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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
Volby do zastupitelstva naši obce jsou za námi, a tak se sluší pogratulovat těm, kteří ve volbách
uspěli, a poděkovat těm, kteří zůstali před tou pomyslnou branou zastupitelstva. Všem kandidujícím ale
společně patří především naše poděkování za to, že svým postojem vyjádřili svůj kladný vztah k naši obci.
Dovolte mi abych touto cestou poděkoval i všem voličům naši obce, kte ří k volebním urnám p řišli. Za
mou osobu mi dovolte vyjádřit poděkování za velkou podporu, které se mi ve volbách dostalo, a které si
nesmírně vážím. Vaše hlasy jsou pro mne velkým závazkem pro budoucí práci a moc za n ě d ěkuji.
Předpokládaný termín ustavujícího zastupitelstva obce je 1. listopadu 2018

Pouštění draků.
SDH Božanov ve spolupráci s obcí Božanov pořádá další ročník Drakiády. Jako každý rok bude na
drakiádě probíhat soutěž o nejlepšího koordinátora a nejkrásnějšího, podomácku vyrobeného, draka.
Drakiáda se bude konat v sobotu 20. října 2018 od 14 hodin, a to již na obvyklém míst ě, na louce u
bývalých „kravínů.“ Občerstvení bude zajištěno místním sborem dobrovolných hasi čů, kte ří všechny
srdečně zvou na tuto událost.

Výkony TJ Sokol Božanov
Naši fotbalisté v dalším zápase na domácí půdě, který se konal poslední zářijový den proti TJ
Rasošky, vyhráli v poměru 5:2. Na tento zápas se bylo podívat cca 60 divák ů. O týden pozd ěji se hrálo
zase na hřišti TJ Sokol Božanov, a to proti Sokolu Heřmánkovice. Toto utkání shlédlo asi 70 divák ů.
Skončilo remízou, a to v poměru 3:3. Další zápas se bude odehrávat opět „doma“ v Božanov ě, v ned ěli 14.
10. 2018 od 15:30 hodin, tentokrát proti Loko. Meziměstí B. Občerstvení zajišt ěno, srde čn ě Vás všechny
zvou pořadatelé.

Svátek sv. Martina
Tak jako v loňském roce, tak i v tom letošním pořádá Restaurace na Křižovatce Svatomartinskou
husu. Tato událost se bude konat v sobotu 10 listopadu 2018 a podávat se bude husí stehno (cca 400 g) s
červeným a bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem za 220 Kč. Husa se bude podávat v
časovém rozmezí od 17 do 19 hodin (kvůli zachování kvality masa). Jelikož je husa pouze na objednávku a
také je omezený počet porcí – 35 ks, můžete již teď závazně objednávat na číslech 602 694 481 a 732 781
068 nebo přímo v restauraci a to nejpozději do 8. listopadu 2018 nebo do vyprodání.

Přehled kulturních událostí v měsíci říjnu a listopadu
14. 10. 2018

Božanov : Meziměstí B

15:30

Hřiště TJ Sokol Božanov

20. 10. 2018

Drakiáda

14:00

Louka u bývalých „kravínů“

3. 11. 2018

Turnaj v šipkách

14:00

Restaurace na Křižovatce

10. 11. 2018

Svatomartinská husa

17:00

Restaurace na Křižovatce
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