
 

       

 

 

 

 
 

  ZPRAVODAJ 
--------------------------------------------------------- 
duben 2018          čtvrtletník            číslo 1/2018  

 
„Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, 

přišlo jaro.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Podle lidových pověr začíná jaro právě 

tehdy, když rozkvetou první kvítky sedmikrásek. 

V čem je vlastně tahle drobná květinka tak 

zajímavá? 

     Rozdrcený list je vhodným obkladem na 

bodnutí hmyzem, sedmikráska kromě jiného 

dokáže zhojit i kožní nemoci, pomoci 

s problémem zvaným nechutenství nebo 

poruchami trávení. Protože jde o ryze jarní 

produkt, hodí se v tomto ročním období jako 

čerstvá pomoc při kašli, nachlazení nebo větším 

zahlenění, kdy uleví velmi rychle od problémů. 

Sedmikráska je kromě toho lékem i pro bolesti 

zubů, využívá se druhdy i pro jarní detoxikaci. 

Pročistit organismus přírodou, to je rozhodně 

dobrá volba! V dřívějších dobách se sedmikráska 

používala skoro na cokoliv, coby přírodní všelék.  

    Květy sedmikrásky můžete sníst přímo na 

louce, dát si je na chléb s máslem, využít do 

zeleninového salátu, kterému dodají poněkud 

netradiční chuť – totéž platí i o polévkách. 

Samozřejmě, nasbírané sedmikrásky budou 

nejlepší pro detoxikační čaj, který zmírní kašel. 

Můžete si také květy nasušit na zimu, kdy se 

hodí mimo jiné i jako podpora látkové výměny. 

Od věci není ani, když si sedmikrásku nasypete 

do koupele. 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Na 19. veřejném zasedání konaném dne 

13. 3. 2018 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

 

a) Rozpočtové opatření 2/2018 

b) Smlouvu na dar pro Spolek Zvoneček 

Pelhřimov ve výši 10 000,- Kč dle žádosti 

c) Smlouvu na dar na provoz pojízdné 

prodejny v Nové Vsi ve výši 6 000,- Kč 

dle žádosti 

d) Smlouvu o připojení k distribuční soustavě 

č. 12367564 – E.ON 

e) Smlouva o zřízení služebnosti č. 71010-

008070 - Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

f) Pronájem části pozemku p. č. 40/2 v k. ú. 

a obci Božejov o výměře 385 m
2
 – kultura 

zahrada panu Pavlu Peroutkovi, bytem 

Božejov 106 

g) Pronájem nebytových prostor v prvním 

nadzemním patře budovy č.p. 5 

v Božejově za účelem provozu ordinace 

obvodního lékaře 

h) Prodloužení kontokorentního úvěru o 1 

rok 

 

 Zastupitelstvo neschválilo: 

 
a) Prodej pozemku p. č. 871/12 v k. ú. a obci 

Božejov o výměře 988 m
2
 

 

 Informace úřadu městyse 

 

Vzhledem k tomu, že nejsou volné 

skladovací prostory, překládáme charitativní 

sbírku šatstva, bot a nádobí na měsíc květen.  

 

Přesné datum bude včas oznámeno. 

 

 

http://bylinkopedie.cz/sedmikraska-chudobka/


 

Řádky z mateřské školy  
 

Po Novém roce došlo v MŠ k velkým 

změnám. Do třídy Broučků byl nainstalován 

nový nábytek včetně krytů na akumulační 

kamna. Děti mají k dispozici nové stoly se 

židlemi a nové úložné prostory pro hry, hračky 

a pomůcky. Interiér třídy je vyzdoben 

originálními dřevěnými obrázky. Nábytek byl 

vyroben přímo na míru tak, aby vyhovoval 

potřebám dětí i personálu. Děti, zaměstnanci 

i rodiče jsou z nově vybavené třídy nadšeni. 

V době jarních prázdnin proběhla rekonstrukce 

osvětlení v obou třídách i v kuchyňce.  

     

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhl 

v mateřské škole Dětský maškarní karneval - po 

letech opět za přítomnosti rodičů a v nově 

zrekonstruované tělocvičně. Děti se dostatečně 

vyřádily u známých tanců, největší úspěch 

u rodičů sklidila „Hasičská“. Dále se s chutí 

zapojily do soutěží a tance se svými rodiči. 

     

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme navštívili 

Divadlo O. Lipského v Pelhřimově, kde se děti 

formou divadelního představení seznámily se 

zvyky a tradicemi Velikonoc. 

     

V pondělí 9. 4. 2018 zveme rodiče na 

přednášku Mgr. Luboše Novotného s názvem 

„Kresba, okno do duše dítěte“, která začíná 

v 15.30 h v MŠ. Srdečně zveme všechny 

zájemce – můžete sebou přinést kresbu Vašich 

dětí k posouzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv MŠ 

 

 

Řádky ze ZŠ 

 

Se školou v Kamenici nad Lipou jsme 

zapojeni do projektu Výuka přírodních věd nově. 

V únoru jsme prostřednictvím zapůjčených 

pomůcek měřili pH tekutin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co vlastně pH je? 

 

Jedná se o stupnici s rozsahem hodnot od 

0 do 14. Čím nižší je hodnota pH, tím je 

koncentrace vodíkových iontů vyšší a kyselost 

roztoku stoupá. Čím vyšší je hodnota pH, tím je 

roztok zásaditější. Neutrální hodnota (pH 

neurální vody) je 7. 

Rovnováha lidského těla je rovnováha 

kyselin a zásad uvnitř všech tekutin a buněk 

lidského organismu. Náš organismus lépe 

funguje, pokud je lehce zásaditý. 

 

Co můžeme udělat proto, abychom 

zachovali naše tělo více zásadité a v 

rovnováze? 

Metabolické procesy našeho těla 

přirozeně vytváří kyselé prostředí. Tato 

nežádoucí „kyselost těla“ je třeba zneutralizovat 

či vyrovnat zásaditými látkami tak, aby nedošlo 

k poškození tkání a orgánů, které napomáhají 

detoxikaci těla. Zásaditost je potřebná k 

neutralizaci a vyrovnání kyselosti. Přítomnost 

zásaditých látek v našem těle zabraňuje vzniku 

mnoha nemocí. 

 

Výběr vzorků od dětí byl velmi bohatý. 

Kdo chtěl, donesl si vlastní šťávu, vodu, džus, 

sirup nebo limonádu.  

 

 

 



 

Výsledky dopadly takto: 

 

Džus:   3,1 pH 

Ocet:   2,6 pH 

Domácí řepa:  6,3 pH 

Kojenecká voda: 6,6 pH 

Ředitelská káva: 5,6 pH 

Actimel:  4,4 pH 

Coca – cola:  2,6 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. března jsme navštívili babičky 

a dědečky  v Domově důchodců v Proseči - 

Obořišti.  Po vystoupení dětí následovalo 

popovídání s nimi na předem připravené otázky.  

Pohled na návštěvu očima dvou děvčat: 

 

Proseč Obořiště návštěva babiček a dědečků 

Název vesnice Proseč – Obořiště. 

Autobusem jsme jeli do vesnice jménem Proseč - 

Obořiště. 

Šli jsme pěšky na krásný zámek. Zpívali 

jsme tam moc milým lidem.  

Ptali jsme se jich na různé otázky. 

Všem se to moc líbilo. 

    Sofie Doubková 

 

Návštěva v DD Proseč - Obořiště 

 

Dne 16. 3. 2018 jsme byli v domově 

důchodců a zazpívali jsme nějaké písničky, řekli 

básničky a popovídali jsme si s důchodci. 

Jako básničky jsme řekli: Dědoušek, Babička, 

Lesní studánka a 1. – 2. třída říkala básničku  

Měsíce. Taky jsme jim dali přáníčka. Potom 

jsme si s babičkami a dědečky povídali. Ptali 

jsme se jich na různé otázky. Například kolik jim 

je let, kde pracovali a tak dále. Jsme rádi, že 

jsme je potěšili nebo zlepšili den. Moc mě to 

bavilo. 

    Sára Stašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloušci 

 

Pionýrská skupina Koloušci Božejov – 

keramická dílna dětí a dospělých si Vás dovoluje 

pozvat na tradiční výstavu keramických výrobků 

za školní rok 2018-2018. Výrobky budou 

vystaveny ve dnech 28. – 29. 4. 2018 

v prostorách kostela sv. Jiří a farské zahrady. Pro 

zájemce bude otevřena keramická dílna. Bližší 

časové údaje budou zveřejněny na vývěsce před 

kostelem.  

                                                                                                                    

Jaroslava Bambasová 

 

Nabídka kulturních akcí v Božejově: 

 

28.04.2018 Pouťová taneční zábava 

01.06.2018 Noční pochod kolem Božejova 



 

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  250 výtisků, 

vyšlo dne 6. 4. 2018. Na vydání se podíleli: Tříska Miroslav, Sochorová Jitka, Mgr. Matoušová Alena, kolektiv učitelek MŠ 

a Bambasová Jaroslava, tisk Pretiko Jihlava 

 

Zajímavosti 

  

 Na komíně bývalého lihovaru, dnes 

sběrného dvora, se i letos usídlili čápi. První 

přilétl v úterý 3.4., druhý na sebe nenechal 

dlouho čekat a přilétl o den později.  
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08.04.2018 - NE 15:00 Božejov Hořepník 

15.04.2018 - NE 15:00 Velká Chyška Božejov 

22.04.2018 - NE 15:00 Božejov Petrovice 

29.04.2018 - NE 16:00 Černovice B Božejov 

01.05.2018 - ÚT 16:00 Božejov Želiv 

06.05.2018 - NE 15:00 Božejov Speřice B 

12.05.2018 - SO 16:30 A.F.C. Humpolec C Božejov 

20.05.2018 - NE 15:00 Božejov Nový Rychnov - B 

26.05.2018 - SO 16:30 Horní Ves Božejov 

03.06.2018 - NE 15:00 Božejov Senožaty 

10.06.2018 - NE 15:00 Božejov Žirov 

17.06.2018 - NE 15:00 Želiv Božejov 
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Fotbalové okénko 

 Příznivcům – fandům božejovského fotbalu přinášíme rozpis zápasů jarní sezóny 

2017/2018. V podzimní části skončili fotbalisté na prozatímní páté příčce s jedním zápasem 

k dobru. Věříme, že konečné umístění bude ještě lepší. Držíme palce. 
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