
 

       

 

 

 

 
 

  ZPRAVODAJ 
--------------------------------------------------------- 
červen 2017              čtvrtletník              číslo 2/2017  

 

 

Léto 

 

Lidé se radují létu, včely květu. 
    
 

 

 

 

 

                                                              
 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

 Na 15. veřejném zasedání konaném dne 

20. 6. 2017 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 

až květen 2017 bez dalších opatření 

b) Závěrečný účet městyse Božejov za rok 

2016 – bez výhrad 

c) Účetní uzávěrku za rok 2016 za městys 

Božejov 

d) Účetní uzávěrku za rok 2016 za Základní 

školu a mateřskou školu Božejov 

e) Rozpočtové opatření 4/2017 

f) Smlouvu o zániku předkupního práva – 

Vacek Václav 

g) Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 

0622114379/17 

h) Příloha ke smlouvě č. 392/2017 – 

pronájem pozemků ZOD 

i) Obecně závaznou vyhlášku Městyse 

Božejov č. 1/2017 o nočním klidu 

j) Obecně závazná vyhláška Městyse 

Božejov č. 2/2017 o místním poplatku za 

provoz systému   shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

k) Obecně závazná vyhláška Městyse 

Božejov č. 3/2017 o místním poplatku ze 

psů 

l) Nadále pokračovat v pořizování územního 

plánu Městyse Božejov 

m) Smlouvu na poskytnutí daru na zajištění 

sociální služby ve výši 11 000,- Kč pro 

Oblastní charitu Pelhřimov 

n) Zápis do kroniky za rok 2015 

 

Řádky ze základní a mateřské školy 

 

    Nachýlil se nám konec školního roku. 

Děti už se těší na prázdniny a nezbývá nic jiného 

než se za tímto obdobím ohlédnout. S našimi 

žáky jsme se zúčastnili mnoha akcí. Navštívili 

jsme knihovnu, domluvili společný trénink 

florbalových družstev v Pelhřimově, zazpívali si 

na koncertě v Humpolci, vyrazili na představení 

do Divadla Spejbla a Hurvínka a těšili se na 

zvířata v pražské ZOO. Uspořádali olympiádu, 

vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti, vyjeli 

společně na kolech, připravili zámeckou slavnost 

a celé jsme to zakončili přespáním ve škole.     

Obzvláště jsem ráda, že se nám povedlo vysadit, 

společně s rodiči, kaštany u lesa Novotnice 

a před obchvatem, čímž jsme udělali něco 

dobrého nejen pro vzpomínky dětí, ale i pro 

přírodu.  

    Chtěla bych poděkovat dětem i dospělým, 

kteří se podíleli na práci v naší malebné škole 

v tomto školním roce a popřát Vám všem, ale 

hlavně dětem, slunečné a pohodové prázdniny. 

                                                                                                    

Mgr. Alena Matoušová 

 

Život v naší mateřské škole 

 

   Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 

mateřskou školu 36 dětí. Do ZŠ Božejov odchází 

8 dětí, 3 děti jdou do ZŠ v Pelhřimově. K zápisu 

na školní rok 2017/2018 přišlo 10 dětí a po 

dlouhé době i 2 děti z Ondřejova. 

    Pobyt dětí v MŠ je pestrý. Každý týden 

jsou pro ně připravována témata ze školního 
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programu „Poznáváme svět kolem nás“, který je 

zaměřen na ekologickou výchovu a výchovu ke 

zdravému životnímu stylu. Pro děti jsou zhruba 

jedenkrát měsíčně organizována divadelní 

a hudební představení přímo v MŠ i v Divadle 

Lubomíra Lipského v Pelhřimově. 

    Mateřská škola pořádá pro děti i veřejnost 

mimoškolní akce – např. Drakiádu, Uspávání 

a probouzení broučků, Mikulášskou besídku, 

Besídku pro maminky, která byla letos pojata 

netradičně na zahradě MŠ. Pro děti a jejich 

rodiče bylo připraveno pásmo básniček 

a písniček s následným plněním úkolů stezky 

„Pomáháme maminkám“. Akce byla kladně 

hodnocena ze strany rodičů. 

     Děti se podílely svým vystoupením 

v místním kostele na „Rozsvěcování vánočního 

stromečku“. V průběhu roku byly uskutečněny 

2 výlety – v prosinci návštěva Krýzových 

jesliček a Muzea betlémů v Jindřichově Hradci 

a v červnu jsme vyjeli do keramické dílny 

v Děbolíně, kde si každé dítě vyzdobilo svůj 

vlastní hrneček. 

    Během prázdnin bude provedena 

rekonstrukce podlah v obou třídách.  

                                                                                                                    

Kolektiv učitelek MŠ 

 

 

 

 

 

 

                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na co se můžeme těšit? 

 

2. 9. 2017 – Pohádkový les 

 

Zajímavosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouho jsme na ně čekali, ale nakonec 

i letos osídlili božejovský komín bývalého 

lihovaru čápi.       

V hnízdě opatrují a pečlivě se starají o tři 

mláďata. 

 

Noční pochod kolem Božejova 

 

 Letošní, 38. ročník, se uskutečnil 

26. května a mnozí z Vás jste se ho určitě 

zúčastnili. Jak už bývá zvykem, byly připraveny 

tři trasy – 5, 8 a 12 km. Počasí nám přálo, 

občerstvení v cíli bylo zajištěno a tak snad nikdo 

ze 456 účastníků nebyl zklamán. 

 Děkujeme, že jste si udělali čas a prošli 

se s námi kolem Božejova. Díky patří také všem, 

kteří se podíleli na přípravě i samotném průběhu 

akce.  

 Těšíme na viděnou s Vámi při dalším 

ročníku. 

 

Sportovní okénko  

 

 Posledním zápasem 17.6. s Jiřicemi 

ukončili božejovští fotbalisté sezónu 2016/17. 

Tento zápas nebyl jen posledním v sezóně, ale 
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posledním, minimálně na rok, také ve II. třídě 

okresního přeboru.  

Po výkonnostně nelichotivé sezóně 

sestupuje mužstvo Božejova o třídu níže, tedy do 

III. třídy. Z celkového počtu 26 zápasů se 

podařilo vyhrát jen 6, remízovat ve 2 a prohrát 

ve zbytku, tedy v 18 zápasech. Božejov opouští 

II. třídu po 11 letech, ale věříme, že se zpět vrátí 

co nejdříve. 

 

 

Každý z nás je vzor 

 

    Doba se změnila, tak jako již po kolikáté 

v dějinách lidstva a naší vlasti. Lidé však 

zůstávají stejní. Každý má v sobě lásku 

i nenávist, touhu vyniknout i strach, chamtivost, 

přejícnost, smutek i veselost, vůli i lenost 

a spoustu dalších vlastností. Některé jsou na nás 

vidět na první pohled, některé v nás dřímají. 

Podle biologických výzkumů, určité druhy 

živočichů, pokud se setkají s podmínkami, které 

je ohrožují, dokážou změnit svůj dědičný kód 

a další generace se rodí již proti těmto vlivům 

odolná. Člověk takovou schopnost nemá. Zdědí 

jen základní hodnoty potřebné ke svému bytí  

a ostatní se během života učí pokusem 

a omylem, přejímáním zkušeností a myšlenek od 

druhých. Lidé, měli bychom si uvědomit, každý 

z nás má velkou zodpovědnost za vše, co dělá, 

protože ať chce nebo nechce, je něčí vzor. Někdo 

pro jednoho, jiný pro moc lidí. 

    Jestliže chceme něčeho pěkného 

dosáhnout, nesmíme především zapomínat na 

základní pravidla slušného chování, která platí 

v každém společenském řádu. Žádný z nás není 

dokonalý. 

Učme se uznávat pravdy ověřené 

staletími a ne jen ty svoje. 

                                                                                                                                

Marta Rysová  

       

Poděkování 

 

Městys Božejov děkuje všem, kteří se 

jakýmkoli způsobem podílejí na udržování 

čistoty v naší obci. Velké poděkování patří 

především paní Olze Křížové. 

 

Jak správně třídit odpad? 

 
 Mimo odpadů, které lze třídit do 

barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech 

další odpady, které je důležité třídit. Ať je to 

z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení 

jejich škodlivých účinků na životní prostředí. 

Systém třídění odpadů je stanoven obecní 

vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. 

 

BIOODPAD 
 

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad 

pocházející především z údržby zahrad, ale 

i kuchyní. Obec je, dle zákona, povinna vybírat 

tento odpad v období od 1. dubna do 31. října. 

Občané Božejova mohou bioodpad 

odevzdávat ve sběrném dvoře do vyhrazeného 

kontejneru. 

 

Organické zbytky a bioodpady z domácností: 

 zbytky ovoce a zeleniny (včetně 

citrusových plodů) 

 kávové a čajové zbytky 

 zbytky pečiva 

 skořápky z vajíček a ořechů 

 lepenka, papírové kapesníky, ubrousky 

 zvadlé květiny, zemina z květináčů 

 podestýlka domácích býložravých zvířat 

 zbytky vařených jídel (brambory, 

těstoviny, rýže, knedlíky apod.) 

Organické zbytky a bioodpady ze zahrad:  

 posekaná tráva, listí 

 plevele, zbytky ovoce, zeleniny 

 piliny, hobliny, kůra 

 
Klub Z V R P S B 

1. NOVÝ RYCHNOV A 26 22 0 4 93:27 66 

2. MARATON PE 26 17 0 9 105:63 51 

3. PACOV B 26 14 6 6 72:50 48 

4. OBRATAŇ A 26 14 2 10 72:57 44 

5. PLAČKOV A 26 11 5 10 51:76 38 

6. ČERVENÁ ŘEČICE 26 11 5 10 52:57 38 

7. ŽIROVNICE B 26 10 4 12 49:61 34 

8. KAMENICE B 26 10 3 13 67:59 33 

9. ÚSTRAŠÍN 26 10 3 13 41:49 33 

10. ČEJOV 26 10 3 13 51:62 33 

11. BUDÍKOV 26 9 3 14 53:76 30 

12. JIŘICE A 26 9 2 15 38:63 29 

13. ŽIROV A 26 7 6 13 44:64 27 

14. BOŽEJOV 26 6 2 18 44:68 20 
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tisk Pretiko Jihlava 

 

 popel ze dřeva 

 trus býložravých hospodářských zvířat  

 peří, chlupy, vlasy  

Do bioodpadu nepatří:  

 zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 

 textil, kůže, kosti, maso 

 uhynulá zvířata 

 komunální odpad 

 exkrementy masožravých zvířat  

 znečištěné piliny 

 plasty, sklo, kovy, kameny 

 nerozdrcené větve 

 a další biologicky nerozložitelné odpady 

Recyklace elektrospotřebičů 

 

Loni občané odevzdali k recyklaci 35 

televizí, 13 monitorů a 664,00 kg drobného 

elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré 

a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 

vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 

vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 

a počítačových monitorů, ale také 

o velkém významu sběru drobných spotřebičů, 

jako jsou mobilní telefony.  

Z Certifikátu Environmentálního 

vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 

jsme uspořili 22,83 MWh elektřiny, 

1 292,95 litrů ropy, 99,60 m
3
 vody a 0,81 tun 

primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 

skleníkových plynů o 4,73 tun CO2 ekv., 

a produkci nebezpečných odpadů 

o 20,59 tun. 
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