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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
Odpady a jejich likvidace, se ani v naši obci neobejde bez sběrných míst na t říd ěný odpad. V obci se
nachází pět takových to míst, dvě z toho v horní části obce, jedno ve středu obce u obecního ú řadu, a dv ě
ve spodní části obce. U čtyřech z pěti sběrných míst je udržován pořádek, a tříd ění odpadu je bez v ětších
problémů dodržováno. U toho pátého, které se nachází v dolní části obce u otočky autobusu, je soustavný
nepořádek, a jsou zde odkládány odpady, které nepatří mezi t říděný odpad. K likvidaci koberc ů,
stavebního odpadu a vybavení bytu slouží velkoobjemový svoz, který je v obci dvakrát ro čn ě zajišt ěn.
Pomozte nám udržet pořádek i v této části obce a upozorněte na ob čany, kte ří si z naši obce d ělají
odkladiště všeho nepotřebného.

Poznávání piva a vepřová kolena
TJ Sokol Božanov Vás všechny srdečně zve na soutěž „POZNEJ PIVO“, a to tuto sobotu 15. 12.
2018 od 16 hodin v Restauraci na Křižovatce v Božanově. Startovné je 50,-. P ři této p říležitosti Vás
Restaurace na Křižovatce zve na pečené vepřové koleno, také od 16 hodin. Vep řové koleno je ale nutné
objednat PŘEDEM, a to na čísle 602 694 481 nebo 732 781 068 či přímo v restauraci, nejpozději však do
čtvrtka 13. 12. 2018 dopoledne!'

Dlouhá noc a soutěžení o nejlepší bramborový salát
Zveme Vás na tradiční soutěž o nejlepší bramborový salát, a to v ned ěli 23. 12. 2018 od 18 hodin v
Restauraci na Křižovatce v Božanově. Přijďte vyzkoušet zdatnost v udělání bramborového salátu, sta čí
přinést vzorek. Vzorky můžete nosit již od 17.30 hodin. Všechny srdečně zvou Božanovské čarod ějnice a
obec Božanov.

Stolní tenis a poslední kop
Dalšími akcemi, které pořádá TJ Sokol Božanov jsou: Turnaj ve stolním tenise a Poslední kop. Turnaj
ve stolním tenise se bude konat 27. 12. 2018 od 14 hodin na sále Obecního domu, startovné 50,-. Poslední
kop sebude konat 30. 12. 2018 od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Božanov, kde bude připraven horký nápoj a
malé občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.

Silvestr 2018
Již teď si můžete rezervovat místa na oslavu Silvestra 2018, který po řádá Restaurace na K řižovatce v
Božanově. Silvestrovské menu činí 250,- Kč, od 19 hodin bude uzavřená společnost a hudba je zajištěna!

Přehled kulturních událostí v měsíci prosinci a lednu
15. 12. 2018

Soutěž „POZNEJ PIVO“

16:00

Restaurace na Křižovatce

23. 12. 2018

Soutěž o nejlepší bramborový salát

18:00

Restaurace na Křižovatce

27. 12. 2018

Turnaj ve stolním tenise

14:00

Sál obecního domu

30. 12. 2018

Poslední kop

14:00

Hřiště TJ

31. 12. 2018

Silvestr

19:00

Restaurace na Křižovatce

1. 1. 2019

Novoroční vycházka

11:30

U Obecního úřadu
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