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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
Ve dnech 21. - 23. prosince je možné podstoupit bezplatné antigenní testování pro veřejnost i v
nemocnici v Broumově, a to vždy od 10:00 do 14:00.
Podmínkou testování je povinná rezervace termínu.
Přihlásit na test v Broumově se můžete zde: https://oblastni-nemocnice-nachod-a-sbr.reenio.cz/cs/#/terms
Odběrové místo není přímo v hlavní budově nemocnice, ale je v zadní části nemocnice „za
budovou“ - místo by mělo být označeno.
O dalších možnostech antigenního testování se informujte u svého praktického lékaře.
Koronavirové období
Jak je již všem známo, kvůli koronavirové situaci se do konce letošního roku nebudou konat žádné
společenské ani kulturní akce. Bohužel neproběhla ani oslava 1. adventní neděle, stromeček
symbolicky rozsvístily pouze děti z místní Mateřské školy a božanovským dětem nechala obec
rozvést balíčky od Mikuláše a jeho družiny. Přijdeme tak letos také o soutěž v bramborovém salátu,
turnaj ve stolním tenise, poslední kop a oslavu Silvestra. Nejlepší vyhlídky nejsou ani na počátek
nového roku, kdy se zřejmě nebude konat ani novoroční vycházka ani tradiční hasičský ples.
Vládní nařízení se mění každým okamžikem, a proto se opět mění také otevírací doba v místní
restauraci.
Pátek

18. 12. 2020

11 - 13 hodin - přes výdejní okénko

Sobota

19. 12. 2020

ZAVŘENO

Neděle

20. 12. 2020

ZAVŘENO

Pondělí

21. 12. 2020

11 - 13 hodin - přes výdejní okénko

Úterý

22. 12. 2020

11 - 13 hodin - přes výdejní okénko

Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 bude restaurace bohužel UZAVŘENA.
Otevřeme znovu až v pondělí 4. 1. 2021, pokud vláda nerozhodne jinak. O případných změnách
budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.
Přehled kulturních událostí v měsíci prosinci
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