ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 16 / 29. září 2016
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.

Hlasujte v anketě „Občan roku 2016“.
Obec Božanov vyhlašuje anketu „Občan roku 2016“. Cílem této ankety je ocenit
aktivní občany, kterým není lhostejná obec ve které žijí, a kteří jsou ochotni přiložit ruku k
dílu. Hodnocena by měla být všestranná angažovanost ve prospěch obce a jejich občanů.
Každý občan bude moci navrhnout na ocenění tři občany v pořadí od 1. do 3., kteří se
nejvíce zasloužili o rozvoj naší obce v roce 2016.

Nádoby na tříděný odpad.
Obec Božanov nabízí občanům popelnice na tříděný odpad. Popelnice o objemu 120 l
jsou určeny na papír (modrá nádoba) a plast (žlutá nádoba). Svoz nádob bude prováděn ve
čtrnáctidenních cyklech v lichém týdnu. Počet nádob je omezen a tak doporučujeme neváhat
s případným objednáním u obecního úřadu. Cena jedné nádoby je 150,- Kč.

Setkání seniorů se starostou obce.
Každoroční setkání seniorů se starostou obce se uskutečnilo v pátek 23. září 2016 od
18. hodin v restauraci Na Křižovatce. Při dobrém jídle, pití a kávě se senioři setkali se
sousedy a známými. Blíží se první říjen, který je svátkem seniorů, a tak jim k jejich svátku
přejeme mnoho radostných dnů a pevné zdraví.

Fotbalisté jak na houpačce.
Nedělním zápasem mezi místním TJ Sokol Božanov a TJ Meziměstí B pokračovala
podzimní část okresní fotbalové soutěže. Fotbalisté Božanova odčinili prohru z
Heřmánkovic (5:1), a soupeře z Meziměstí porazili vysokým rozdílem 13:1. Další domácí
zápas odehrají naši fotbalisté v neděli 2.10.2016 od 16. hodin s Otovicemi. Zveme všechny
příznivce fotbalu, ale ne jenom je, na další domácí zápas. Přijďte povzbudit a podpořit naše
fotbalisty. Občerstvení zajištěno.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci říjnu a listopadu.
Název akce

Termín
konání

Čas
konání

Místo konání

Paruková zábava

15.10.2016

20:00

Sál Obecního domu

Hubertovská zábava

19.11.2016

20:00

Sál Obecního domu
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