka, nové rybníky
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