
 
 

       
 
 
 
 
 

  ZPRAVODAJ 
--------------------------------------------------------- 
prosinec 2016            čtvrtletník            číslo 4/2016  
 

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky, 
ničím nerušenou pohodu a do nového roku 2017 
jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví. 
  

Tříska Miroslav 
 
Vánoční rostliny 
 

Vánoční hvězda, rostlina pocházející 
z Mexika, je s Vánocemi spojována od 19. 
století. Mezi další populární 
dekorativní rostliny patří 
cesmína, jmelí, červený 
amarylis, vánoční kaktus a 
brambořík. Spolu 
s vánočním stromečkem 
zdobíme interiéry domů i 
těmito rostlinami. Dalšími 
dekoracemi jsou i různé 
girlandy, svícny ale také 
větvičky třešní nazývané  barborky. Kvetoucí 
větvičky patří mezi oblíbené vánoční symboly, 
jejich symbolika a význam jsou ale mnohem 
hlubší. Barborky připomínají svatou Barboru, 
dceru obchodníka z maloasijské Nikomédie. 
Podle legendy ji sťal vlastní otec za to, že se 
nezřekla křesťanské víry. Cestou na popravu 
údajně do ruky uchopila větvičku, která poté 
uprostřed zimy vykvetla.   
 
 
 
 

Zprávy z městysu 
 

Městys Božejov upozorňuje, že 
posledním dnem pro příjem hotovosti na 
pokladně úřadu v roce 2016 bude středa 
28. prosince 2016. Přes pokladnu se bude moci 
opět platit od 2. 1. 2017 
 

V pátek  30. 12. 2016 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 20. a 21. února 2017 
od 7:00 do 17:00 hodin.  
 

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

Na 12. veřejném zasedání konaném dne 
15. 12. 2016 zastupitelstvo Městyse Božejov 
projednalo a schválilo: 
 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 
až listopad 2016 bez dalších opatření  

b) Rozpočet na rok 2017 
c) Rozpočtový výhled do roku 2020 
d) Rozpočtová opatření 13/2016 
e) Obecně závaznou vyhlášku Městyse 

Božejov č. 2/2016 o nočním klidu 
f) Dodatek 2017 ke smlouvě o svozu 

a odstranění odpadů č. 2007 – SOMPO, 
a.s. 

g) Smlouva s firmou VODAK Humpolec 
s.r.o na provozování vodovodu 
a kanalizace na rok 2017 
cena vodného – 19,50,-Kč/m3 
cena stočného – 28,00,-Kč/m3 

h) Podání žádosti do POVV 
i) Smlouvu s firmou Lesprojekt východní 

Čechy, s.r.o. na zpracování a předání 
lesního hospodářského plánu 

j) Systém náležité péče o les 
k) Dohodu s Jiřím Kněžínkem (nar. 1982) 

o skončení nájmu nebytových prostor 
l) Pronájem nebytových prostor v přízemí 

budovy č.p.5 o výměře 19,5 m2 jako 
administrativní prostory za celkovou 
částku 1 200,-Kč/měsíc včetně energií 



 
 

m) Smlouva se ZOD Božejov na zabezpečení 
zimní údržby místních komunikací 

n) Zprávu finančního a kontrolního výboru 
 
Řádky ze základní školy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween ve škole 

 
Kaštanový jelen 
 

 
Jako každoročně děti nasbíraly velké 

množství kaštanů a žaludů. Říkali jsme si, co 
s nimi? A tak se na nádvoří zámku objevil 
kaštanový jelen. Oživování jelena nebylo 
jednoduché, ale naše usilovná práce  ho dovedla 
až do České knihy rekordů. Jeho výška byla 480 
cm a spotřebovalo se na něj 355 kg kaštanů. 
Zdobil nádvoří zámku asi dva týdny. A poté 
každý kaštan doputoval tam, kam patřil. Do 
krmelců k myslivcům. 
 
 

Akce pro veřejnost 
 
4. 2. 2017  Vaříme zdravě (od 14:00) 
18. 2. 2017 Keramika pro dospěle (od 9:00) 
25. 3. 2017 Drátováni (od 14:00) 
 
Akce školy 
 
19. 1. 2017 Den otevřených dveří v ZŠ 
2. 2. 2017 Zámecký ples  
17. 2. 2017 Strašidla na zámku 
 
Zápis dětí do 1. třídy v základní škole 
proběhne v pondělí 3. dubna 2017. 
 
Zápis dětí do mateřské školy proběhne 
3. května 2017. 
 

Advent v Božejově byl odstartován 
vánočním jarmarkem, poté se přesunul do 
kostela, kde lidé mohli slyšet připravené písně 
dětí z Mateřské a Základní školy Božejov. Po 
vystoupení se přesunul před úřad městyse, kde se 
za společného odpočítávání rozsvítil vánoční 
strom. Dospělí si pochutnali na svařeném víně 
a děti na sladkém cukroví. Vše bylo zakončeno 
folkovým koncertem skupiny Mince. 
Poděkování patří všem, kdo přispěli a pomohli 
uskutečnit tento krásný a jedinečný podvečer. 
 

Alena Matoušová 
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Z fary 
 

Na Štědrý den vás všechny srdečně zvu 
na náš „Božejovský živý orloj“. Místní hasiči ho 
pro nás připravili na 16:00 hodin. Pak bude 
následovat „Dětská mše svatá!. Půlnoční bude 
letos ve 22:00 hodin. Boží hod vánoční můžeme 
společně oslavit při mši svaté v 9:00 hod. 
Setkáme se i na sv. Štěpána, rovněž v devět 
hodin. A na Nový rok také v devět.  
Když už máme ty Vánoce, přináším i já malý 
dárek. V příštím roce se znovu vydáme spolu do 
Vysokých Tater. Tentokrát v červenci, od 17. do 
20. července 2017. 
Přeji nám všem, nechť jsou letošní Vánoce 
v našich rodinách svátky pokoje a míru, nikoliv 
bitevním polem našeho neukojeného ega. 
Největší dárek nenajdeme pod stromečkem. Pro 
to nejvzácnější, co máme, se stačí ohlédnout 
kolem sebe. Ať si dokážeme být navzájem darem 
a ne břemenem. 
Vyprošuji nám všem požehnané a milostiplné 
Vánoce v kruhu nejbližších! 
 

P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem 
 
Nabídka kulturních akcí v Božejově: 
 
14.1.2017 Hasičský ples 
11.2.2017 Zelokošt 
18.2.2017 Masopust 
25.2.2017 Sportovní ples 
5.3.2017 Masopustní besídka 

Informujeme naše občany 
 

           Martin a Michal Krejčovi oznamují, že ve 
dnech 22. a 23. 12. od 9 do 16 hod. proběhne 
v zahrádkářské kolonii směrem ke koupališti 
prodej vánočních kaprů. Objednávky možno na 
tel. číslech 774 061 426 a 776 523 553 
 
 
 
 
 
           Pan Roubík z Božejova oznamuje, že 
v pátek 23. 12. 2016 bude od 8:00 do 17:00 
hodin prodávat vánoční kapry na zahradě 
rodinného domu čp. 162. Cena za 1 kg 75,- Kč. 
Dotazy možno volat na tel. 603 227 998.  
 

 
Prodejní doba JEDNOTY – Božejov 

během vánočních svátků:  
 

PÁ  23. 12. 2016 7:00 – 17:00 
SO  24. 12. 2016   7:00 – 11:00 

NE  25. 12. 2016   zavřeno 
PO  26. 12. 2016   zavřeno 

ÚT  27. 12. 2016   7:00 – 17:00 
ST   28. 12. 2016   7:00 – 17:00 
ČT  29. 12. 2016   7:00 – 17:00 
PÁ  30. 12. 2016   7:00 – 17:00 
SO  31. 12. 2016   7:00 – 12:00 

NE     1. 1. 2017    zavřeno 
PO     2. 1. 2017   7:00 – 17:00 

 
 
Prodejní doba masny ZOD Božejov: 

 
ÚT - ČT  20. - 22 12. 2016 

8:00 – 12:00    14:00 – 16:00 

PÁ  23. 12. 2016 
12:00 – 16:00 

PO a ÚT 26. a 27. 12. 2016 
zavřeno 

ST a ČT  28. a 29. 12. 2016 
8:00 – 12:00    14:00 – 16:00 

PÁ 30.12. 2016 
12:00 – 16:00 



 

 
 


