
       
 
 
 

 
 

ZPRAVODAJ 
---------------------------------------------------------  
prosinec 2015                                        číslo 4/2015  
 
  
 Při příležitosti oslavy narozenin, svátku 
či jiné se většinou přeje hodně zdraví, štěstí 
a lásky. 

V současné době prožíváme právě tu 
„jinou příležitost“ – probíhající vánoční čas 
a nadcházející nový rok. Zdraví, štěstí a lásku si 
Vám dovolím popřát i já. 
 

Přeji Vám zdraví, 
protože ten, kdo je zdravý 

může být šťastný. 
 

Přeji Vám štěstí, 
protože ten, kdo je šťastný 

má srdce plné lásky. 
 

Přeji Vám lásku, 
protože jenom ten, kdo lásku má 

může lásku dát. 
 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 
A NOVÝ ROK 2016 

 
Tříska Miroslav 

 
Adventní věnec 
 
 Asi nejznámější adventní tradicí 
spojenou s adventem je adventní věnec. Patří 
k církevním symbolům, slouží k odpočítávání 
čtyř týdnů adventu. Proto na něj také patří čtyři 
svíčky, z nichž každou neděli se jedna zapálí. 
Jakmile vyhoří všechny čtyři, jsou tu vánoce. 

  
 První dvě svíčky znamenají podle 
doporučené liturgie naději a mír. Třetí svíčka je 
svíčka přátelství, čtvrtá svíčka znamená lásku.  
 
 Adventní věnec může mít i jinou 
podobu, na které je pět svíček. Čtyři se zapálí 
klasicky o nedělích a pátá bílá, nazývaná 
Kristova svíčka, na Štědrý den. Je symbolem 
duchovní čistoty, ale i samotného Ježíše Krista. 
 

 
Zprávy z městysu 
 

Městys Božejov upozorňuje, že 
posledním dnem pro příjem hotovosti na 
pokladně úřadu v roce 2015 bude úterý 
29. prosince 2015. Přes pokladnu se bude moci 
opět platit od 4. 1. 2016 
 

Ve čtvrtek 31. 12. 2015 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 15. a 16. února 
2016 od 7:00 do 17:00 hodin.  
 
 Městys Božejov upozorňuje občany, že 
za účelem ochrany majetku městyse a kontroly 
vytváření černých skládek, byly v obci a okolí 
nainstalovány fotopasti! 
 

Městys Božejov si dovoluje požádat 
občany, zda by zvážili své možnosti a pomohli 
v zimním období s údržbou chodníků před 
svými domy. Děkujeme. 
  

Městys Božejov děkuje všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem aktivně zapojují do života 
v obci. 
     
            



Vybíráme z jednání zastupitelstva 
 
 Na 7. veřejném zasedání konaném dne 
15. 12. 2015 zastupitelstvo Městyse Božejov 
projednalo a schválilo: 
 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 

až listopad 2015 bez dalších opatření 

b) Rozpočet na rok 2016 

c) Rozpočtový výhled do roku 2019 

d) Rozpočtová opatření 18/2015 

e) Dodatek 2016 ke smlouvě o svozu 

a odstranění odpadů č. 2007 – SOMPO, 

a.s. 

f) Obecně závaznou vyhlášku Městyse 

Božejov č. 1/2016 

g) Smlouvu s firmou VODAK Humpolec 

s.r.o. na provozování vodovodu 

a kanalizace na rok 2016 

Cena vodného – 19,50,- Kč s DPH 

Cena stočného – 28,00,- Kč s DPH 

h) Miroslava Třísku jako zástupce městyse 

do dozorčí rady SOMPO, a.s. 

i) Smlouvu se ZOD Božejov na 

zabezpečení zimní údržby MK 

j) Zápis do kroniky za rok 2013 

k) Zprávu finančního výboru 
 

Řádky ze základní školy  

Naše škola se dlouhodobě snaží 
navazovat spolupráci s různými organizacemi. 
Ta spolupráce, která je propojena s přírodou a 
environmentální výchovou nám pomáhá 
naplňovat výchovné cíle 
a zároveň přináší užitek právě přírodě. Několik 
let se žáci ZŠ v podzimním období věnují sběru 
kaštanů a žaludů. Letošní sběr předčil všechna 
naše očekávání. Zapojilo se 23 žáků 
s výsledkem rekordních 1222 kg sebraných 
plodů. Velké poděkování patří všem rodinám, 
které přispěly velkou měrou k tomuto výsledku. 
Děkujeme Mysliveckému spolku Božejov 
a Mysliveckému spolku Stará Huť, do jejichž 

honitby plody putovaly, za dárky pro žáky, 
které jim byly společně s diplomy slavnostně 
předány.  

Předvánoční čas bývá plný různých 
tradičních aktivit. Při letošním rozsvěcení 
vánočního stromu nám počasí nepřálo, ale vše 
jsme zvládli a děkujeme těm, kteří to s námi 
venku v dešti přečkali. Bez ohledu na počasí 
strom krásně svítí a čas se pomalu blíží k dětmi 
nejvíce očekávanému štědrému dni. Prožijte 
nejen tento den, ale celé vánoční svátky v klidu 
a pohodě, naplňte je porozuměním a osobní 
spokojeností.    

 
Krásné Vánoce přeje Jaroslava Vaverková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předání cen nejlepším sběračům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vánoční vystoupení v kostele 
 

 
 

Zápis do 1.ročníku ZŠ bude 25.1.2016 
 
 



Z fary 
 

Opět po roce tu máme Vánoce. Jak 
minulý rok, tak i tento, začneme ve spolupráci 
s místními hasiči a fotbalisty 24. 12. od 16:00 
před kostelem sv. Jiří pohledem na náš „Živý 
božejovský orloj“ – jenom jednou v roce – na 
Vánoce. Následovat bude Dětská mše svatá. 
O půlnoci nás čeká už tradiční „Půlnoční“. 
 

Na Hod boží vánoční bude mše svatá 
v 9 hodin. Stejně tak i na Štěpána 26. 12. 
V tento den odpoledne od 13:00 do 15:00 vás 
srdečně zvu na „Živý božejovský betlém“. 
 

Setkat se můžeme společně i v poslední 
den Starého roku a v první den roku Nového. 
V 9 hodin v kostele sv. Jiří. 
 

Od pondělí 18. 1. 2016 budou na 
Městysu Božejov k dostání vstupenky na 
jedinečný koncert dvou legend 
československé populární hudby JOSEFA 
ZÍMU A YVETTY SIMONOVÉ. Koncert se 
uskuteční v předvečer svátku svatého Valentýna 
13. 2. 2016 od 19:00 v kulturním sále Městyse. 
Po Václavu Neckáři (Šíleně smutná 
princezna) a Jiřím Štědroňovi (Popelka) je 
Josef Zíma (Princezna se zlatou hvězdou na 
čele) už třetí „pohádkový princ“, který do 
Božejova zavítá.V programu, kromě jiných 
písní, zaznějí i tyto:  
 
„Když k nám přijdou šumaři, Cikánko, ty 
krásná, Dejte mi zahrát, pane inšpektóre 
(Hříšní lidé města Pražského), Prstýnek 
(Princezna se zlatou hvězdou na čele), Po 
starých zámeckých schodech, Čas 
borůvkových koláčů, Zhasněte lampiony, 
Sen lásky, Říkej mi to, prosím, 
potichoučku...“ 
 

Upřímně touto cestou děkuji všem 
spolupracovníkům, členům místních spolků, 
panu starostovy, paní Sochorové i Kopecké za 
jejich obětavou spolupráci na společných 
projektech pro dobro a potěšení nás všech. 
Těším se rovněž na setkáni i v Novém roce 
2016 do kterého vyprošuji nám všem zvlášť 
Boží požehnání a pokoj v duši. 
 
Milosti plné Vánoce a šťastný Nový rok! 
 

P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem 
 
 

Pionýr hodnotil. 
 

V letošním roce oslavil Pionýr 25 let od 
obnovení samostatné činnosti. Navázal na 
tradici pionýrské organizace a nabízí 
v současné době celoroční činnost dětem 
v nejrůznějších zájmových aktivitách. Při 
slavnostním zasedání v měsíci září v Praze 
převzali ocenění za dosavadní práci i členové 
pionýrské skupiny Koloušci, která má sídlo 
v Božejově, a to vedoucí skupiny Roman 
Ondrušek a oddílová vedoucí Jaroslava 
Bambasová. 

V letošním roce v Božejově pracuje 
v oddílech keramiky 6 dětí - začátečníků, dále 4 
děti v oddíle mírně pokročilých, 5 dětí v oddíle 
pokročilých a večer se schází 6 dospělých. Na 
vedení oddílů se podílejí Olga Kořínková, Olga 
Křížová a Jaroslava Bambasová. S výsledky své 
práce se oddíly pochlubí na malé výstavce prací 
26.12.2015 při příležitosti konání živého 
betlému v kostele sv. Jiří 
v Božejově, kde si návštěvníci budou moci 
objednat keramiku podle svého přání. 
  

Jaroslava Bambasová 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nabídka kulturních akcí v Božejově: 
 
16. 1. 2016 – Hasičský ples 

30. 1. 2016 – Masopustní průvod masek 

20. 2. 2016 – Zelokošt 

28. 2. 2016 – Maškarní besídka 

5. 3. 2016 – Sportovní ples 
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Informujeme naše občany 
 

Předvánoční prodej ryb v Božejově 
proběhne ve dnech 21. 12., 22. 12. a 23. 12. 
vždy od 9 do 16 hodin – u chatky směrem ke 
koupališti. 

Objednávky na zpracování ryb přijímá 
p. Krejča na tel. č. 777 284 236. 
 
 
 
 
 
 
Prodejní doba JEDNOTY – Božejov během 
vánočních svátků:  
 

ST 23. 12. 2015   7:00 – 17:00 

ČT 24. 12. 2015   7:00 – 11:00 

PÁ 25. 12. 2015   zavřeno 

SO 26. 12. 2015   zavřeno 

NE 27. 12. 2015   zavřeno 

PO 28. 12. 2015   7:00 – 17:00 

ÚT 29. 12. 2015   7:00 – 17:00 

ST 30. 12. 2015   7:00 – 17:00 

ČT 31. 12. 2015   7:00 – 12:00 

PÁ 1. 1. 2016    zavřeno 

SO 2. 1. 2016   7:00 – 11:00 

      
 
Prodejní doba masny ZOD Božejov: 
 
22. a 23. 12. 2015:  8:00 – 12:00  14:00 – 16:00 

24. 12. 2015 – 3. 1. 2016:  zavřeno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Náš městys má 651 obyvatel. Na veřejné 
obecní schůze chodí průměrně tak 7 občanů. 
Budí to dojem, že jsou všichni spokojeni, nebo 
je jim všechno úplně jedno. Ani jedno není 
pravda. Naše obyvatele rozčiluje plno věcí, ale 
nepřijdou na veřejnou schůzi a neřeknou to tam. 
Dostali by nějakou odpověď. Mohli by ji 
prodiskutovat a problém by se vyřešil. Často 
nás zlobí a rozčilují hlavně drobnosti, které jsou 
součástí každodenního života. Někdo má třeba 
dobré nápady a připomínky a nechává si je pro 
sebe a to je škoda. Přijďte na veřejné schůze. 
Jedině tak se může něco vylepšit 
a změnit.  

                                                                        
Marta Rysová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


