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Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.inášíme Vám přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.ehled aktuálních novinek v obci Božanov.
Pokud nemáte zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje obce Božanov, sdělte nám to na e-maillte nám to na e-mail
uvedený v dolní části zpravodaje.ásti zpravodaje.

Z radnice
Komunální volby jsou již za dveřiště TJ Sokol Božanovmi. Na začásti zpravodaje.átku řiště TJ Sokol Božanovíjna si naši občásti zpravodaje.ané zvolí své zastupitele. V naši obci byly,
podle informací z registračásti zpravodaje.ního místa, zaregistrovány dvělte nám to na e-mail volební strany. A tak budou voličásti zpravodaje.i vybírat z 18.
kandidátům.

Oslavy 140 let od založení SDH Božanov a Den pro obec
V sobotu 18. 8. 2018 se budou konat oslavy 140 let od založení SDH Božanov. Hlavním bodem t ělte nám to na e-mailchto
oslav bude slavnostní otevřiště TJ Sokol Božanovení multifunkčásti zpravodaje.ního domu, které probělte nám to na e-mailhne v 11 hodin. Od 13 hodin bude
zahájen program na hřiště TJ Sokol Božanovišti TJ, kterým bude provázet pocelý den DJ Petr Cirkl a kde vystoupí nap řiště TJ Sokol Božanovíklad
tanečásti zpravodaje.nice ZUŠ Broumov, probělte nám to na e-mailhne zde ukázka zásahu HZS KHK stanice Broumov, ukázka historické
techniky, pro dělte nám to na e-mailti bude přiště TJ Sokol Božanovipravena hasičásti zpravodaje.ská skluzavka a skákací hrad a také již tradi části zpravodaje.n ělte nám to na e-mail hasi části zpravodaje.ská p ělte nám to na e-mailna a
mnoho dalšího. I v tento den se budou občásti zpravodaje.anůmm rozdávat od 13 do 14 hodin „Božanovské peníze.“ Ve části zpravodaje.er
od 19 hodin zahraje k tanci a poslechu skupina KATBand. Všechny srde části zpravodaje.n ělte nám to na e-mail zve Obec Božanov a SDH
Božanov.

Brigáda v multifunkč. 10ním doměsíci srpnu
V sobotu 4. 8.2018 se od 8 hodin konala Brigáda na úklidové a dokončásti zpravodaje.ovací práce v multifunk části zpravodaje.ním
domělte nám to na e-mail. Brigády se zúčásti zpravodaje.astnilo asi 10 občásti zpravodaje.anům. Je škoda, že nás bylo tak málo. Po brigád ělte nám to na e-mail byli u části zpravodaje.astníci
pozváni na občásti zpravodaje.erstvení do Restaurace na Křiště TJ Sokol Božanovižovatce. Všem zúčásti zpravodaje.astnělte nám to na e-mailným dělte nám to na e-mailkujeme!

Turnaj v nohejbale
Dne 4.8.2018 se v obci Božanov uskutečásti zpravodaje.nil již 6. ročásti zpravodaje.ník nohejbalového turnaje trojic ,,Božkov Cup,, .
Za podpory Ekofarmy Bošina, Obce Božanov, TJ Sokol Božanov, Broumovského pivovaru Oliv ělte nám to na e-mailtín,
Broumovské firmy Pragokovo a v neposlední řiště TJ Sokol Božanovadělte nám to na e-mail Elektra Jansa, mohl v sobotu v 9:00h turnaj zapo části zpravodaje.ít. Do,
místními oblíbeného, turnaje se přiště TJ Sokol Božanovihlásilo celkem 12 družstev, nejen z Broumovského výb ělte nám to na e-mailžku. Turnaj
přiště TJ Sokol Božanovijeli podpořiště TJ Sokol Božanovit borci z Bačásti zpravodaje.etína-Dobrušky, tým ,,Smíšené zboží,, který přiště TJ Sokol Božanovijel z T řiště TJ Sokol Božanovebechovic pod Orebem a
tým ,,Pistolníkům,, z nedaleké Police nad Metují. Ostatní zúčásti zpravodaje.astnělte nám to na e-mailní přiště TJ Sokol Božanovijeli z Broumova a okolí.
Jako zpestřiště TJ Sokol Božanovení slunečásti zpravodaje.ného turnaje byl nohejbal obohacen o menší sout ělte nám to na e-mailž v hodu na koš o speciální
cenu, lahev kořiště TJ Sokol Božanovalky. První místo vyhráli obhájci z Bačásti zpravodaje.etína, druhé místo vybojoval tým z Hejtmánkovic a na
třiště TJ Sokol Božanovetím místělte nám to na e-mail se umístil domácí, pořiště TJ Sokol Božanovadatelský tým Ekofarmy. Podělte nám to na e-mailkování patřiště TJ Sokol Božanoví SDH Božanov, za zap ůmj části zpravodaje.ení
nádrže na vodu a Sokolu Božanov za zapůmjčásti zpravodaje.ení areálu. Týmy si odvezly výrobky z pivovaru, pam ělte nám to na e-mailtní
medajle a vělte nám to na e-mailcné ceny od sponzorům. Tělte nám to na e-mailšíme se na další ročásti zpravodaje.ník první víkend v srpnu v roce 2019

Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.ehled kulturních událostí v měsíci srpnusíci srpnu
18. 8. 2018

140 let SDH Božanov + Den pro obec

11:00

Multifunkčásti zpravodaje.ní důmm

13:00

Hřiště TJ Sokol Božanovištělte nám to na e-mail TJ Sokol Božanov
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