Zprávy z městysu
Městys
Božejov
upozorňuje,
že
posledním dnem pro příjem hotovosti na
pokladně úřadu v roce 2017 bude čtvrtek 28.
prosince 2017. Přes pokladnu se bude moci opět
platit od 2. 1. 2018
V pátek 29. 12. 2017 bude úřad městyse
z důvodu dovolené uzavřený.
Místní poplatky za odvoz TKO a ze psů
budeme vybírat na úřadě městyse v rozšířených
úředních hodinách ve dnech 19. a 20. února 2018
od 7:00 do 17:00 hodin.

ZPRAVODAJ
--------------------------------------------------------prosinec 2017

čtvrtletník

číslo 4/2017

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo Městysu Božejov

Charitativní sbírka šatstva, nádobí
a lůžkovin proběhne v roce 2018 již v březnu.
Bližší termín bude včas oznámen.
Městys Božejov si dovoluje požádat
občany, zda by zvážili své možnosti a pomohli
v zimním období s údržbou chodníků před svými
domy. Děkujeme.

Symboly vánoc
Jednou z nejznámějších vánočních rostlin
a symbolem Vánoc je jmelí. Říká se, že čím více
je na větvičce jmelí bílých kuliček, tím větší
štěstí vás v příštím roce čeká. Je to zvláštní
stálezelená rostlina parazitující na stromech,
která
je
zahalena
mnoha
tajemstvími
a odpradávna se jí přisuzovala různá moc.
Barevná symbolika jmelí
 zelené jmelí – štěstí, plodnost
 suché jmelí – neštěstí
 zlaté jmelí – bohatství
Zvyky
 zvyk líbat ženy a dívky pod zavěšeným
jmelím pochází pravděpodobně z Anglie,
k nám se dostal ze sousedního Německa
 v Norsku sloužilo jako ratolest míru
a v Rakousku lidé věřili, že jmelí,
zavěšené nad štědrovečerním stolem,
přinese bohatou úrodu
 snítka zavěšená nad vchodem v Irsku
zaručovala pohostinství a pozvání ke
stolu

Vybíráme z jednání zastupitelstva
Na 18. veřejném zasedání konaném dne
19. 12. 2017 zastupitelstvo Městyse Božejov
projednalo a schválilo:
a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden
až listopad 2017 bez dalších opatření
b) Rozpočet na rok 2018 – městys Božejov
c) Rozpočet na rok 2018 – Základní škola
a mateřská škola Božejov
d) Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020
Základní škola a mateřská škola Božejov
e) Rozpočtové opatření 12/2017
f) Dodatek 2018 ke smlouvě o svozu a
odstranění odpadů č. 2007 – SOMPO, a.s.
g) Přílohu 2018 ke smlouvě o svozu a
odstranění odpadů č. 2007 – SOMPO, a.s.
h) Smlouvu s firmou VODAK Humpolec
s.r.o.
na
provozování
vodovodu
a kanalizace na rok 2018

i)

j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

cena vodného – 20,00,-Kč/m3
cena stočného – 29,00,-Kč/m3
Na základě cenových nabídek (CIME,
s.r.o.; MALCOM CZ s.r.o.; ZETKOM
servis s.r.o.) firmu CIME, s.r.o. jako
dodavatele malotraktoru s příslušenstvím.
Dále
schvaluje
smlouvu
s tímto
dodavatelem.
Pojistnou smlouvu č. 7721070522 a č.
8603254460 s Kooperativa pojišťovna, a.s.
– pojištění městyse a zastupitelstva
Doporučenou cenu pozemků ve vlastnictví
městyse
ve
výši
150,Kč/m2.
V odůvodněných případech (např. stavební
a lesní pozemky, atp…) bude cena
schvalována individuálně.
Přílohu ke smlouvě č. 392/2018 –
pronájem pozemků ZOD
Smlouvu se ZOD Božejov na zabezpečení
zimní údržby MK
Podání žádosti do POVV na rok 2018
Že odměny za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstva zůstávají beze změny
Darovací smlouvu s ASEKOL a.s.
Zprávu finančního a kontrolního výboru

Řádky z naší MŠ
V naší MŠ se stále něco děje. Sotva jsme
uspali „Broučky“, pustili jsme se s dětmi do
nacvičování pásma na Rozsvěcování vánočního
stromečku a zároveň vyráběli výrobky na
Vánoční jarmark. 5. prosince navštívil mateřskou
školu Mikuláš s čertíkem, pro kterého si děti
připravily básničky a písničky. Mikulášský týden
jsme zakončili návštěvou divadelního přestavení
Pohádky na Vánoce v Divadle Lubomíra
Lipského v Pelhřimově. Do Vánoc nás ještě čeká
výroba přáníček, svícínků a také návštěva u
krmelce s dobrotami pro zvířátka. Ve středu 20.
12. 2017 proběhne Oslava Vánoc. Děti a
kolektiv MŠ přejí všem spoluobčanům do
nového roku hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

pedagogický sbor MŠ
Řádky z naší ZŠ
Je doba adventu, čas velkého očekávání
a krásných zážitků. Pár takových jsme měli
i v naší malebné škole.
Společně máme za sebou několik akcí.
Třeba Halloween, který se velmi vydařil. Děti se
během dne dozvěděly o této tradici, vyráběly
tradiční jídlo a prováděly různé pokusy. Oběd
pro nás paní kuchařky připravily také v tomto
duchu. Celý den byl zakončen výstavou
a zapálením dýní, které si děti samy vytvořily.
Všichni jste je mohli obdivovat před úřadem
městyse a radovat se s dětmi z jejich podařené
práce.
Velmi úspěšná také byla reprezentace
dětí na sportovní soutěži ve florbalu.
Na podzim se opakovala akce lesní
pedagogika, kde bylo připraveno povídání o lese.
V předvánočním
čase
jsme
jako
v předešlých letech uspořádali jarmark. V
kostele zazpívaly děti z MŠ a žáci ZŠ zahráli
divadelní hru ,,U dobrého anděla“ o narození
Ježíška. A na závěr první adventní neděle zahrála
paní Špičková společně s kytarovým kvintetem
a vánoční stromeček se rozzářil.
Čerti sice do základní školy zapomněli
přijít, ale o to víc se všem líbila „Čertí
diskotéka“ ve školní družině.
I nadále vybíráme hliník a to velmi
úspěšně. V knihovně jsme již nashromáždili přes
50 darovaných knih a doufám, že toto číslo
nebude konečné.
Chci poděkovat všem, kdo už malou či
větší měrou přispěli k fungování školy a podíleli

se na její prezentaci na veřejnosti i za pomoc
a organizaci adventu. Velmi děkuji za všechny
naše žáky.
Přeji Vám krásné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku.
Mgr. Alena Matoušová

skončí a nastoupí pokoj a klid. To mívají ve
svých rukou obyčejně ti druzí. Proto jsou tak
důležití.
Přeji nám všem, abychom ve vzájemných
vztazích netoužili být za každou cenu „prvními“
a rovněž přeji nám všem, abychom jako „druzí“
moudře a zodpovědně zvládli svou roli ku
prospěchu svému i všech kolem.
Vyprošuji nám pokojné a požehnané
vánoční svátky, plné vzájemnosti, pochopení
a odpuštění.
„Vánoce v Božejově a v Libkově Vodě“

22.12.
23.12.
24.12.

zpovídání
s nedělní
platností
za zemřelé
ŽIVÝ
BOŽEJOVSKÝ
ORLOJ

Božejov

Libkova
Voda

18:00 - 19:00

17:00 - 17:30

9:00

10:30

8:00
16:00
22:00
9:00
9:00
9:00
9:00

25.12.
26.12.
31.12.
1.1.

20:00
10:30
10:30
10:30
10:30

P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem
Nabídka kulturních akcí v Božejově:
Z fary
Milí božejovští!
Jsou před námi Vánoce – svátky pokoje
a míru. Přináší nám je malé betlémské dítě Ježíš.
Ono je podstatou vánoc.
Často si klademe otázku, proč bychom
měli ustoupit jako první právě my, proč bychom
se měli jako první omluvit nebo odpustit?
Můžeme zůstat klidní. Prvními nikdy nebudeme.
Prvním byl totiž Bůh, který se právě o Vánocích
snižuje na naší úroveň, když se stává jedním
z nás, který nám odpouští, který nám ukazuje
svou lásku. My ho můžeme jen následovat…
Obvyklým argumentem se kterým při
řešení sporů a hádek operujeme je, „vždyť on
začal, to ona rozpoutala válku …“V životě ale
není určující jen kdo byl první. Stejně důležitý
bývá i ten druhý. Protože právě od něho záleží,
zda se bude ve sporu a hádce pokračovat anebo

20.1.2018
27.1.2018
10.2.2018
18.3.2018

Zelokošt
Hasičský ples
Masopust
Maškarní besídka

Informujeme naše občany
Martin a Michal Krejčovi oznamují, že ve
dnech 22. a 23. 12. 2017 od 9:00 do 17:00 budou
prodávat ryby (kapr, amur, lín). Možnost
objednávek
na
tel.
774 061 426
nebo
776 523 553.

Pan Roubík z Božejova oznamuje
občanům, že v pátek 22. 12. a v sobotu 23. 12.
2017 bude od 9:00 do 16:00 hod. prodávat
vánoční kapry na zahradě rodinného domu čp.
162 v Božejově. Cena za 1 kg 78,- Kč. Dotazy
možno volat na tel. 603 227 998
Prodejní doba JEDNOTY – Božejov
během vánočních svátků:
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.

7:00 - 17:00
7:00 - 13:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:00 - 17:00
7:00 - 17:00
7:00 - 17:00
7:00 - 11:00
7:00 - 12:00
zavřeno

Prodejní doba masny ZOD Božejov:
20.12.
21.12.
22.12.
25.12. - 3.1.

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
12:00 - 16:00
zavřeno

Něco pro zamyšlení
Je to již dávno, co mě zaujal článek
s názvem „Interview s Bohem“. Jeho obsah je
stále aktuální. Chci vás s ním seznámit. Najdete
v něm jistě mnohé k zamyšlení. „Pojď dál,“ řekl
Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat
interview?“ „Jestli máš čas“, řekl jsem. Bůh se
usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto
je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně
chceš zeptat?“ „Co tě na lidech nejvíc
překvapuje?“ Bůh odpověděl: „To, že je nudí být
dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou
dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že
ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak je
utrácejí za to, aby si dali do pořádku zdraví.
Překvapuje mě, že se natolik strachují
o budoucnost, že zapomínají na přítomnost a tak

vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro
budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy
neměli umřít, a že umírají, jakoby nikdy nežili.“
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.
Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič
naučit své děti?“ Bůh se usmál a odpověděl:
„Chci, aby poznaly, že nemohou nikoho donutit,
aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí
milovali. Chci, aby poznaly, že nejcennější není
to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, aby
poznaly, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale
ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznaly,
že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které
milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let,
než se taková zranění uzdraví. Chci, aby se
naučily odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby
věděly, že jsme lidé, kteří je velmi milují, ale
kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby
věděly, že za peníze si mohou koupit všechno,
kromě štěstí. Chci, aby poznaly, že opravdový
přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je
má rád. Chci, aby poznaly, že vždycky nestačí,
aby jim odpustili druzí, ale že ony samy musejí
odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží
přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na
mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno,
co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh
odpověděl: „Kdykoli jsem tu čtyřiadvacet hodin
denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé
zapomenou, co jste udělali, ale nikdy
nezapomenou, jak se vedle vás cítili.
Neznámý pisatel a M. Rysová
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