
 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje 

 

zastupitelstvo Městysu Božejov 

 

Informace úřadu městyse  

 

 Městys Božejov upozorňuje, že 

posledním dnem pro příjem hotovosti na 

pokladně úřadu v roce 2018 bude pátek 

28. 12. 2018 do dvanácti hodin. Přes 

pokladnu lze opět platit ve středu 2. ledna 

2019                           

 

 

 

 

 V pondělí 31. prosince 2018 bude úřad 

městysu z důvodu dovolené uzavřený 

 

 Místní poplatky na rok 2019 za odvoz 

TKO a ze psů budeme vybírat na úřadě 

městysu v prodloužených úředních 

hodinách 18. a 19. února 2019 od 7:00 do 

17:00 hodin 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Na 3. veřejném zasedání konaném dne 

18. 12. 2018 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 
 

 

 

a) Rozpočet na rok 2019 – městys Božejov 

b) Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 

– městys Božejov 

c) Rozpočet na rok 2019 – Základní škola 

a mateřská škola Božejov 

d) Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2021 

Základní škola a mateřská škola Božejov 

e) Rozpočtové opatření 12/2018 

f) Dodatek 2019 ke smlouvě o svozu a 

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

g) Přílohu 2019 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 2019 

cena vodného – 20,00,-Kč/m
3 

cena stočného – 29,00,-Kč/m
3
 

i) Přílohu ke smlouvě č. 392/2019 – 

pronájem pozemků ZOD 

j) Prodej pozemků p. č. 1141/4 o výměře 30 

m
2
 a p. č. 28/15 o výměře 19 m

2
 v k. ú. 

a obci Božejov pro Janu a Jiřího Pejclovi, 

Božejov 67, 394 61 Božejov za cenu 150,- 

Kč/m
2
. 

 

Při sepsání smlouvy bude vloženo 

bezúplatné věcné břemeno spočívající 

v umístění a uložení potrubí, právu vstupu 

a vjezdu za účelem zřizování, provozu, 

údržby a oprav potrubí. 

k) Podání žádosti do POVV na rok 2019 

l) Darovací smlouvu s ASEKOL a.s. 
  

BOŽEJOVSKÝ ZPRAVODAJ 
prosinec 2018                                                    čtvrtletník                                                    číslo 4/2018 

https://www.kancelarskepotreby.net/penize_-pocitacky_-detektory_-pokladny/


 

 

Řádky z naší mateřské školy 

 

V podzimním období proběhla v MŠ celá 

řada akcí. 9. 10. navštívily děti v Divadle 

Lubomíra Lipského v Pelhřimově přestavení „ O 

princezně, Luciášovi a makových buchtách“. 22. 

10. si děti ze třídy Medvídků zasportovaly spolu 

se svými rodiči v nové tělocvičně. 2. 10. 

proběhlo hravé odpoledne s rodiči ve třídě 

Broučků. 21. 11. shlédly děti v ZŠ loutkovou 

pohádku divadla Kozlík „O Luciáškovi“. 

 

V průběhu listopadu jsme se pilně 

připravovali na nadcházející adventní čas. 1. 12. 

vystoupily děti se svými vánočními písněmi 

a básněmi v místním kostele a pak společně se 

svými rodiči slavnostně rozsvítili vánoční 

stromeček u Úřadu městyse Božejov. 5. 12. 

navštívil děti v MŠ Mikuláš s čertem. I pro ně si 

děti připravily program. Za odměnu dostaly 

balíčky plné ovoce a dobrot. 

 

11. 12. jsme shlédli divadelní představení 

„Dva sněhuláci o Vánocích“ v Divadle Lubomíra 

Lipského v Pelhřimově. 18. 12. jsme nadělovali 

dobroty zvířátkům do krmelce. 19. 12. zavítal do 

naší MŠ Ježíšek. 

Do nadcházejícího nového roku přejeme 

všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí 

a pohody. 

 

Děti a zaměstnanci MŠ Božejov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádky z naší základní školy 

 

Vánoční čas v základní škole 

 

1. prosince proběhl v základní škole 

vánoční jarmark. Děti zhotovily velké množství 

výrobků, které symbolizují začínající vánoční 

čas.  Ve 13 hodin už jsme přivítali první 

návštěvníky. Všechny děti prodávaly s velkou 

chutí a vervou, a byli moc šikovní jako malí 

obchodníci. Poté jsme se před 16 hodinou 

přesunuli k ozdobenému stromečku u úřadu 

městyse.  Nejprve zahráli žáčci na flétny a po 

nich jsme slyšeli z úst žáků 3., 4., a 5. třídy 

vánoční písně. Rozsvícením vánočního 

stromečku jsme ukončili velmi příjemné 

odpoledne. 

 

Děkuji všem, kteří byli tak laskaví 

a zapůjčili nám svůj betlém na výstavu. Dále 

těm, kdo přispěl svými výrobky na vánoční 

jarmark.  Velké poděkování patří všem 

návštěvníkům, kteří mohli ochutnat náš lipový 

čaj. 

 

Přeji krásné vánoce, mnoho zdraví 

a úspěchů do nového roku. 

 

Mgr. Alena Matoušová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HALLOWEEN  

  

Každý rok chystáme ve škole Halloween. 

Když se zamyslím, tak ten letošní byl jiný než 

předchozí roky.  

Převlečeni za strašidla a s namalovanými 

obličeji jsme ráno přišli do třídy a paní učitelka 

Horáková měla pro nás nachystaná slovíčka 

z angličtiny, týkající se Halloweenu. Druhou 

hodinu připravila paní ředitelka Matoušová na 

nádvoří zámku velké plátno, balonky.  Balonky 

naplnila barvou, my je házeli na plátno, a jak 

barva vystříkla, tak vznikl obraz. Třetí hodinou 

nás provedla paní lektorka Grillová. Vyprávěla 

nám, jak vznikal Halloween a že se slaví ve více 

zemích, hlavně v latinskoamerických, v USA, 

v Austrálii a v Japonsku. Mezi zvyky a tradice 

patří vydlabávání dýní, koledování, ohně, věštění 

a lovení jablek pusou. Čtvrtou hodinu jsme 

s paní učitelkou Hunalovou vyráběli dýně 

z papíru.  Když měli všichni hotovo, uklidili 

jsme a šli na oběd. Paní kuchařky si pro nás 

připravily pocukrovaný perník s obrázky. Po 

obědě jsme se přesunuli do družiny, rozdělili se 

5do tří skupin, jedna šla vydlabávat dýně 

a ostatní hráli hry jako židličkovanou nebo 

lovení jablek pusou. Stejný den večer byl 

přichystán průvod pro děti z MŠ i ZŠ, nazvaný 

Uspávání broučků. Na zídku u obecního úřadu 

jsme vyrovnali naše vydlabané dýně, do kterých 

jsme dali svíčky, aby při průvodu pěkně svítily 

a děti si je mohly prohlédnout. Všichni jsme se 

shromáždili na nádvoří před školou, děti 

zazpívaly a rozsvítily lucerničky nebo lampiony 

a vydali jsme se na cestu ke koupališti, kde jsme 

společně znovu zpívali a vložili vyrobené 

broučky do domečku.  

Uspávání broučků se konalo už podesáté 

a vždy se na něj těšíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Březinová - žákyně 5. třídy 

Na co se můžeme těšit? 

 

26. 01. 2019  Hasičský ples 

09. 02. 2019  Zelokošt 

23. 02. 2019  Masopust 

03. 03. 2019  Maškarní besídka 

 

Informujeme naše občany 

    

Prodejní doba JEDNOTY BOŽEJOV 

během vánočních svátků: 

 

sobota    22. 12. 2018           7:00 – 11:00 

neděle    23. 12. 2018           7:00 – 11:00 

pondělí   24. 12. 2018               zavřeno 

úterý       25. 12. 2018            zavřeno 

středa      26. 12. 2018               zavřeno 

čtvrtek    27. 12. 2018           7:00 – 17:00 

pátek       28. 12. 2018           7:00 – 17:00 

sobota     29. 12. 2018           7:00 – 11:00 

neděle     30. 12. 2018               zavřeno 

pondělí    31. 12. 2018           7:00 – 12:00 

úterý          01. 01. 2019               zavřeno 

středa         02. 01. 2019            7:00 – 17:00 

 

    Prodejní doba masny ZOD Božejov 

během vánočních svátků: 

 

24. 12. 2018 – 2. 1. 2019    zavřeno 

 

 

Martin a Michal Krejčovi oznamují, že ve 

dnech 22. a 23. 12. 2018 od 9:00 do 17:00 budou 

v Božejově směr koupaliště prodávat ryby. 

Možnost objednávek na tel. 774 061 426 nebo 

776 523 553. 

 

 

 

 

 

Pan Roubík z Božejova oznamuje 

občanům, že v sobotu 22. 12. a v neděli 23. 12. 

2018 bude od 9:00 do 15:00 hod. prodávat 

vánoční kapry na zahradě rodinného domu čp. 

162 v Božejově. Dotazy možno volat na tel. 

603 227 998 

 

 



 

Redakční rada uvítá náměty a příspěvky do zpravodaje osobně, poštou na adresu: Městys Božejov, Božejov 111, 394 61 Božejov, 

nebo elektronicky - obec.bozejov@quick.cz  

Registrováno pod číslem MK ČR E 17504, vydává Městys Božejov, Božejov 111, 394 61 Božejov, IČ 00247855, náklad  255 výtisků, 

vyšlo dne 20. 12. 2018. Na vydání se podíleli: Tříska Miroslav, Sochorová Jitka, Mgr. Matoušová Alena, děti a zaměstnanci MŠ, 

Kateřina Březinová,  tisk Pretiko Jihlava 
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