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Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

opět se, jak se říká, sešel rok s rokem a přiblížily se snad ty nejkrásnější svátky 

– Vánoce. Svátky, pro které jsou symbolem rodinná pohoda a láska. A čeká nás toho ještě 

více. Jako taková pomyslná třešnička na dortu ještě poslední milník v tomto roce. Tím je na 

jedné straně konec stávajícího a na straně druhé začátek nového roku - silvestr. 

Dovolte mi, abych Vám na tomto místě jménem Městyse Božejov, zastupitelstva 

i jménem svým popřál možná trochu netradičním způsobem: 

 

Kéž mráz a krása ledová,   Ať splní se všechna, 

jsou tam, kde jim to sluší,   Vaše skromná přání, 

Vy nedejte jim šanci,    a láska, pohoda i úsměv 

usídlit se v duši.    jsou vždycky u Vás k mání. 

 

Miroslav Tříska, starosta 

 

 
 



Zprávy z městysu 

 

Nové zastupitelstvo Městysu Božejov, zvolené ve volbách do zastupitelstev obcí, 

konaných dne  10. – 11. 10. 2014 

 

Miroslav Tříska, starosta, tel.: 565397211, e-mail: obec.bozejov@quick.cz 

Martin Koutek, místostarosta 

Josef Kumžák, místostarosta 

Jaroslav Koutek, předseda finančního výboru 

Ing. Josef Tomec, předseda kontrolního výboru 

Ing. Ondřej Smejkal, člen pověřený stavební kontrolou 

Mgr. Jaromír Herna, člen finančního výboru 

Josef Knězů, člen finančního výboru 

Jan Minařík, člen kontrolního výboru 

Jan Tománek, člen kontrolního výboru  

Ing. Čestmír Špička 

 

Na ustavující schůzi dne 4. 11. 2014 byla zvolena předsedkyně sociální komise paní 

Marta Rysová a členové paní Věra Kopecká a pan Josef Hubata. 

 

Rekapitulujeme činnost sociální komise 

Sociální komise, jako každoročně, navštěvovala naše občany u příležitosti jejich 

významných životních výročí. Navštívila s dárkovými balíčky dva osmdesátníky, tři 

pětaosmdesátníky a dva devadesátníky. Dále poblahopřála sedmi šedesátníkům, pěti 

sedmdesátníkům a šesti občanům, kteří se v tomto roce dožili 75 let svého věku.  

V jarních měsících jsme ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádali humanitární 

sbírku šatstva, obuvi, lůžkovin a nádobí, která díky našim občanům, byla úspěšná.  

S mikulášskou nadílkou jsme navštívili dva naše občany žijící v domově důchodců 

v Proseči - Obořiště. A 12. prosince 2014 jsme slavnostně přivítali do života 8 našich 

nejmenších občánků, tři holčičky- Amálii, Gabrielu, Šárku  a pět kloučků – Václava, Cyrila, 

Eliáše, Františka a Vojtěcha. Přejeme všem klidné vánoční svátky, zdraví a pohodu v roce 

2015. 

                                                                         

         Marta Rysová, předsedkyně sociální komise 

 
                                                                                    
Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Veřejné 2. zasedání zastupitelstva městyse, konané dne 16. 12. 2014 projednalo a schválilo: 

- Rozpočet na rok 2015 

- Rozpočtový výhled do roku 2019 

- Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2014 

- Podání žádosti o dotaci do PROGRAMU OBNOVY VENKOVA VYSOČINY  2015 

na opravu soc. zařízení v ZŠ 

- Cenu za likvidaci TKO pro rok 2015 - zůstává v nezměněné výši (600,-Kč/osoba) 

- Smlouvu s firmou VODAK Humpolec s.r.o. na provozování vodovodu a kanalizace na 

rok 2015 – cena vodného 19,50 Kč, cena stočného 28,00 Kč. 

- Smlouvu se ZOD Božejov na zabezpečení zimní údržby MK 
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Řádky ze základní školy  

Každý rok jsem v posledním zpravodaji pravidelně bilancovala a připomínala 

uskutečněné školní akce. Letos to nepokládám za nutné, mnozí jste se těchto akcí účastnili 

a hodnocení je na Vás. Nemohu však opomenout první adventní neděli. Vás, kteří jste se přišli 

podívat na rozsvícení vánočního stromu bylo opravdu hodně a já doufám, že se tato akce 

stane hezkou tradicí. 

Děkovala jsem dětem za to, jak se pečlivě na vystoupení připravily. Děkuji také všem, 

kdo se podíleli na organizaci a hlavně Vám, kterým stálo za to přijít, na chvíli se zastavit, 

nasát předvánoční atmosféru a udělat radost dětem i sobě. Dnů, kdy zapomeneme na starosti 

a uděláme radost sobě nebo druhým, třeba jen maličkostí, by mělo být v roce mnohem víc. 

Ale to je na každém z nás.  

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku.   

 

 

 

První adventní neděle: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                               

 
   

 

 

 



Z fary 

Dovolte mi připojit se v tomto předvánočním čase s nabídkou toho, co pro vás 

připravujeme v kostele sv. Jiří: 

- „ŽIVÝ BOŽEJOVSKÝ ORLOJ“ – akci připravujeme ve spolupráci 

s božejovskými hasiči. Přijďte se podívat na Štědrý den v 16:00 

hodin, následovat bude Dětská mše svatá 

- „PŮLNOČNÍ“ –  hudební doprovod obstarají kromě varhan 

i saxofony 

- Hod boží vánoční oslavíme v kostele v 9:00 hodin 

- Na svatého Štěpána bude rovněž v 9:00 mše svatá. Od 13:00 do 15:00 

nabídneme opět již tradičně „Živý betlehem“. Zaznějí živě koledy, 

pro návštěvníky jsou připravené vánoční trhy (patchwork, výrobky 

z kůže). Jako vzpomínku si můžete vytvořit vlastní fotografii 

z návštěvy ŽIVÉHO BETLEHEMA. 

- Poslední den roku 2014 a první den roku 2015 budou mše v 9:00 

hodin. 

Těším se na setkání s vámi a nám všem vyprošuji milostiplné a požehnané vánoční 

svátky. Nezapomeňte a případně si přijďte jen tak do kulturního sálu 20. prosince s Evou 

Pilarovou připomenout podstatu Vánoc. Jiří Šlitr a Jiří Suchý ji v písni LÁSKA 

NEBESKÁ vystihli přímo dokonale: „Ach, ta láska nebeská, je jak hebké pohlazení, které 

život v štěstí změní, ach ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není, bez ní život šťastný 

není a proč lásky políbení, člověk nikdy nedocení, ach, ta láska nebeská, ach ta láska 

nebeská.“ 

Na viděnou.  

    P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem. 

 

 

Nabídka kulturních akcí v Božejově: 

 

V kulturním zařízení: 

  

 24. ledna -  hasičský ples (hraje EXPRES z Humpolce)         

   7. února - tradiční průvod masek 

 14. února – koncert Štefana Margity a Hany Zagorové 

 21. února - 4. ročník ZELOKOŠTu 

  7. března – ples TJ Sokol Božejov (hraje Martin Vaverka)  

 

 

 

Informujeme naše občany 

 

Předvánoční prodej ryb v Božejově ve dnech 21. 12., 22. 12. a 23. 12. vždy od 

9 do 16 hodin – u chatky směrem ke koupališti. 

Objednávky na zpracování ryb na tel. č. 777 284 236 přijímá p. Krejča. 

 



Prodejní doba JEDNOTY – Božejov během vánočních svátků:  

 

23. 12. 7:00-17:00     29. 12. 7:00-17:00 

24. 12. 7:00-11:00     30. 12. 7:00-17:00 

25. a 26. 12. zavřeno     31. 12. 7:00-12:00 

27. 12. 7:00-11:00     1. 1. zavřeno 

28. . zavřeno      od 2. 1. 7:00-17:00 

 
Prodejna masa ZOD Božejov  bude  od 24. 12. 2014 do 2. 1. 2015 uzavřena.     

 

 

Svoz odpadů se přes vánoční svátky nemění s výjimkou Štědrého dne, kdy se přesouvá na 

čtvrtek 25. 12. 2014 

 

 

Prodej vánočních stromků bude 19. 12. 2014 v 15:00  ve sběrném dvoře.  

 

 

Místní poplatky za odvoz TKO a ze psů budeme vybírat na úřadě městyse 

v rozšířených úředních hodinách ve dnech 16. a 17. února  2015 od 7:00 do 17:00 

hodin. 

 

 
 

Padla Berlínská zeď. Lidé jásali, jak nebude již nic dělit Východ od Západu. A ejhle, 

začaly se budovat neproniknutelné zdi okolo zbohatlických čtvrtí. Dokonce i na malých 

vesničkách okolo rodinných domků a zahrad. Dříve měli lidé průhledné ploty. Zdravili se 

s kolemjdoucími. Sousedé se bavili u plotu a přes plot. Co je však horší. Lidé si okolo sebe 

vybudovali neviditelné, ale pocitově zřetelné zdi. Zapomněli však, že všechny zdi zabraňují 

nejen pohledu dovnitř, ale i ven.  

Snažme se alespoň o Vánocích najít skuliny v těch zdech a vpusťme dovnitř i ven 

lásku, pohodu, přátelství, radost a porozumění. Ať je na světě hezky.  

 

                                                                                                   Marta Rysová 

 

 
Přejeme Vám všem do roku 2015 to, co člověk nejvíce potřebuje – 
ZDRAVÍ, to co člověk stále hledá – ŠTĚSTÍ, a to bez čeho nelze žít – 
LÁSKU.  

Krásné Vánoce.  
Redakční rada Božejovského zpravodaje 

 

 
Redakční rada uvítá náměty a příspěvky do zpravodaje osobně, poštou-Městys Božejov 111, nebo elektronicky 

obec.bozejov@quick.cz 
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