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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
Ve třiště TJ Sokol Božanovídělte nám to na e-mailní odpadům, jsme mi Č 00272515eši, na jednom z přiště TJ Sokol Božanovedních míst. Horší už to je s kvalitou t řiště TJ Sokol Božanovíd ělte nám to na e-mailní a
dodržováním pravidel přiště TJ Sokol Božanovi ukládání třiště TJ Sokol Božanovídělte nám to na e-mailného odpadu. Stačásti zpravodaje.í se jen podívat ke kontejnerůmm, kam se
odkládají vělte nám to na e-mailci, které tam nepatřiště TJ Sokol Božanoví. Do kontejnerům na sklo nepatřiště TJ Sokol Božanoví automobilová skla, která se velmi části zpravodaje.asto
objevují u kontejnerům, kam se samozřiště TJ Sokol Božanovejmělte nám to na e-mail nevejdou. Kontejnerová místa nejsou také určásti zpravodaje.ena pro
velkoobjemový a stavební odpad, přiště TJ Sokol Božanovesto tam mnohdy můmžeme vidělte nám to na e-mailt staré koberce a stavební odpad. Ani u
ukládání bioodpadu nejsme důmslední. Do kontejnerům na bioodpad nepatřiště TJ Sokol Božanoví vělte nám to na e-mailtve ze strom ům, které pak
znesnad ují manipulaci přiště TJ Sokol Božanovi kompostování. Udržujme si části zpravodaje.isté životní prostřiště TJ Sokol Božanovedí.

Zhodnocení Děsíci srpnutského dne
V nedělte nám to na e-mailli 10. 6. 2018 se od 14 hodin konal Dělte nám to na e-mailtský den. Na místním hřiště TJ Sokol Božanovišti přiště TJ Sokol Božanovipravili po řiště TJ Sokol Božanovadatelé
disciplíny na téma „Dopravní prostřiště TJ Sokol Božanovedky.“ Letošního ročásti zpravodaje.níku se zúčásti zpravodaje.astnilo přiště TJ Sokol Božanoves 70 d ělte nám to na e-mailtí, což je úctyhodné
části zpravodaje.íslo. Jsme rádi, že je Dělte nám to na e-mailtský den v Božanovělte nám to na e-mail tolik oblíbený a za to patřiště TJ Sokol Božanoví pod ělte nám to na e-mailkování hlavn ělte nám to na e-mail po řiště TJ Sokol Božanovadatel ůmm –
TJ Sokol Božanov, Obec Božanov a SDH Božanov.

Výsledky Malého letního dováděsíci srpnuní
Již 9. ročásti zpravodaje.ník Malého letního dovádělte nám to na e-mailní se konal 16. 6. 2018 v AQA Landu v Mezimělte nám to na e-mailstí. V 8:30 vyjel z
křiště TJ Sokol Božanovižovatky v Božanovělte nám to na e-mail autobus i s fanoušky našeho týmu. Počásti zpravodaje.así v ten den p řiště TJ Sokol Božanoválo, a tak družst ůmv nebránilo
nic v zahájení soutělte nám to na e-mailžení. Soutělte nám to na e-mailžilo se napřiště TJ Sokol Božanovíklad v minigolfu, napl ování hasičásti zpravodaje.ských ter části zpravodaje.ům nebo prolézaní
obručásti zpravodaje.í. Náš božanovský tým skončásti zpravodaje.il na 10. místělte nám to na e-mail, letošní ročásti zpravodaje.ník vyhrálo družstvo z Broumova .

Léto otevřinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.ených kostelů
Každé úterý a sobotu v mělte nám to na e-mailsíci části zpravodaje.ervenci a srpnu bude pro ve řiště TJ Sokol Božanovejnost otev řiště TJ Sokol Božanoven místní kostel sv. Má řiště TJ Sokol Božanoví
Magdalény v rámci „Léta otevřiště TJ Sokol Božanovených kostelům.“ V části zpravodaje.ervenci to bude v rozmezí od 10 do 12 hodin a v srpnu
od 14 do 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

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 spojené se Dnem pro
obec Božanov. Hlavním bodem tělte nám to na e-mailchto oslav bude slavnostní otev řiště 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, 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 tradičásti 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 „Božanovské peníze.“ Ve části zpravodaje.er zahraje k tanci a poslechu skupina
KATBand. Všechny srdečásti zpravodaje.nělte nám to na e-mail zve Obec Božanov a SDH Božanov.

Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.ehled kulturních událostí v měsíci srpnusíci srpnu
4. 8. 2018

Turnaj v nohejbale

18. 8. 2018

140 let SDH Božanov + Den pro obec

9:00

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

11:00

Multifunkčásti zpravodaje.ní důmm

13:00

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