
 

       
 
 
 
 
 

  ZPRAVODAJ 
--------------------------------------------------------- 
duben 2017              čtvrtletník              číslo 1/2017  
 
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní 
 

 
 

 

 

 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 
 
 Na 13. veřejném zasedání konaném dne 
14. 3. 2017 zastupitelstvo Městyse Božejov 
projednalo a schválilo: 
 

a) Smlouvu na dar pro Spolek Zvoneček 
Pelhřimov ve výši 10 000,- Kč dle žádosti 

b) Dar na provoz pojízdné prodejny v Nové 
Vsi ve výši 6 000,- Kč dle žádosti 

c) Rozpočtová opatření 1/2017 
d) Smlouvu o zániku věcného předkupního 

práva – Vacek Václav 
e) Dohodu s Václavem Přibylem o ukončení 

nájmu nebytových prostor dle žádosti 
f) Odkup drobného dlouhodobého hmotného 

majetku od Václava Přibyla do max. výše 
65 000,- Kč 

g) Žádost Radka Janů o ukončení nájmu 
zahrady na pozemku p. č. 40/2 ve 
vlastnictví městyse  

h) Dodatek č. 1 k vyhlášce Městyse Božejov 
2/2016 o nočním klidu 

i) Prodloužení kontokorentního úvěru o 1 
rok 

j) Zásahovou jednotku SDH Božejov dle 
navrženého seznamu 

k) Že odměny za výkon funkce neuvolněných 
členů zastupitelstva zůstávají beze změny 

 
Řádky ze základní školy  
 
Bruslení na Ratejnském rybníku: 
 

                  V pondělí 9. 1. jsme šli bruslit na led. Šli 
s námi paní učitelky, které se jmenují paní 
učitelka Vítková a paní učitelka Simandlová. 
Hráli jsme vymyšlené sluníčko a rybáři, rybáři, 
pusť nám vodu. A pak přišla paní ředitelka 
Matoušová. Kluci hráli hokej. Všichni jsme si to 
užili. 

 
Zámecký ples: 
                 
 Holky nebo kluci si vymyslí každý rok 
úkoly. Holky se převlékly za princezny a kluci 
za prince. Potom byl královský oběd, na kterém 
obsluhují paní učitelky převlečené za služky. 
Následuje prohlídka zámku, a zadávání úkolů. 
Celý ples končí tancem a občerstvením.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal v Rynárci: 
 
 Následující akcí školy byl florbalový 
turnaj v Rynárci. Byla tam čtyři družstva, dvě 
z Božejova dvě z Rynárce. Celkem se odehrálo 
šestnáct zápasů. Božejov A byl první, Božejov B 
čtvrtý. O vynikající atmosféru se postaraly 
i roztleskávačky z Božejova i Rynárce. Po 
obdržení diplomů jsme se vraceli domů.  
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Dalšími akcemi školy byly zakrmování 
zvěře s myslivci, návštěva knihoven 
v Pelhřimově a Kamenici nad Lipou a Strašidla 
na zámku. V současné době jezdí děti do 
plaveckého bazénu. Pro dospělé se vydařilo 
tvoření keramiky, drátování a beseda o energii.  
  
 V pěvecké soutěži Pelhřimovský 
minizvonek získala Mirka Srnadová 2. místo 
a Petr Strnad čestné uznání. 2. místo v pěvecké 
soutěži Pelhřimovský zvonek získal i Ondra 
Tittler.  Gratulujeme! 
 
Co nás čeká? 
 
- Projektový den – Velikonoce 

- 19. 4. 2017 v 15:30 sázení kaštanů 

- Zpívání v Humpolci 

- Výlet do Divadla S+H a do ZOO 

- Zámecká slavnost 

 I nadále sbíráme ve škole hliník.  Můžete 
nám pomoci a nosit ho do školy.  Byli bychom 
rádi.  
 
 V mateřské škole si děti užily maškarní 
karneval, chystají besídku pro maminky 
a probouzení broučků.  
 
Zápis dětí do mateřské školy bude 3. května 
2017 

 
      Mgr. Alena Matoušová                                                                                                                                      

 
Koloušci 
 

Pionýrská skupina Koloušci se v letošním 
roce opět zúčastnila celostátní soutěže 
Sedmikvítek v oboru keramika, kam zaslala 
celkem 7 prací od 5 soutěžících. Výsledky i letos 
byly vynikající. Ve svých věkových kategoriích 

zvítězily Nikola Křížová (2. – 5. třída ZŠ) 
a Žaneta Žežulářová (6. – 9. třída ZŠ). Na 
obhajobu putovního poháru předsedy vlády to 
sice nestačilo, ale přesto výsledky jsou skvělé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gratulujeme! 

 
Zveme všechny zájemce na pouťový 

víkend do kostela sv. Jiří, kde bude instalována 
výstava keramických výrobků dětí a dospělých.                                                                                
 

         Jaroslava Bambasová 
 
Z fary 
 

Milí přátelé, srdečně Vás zvu prožít 
společně Velikonoční svátky. Pohané oslavují 
svátky jara – probouzení se přírody. Věřící 
člověk je Bohem zván k probuzení se k novému 
životu. To je jedno ze základních poselství 
Velikonoc – nový život nového člověka, který 
nám skrze svou smrt a zmrtvýchvstání přinesl 
Ježíš. S jeho pomocí můžeme dát smysl svému 
životu. A dokonce jít ještě dál, protože On je 
natolik mocný, že umí dát smysl i našemu někdy 
nesmyslnému jednání a chování. Smysl našim 
„nesmyslům“. Kristus nám přináší právě tuto 
naději. Spolu s Václavem Havlem bychom mohli 
říct:  

„Naděje není to přesvědčení, že něco 
dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – 
bez ohledu na to, jak to dopadne“. 

Přijměte pozvání prožít Velikonoční 
liturgii v našem kostele sv. Jiří. Na Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se setkáme 
v 18:00 hodin. Obřady Velikonoční neděle 
prožijeme jako obvykle v 9:00 hodin. Na 
Velikonoční pondělí bude Mše svatá v 18 hodin.  

Dovolím si připojit ještě jeden typ na 
letní dovolenou. V termínu 17. – 20. července 
(pondělí až čtvrtek) odjíždíme do Vysokých 
Tater. V případě, že se budete chtít k nám 
připojit a prožít čtyři dny v Tatranské Lomnici, 



 

jste vítáni. Přihlásit se můžete u paní Věry 
Kopecké, tel. 731 720 188. 
 

P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem 
 
Tříkrálová sbírka  
 

Druhou lednovou sobotu, tedy 14. 1. 
2017, se vydali koledníci na svou pouť 
městysem Božejov. Záštitu nad koledníky si 
tentokrát na sebe vzalo SDH Božejov. Koledníci 
celkem vybrali 10 297 Kč. Všem dárcům 
mnohokrát děkujeme za příspěvky a milé přijetí.  

 
       Hana Křížková 

        
Rodinná pouta 
 

Dokud je člověk mladý, málo kdy se 
zajímá o svoji širokou rodinu a o své předky. 
Když se nad tím začne zamýšlet, většinou se již 
nemá koho zeptat. Začne hledat v albech, 
rodných a svatebních listech. Kdo umí, hledá na 
internetu nebo si svůj rodokmen nechá za peníze 
sestavit v archivu.  
   Neznalost vlastních kořenů je vlastně 
zapříčiněna malou komunikací v rodinách. 
Rodiny se málo scházejí, stále někam spěchají, 
stále přemýšlejí o svém současném a budoucím 
živobytí. Málo se nahlas v rodinách vzpomíná na 
ty, co již mezi námi nejsou. Je to škoda. Určitě 
bychom se dozvěděli, zajímavé věci a leccos 
bychom si dokázali vysvětlit i ve svém životě, 
protože dědíme vlastnosti svých předků.  
   Přimlouvám se za rozhovory typu: Co jste 
dělali, když jste byli malí?; Kdo byl ten a ten?; 
Co bylo tamhle anebo tuhle?. Na to se ptávají 
malé děti.  
                                                                                                                                 
Čaj proti jarní únavě 
 
¾ litru vody 
1 lžička majoránky 
1 lžička celého kmínu 
1 lžička fenyklu 
1 bobkový list 
snítka tymiánu 
 
Od bodu varu vařit 7 minut, scedit a popíjet po 
doušcích.  
                                                                  
             Marta Rysová 
 
 

Jak správně třídit odpad? 
 

Informace, podle kterých byste se měli 
při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na 
barevných sběrných nádobách. Na 
kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně 
popisují, co do nich patří a co ne! 

 
PAPÍR 

patří do modrého kontejneru. Ze všech 
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje 
průměrná česká domácnost za rok hmotnostně 
nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají 
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. 
Alternativu pak poskytuje sběrný dvůr. 

 
ANO 

Vhodit sem můžeme například časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými 
okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani 
papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si 
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! 

 
 NE 

Do modrého kontejneru nepatří celé 
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve 
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, 
použité dětské pleny opravdu nepatří do 
kontejneru na papír, ale do popelnice! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabídka kulturních akcí v Božejově: 
 
29.4.2017 Pouťová zábava 
26.5.2017 Noční pochod kolem Božejova 
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Fotbalové okénko 
 
 Všem příznivcům fotbalu, obzvláště toho božejovského, přinášíme rozpis zápasů jarní části 
sezóny 2016/17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datum a čas Den Čas Domácí Hosté 
02.04.17 NE 14:00 OBRATAŇ A BOŽEJOV 
09.04.17 NE 15:00 BOŽEJOV KAMENICE B 
16.04.17 NE 15:30 PLAČKOV A BOŽEJOV 
23.04.17 NE 15:00 BOŽEJOV ÚSTRAŠÍN 
29.04.17 SO 16:00  ŽIROV A BOŽEJOV 
07.05.17 NE 15:00 BOŽEJOV PACOV B 
14.05.17 NE 16:00  MARATON PE BOŽEJOV 
21.05.17 NE 15:00 BOŽEJOV BUDÍKOV 
28.05.17 NE 15:00 ČERVENÁ ŘEČICE BOŽEJOV 
04.06.17 NE 15:00 BOŽEJOV ŽIROVNICE B 
11.06.17 NE 16:30 ČEJOV BOŽEJOV 
18.06.17 NE 15:00 BOŽEJOV JIŘICE A 


