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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.

Oprava části místní komunikace je dokončena.
V letošním roce pokračovala oprava místní komunikace v dolní části obce, a oprava
komunikace a chodníku u obecního úřadu. Celkové náklady na opravu komunikací a chodníků
dosáhly částky téměř 1,3 mil korun. Pokračování opravy komunikace v dolní části obce v letošním
roce brání nejenom nedostatek finančních prostředků, ale především nedokončená kanalizace
v tomto úseku. V příštím roce dojde k dokončení kanalizačního řadu v délce cca 100 m a přechodu
na druhou stranu komunikace, tak aby mohlo dojít k napojení nemovitostí v této části obce. Pro rok
2018 se počítá s pokračováním opravy komunikace v dolní části obce.

TJ Sokol Božanov - podzim.
V sobotu 28. 10. 2017 byl na hřišti v Božanově odehrán poslední podzimní zápas, ve kterém
se Božanov utkal s Otovicemi. V zápase vyhrál Božanov s výsledkem 1:0 a v tabulce se umístil na
3. místě. První jarní zápas se koná v sobotu 7. 4. 2018 na hřišti v Křinicích.

Svatomartinská husa.
V sobotu 11. 11. 2017 se při příležitosti svátku sv. Martina koná Svatomartinská husa
v Restauraci Na Křižovatce v Božanově. V časovém rozmezí od 17 do 19 hodin se bude podávat
husí stehno (300-400 g), červené a bílé zelí, bramborový a houskový knedlík za 220,- Kč (pouze na
objednávku). Závazné objednávky se přijímají v restauraci.

Zvěřinové hody a Hubertská zábava.
V sobotu 18. 11. 2017 se v Restauraci na Křižovatce konají od 11 hodin Zvěřinové hody,
kde si každý může pochutnat na jídlech připravených ze zvěřinového masa. Zároveň se v tento den
bude konat Hubertovská zábava, kterou pořádá místní myslivecký spolek. Zábava začíná ve
20:00 hodin na sále Obecního domu, k tanci a poslechu zahrají Slaveňáci.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci listopadu.
Název akce

Termín
konání

Čas

Místo konání

Svatomartinská husa

11.11.2017

17:00 Restaurace na Křižovatce

Zvěřinové hody

18.11.2017

11:00 Restaurace na Křižovatce

Hubertovská zábava

18.11.2017

20:00 Sál Obecního domu

Člověče nezlob se

26.11.2017

14:00 Restaurace na Křižovatce
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