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Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Veřejné 17.  zasedání  zastupitelstva Městyse Božejov, konané  dne 16. září 2014  projednalo 

a schválilo: 

 Kontrolu plnění rozpočtu k 31. 8. 2014 a rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6 a 7 

 Změnu nájemní smlouvy pro objekt bývalého kina, nebytové prostory, kdy stávající 

nájemce Zdeněk Mareš – Božejov 142, zůstává a nově přibývá Alena Neumannová – 

Chvojnov 22. Nájem pro Lukáše Palucha se ruší. Rozsah smlouvy a stávající 

podmínky se nemění  

 Změnu nájemní smlouvy pro MUDr. Aleše Pátka, kdy se mění nájemce z fyzické 

osoby na s.r.o.. Nová adresa pronajímatele je MUDr. Aleš Pátek s.r.o., se sídlem 

15000 Praha 5 – Smíchov, Holečkova 789/49, IČ 03166279. Rozsah smlouvy a 

stávající podmínky se nemění. Platnost od 1. 9. 2014  

 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč pro Oblastní charitu Pelhřimov 

  
   

Informace úřadu městyse  

 

 Žádáme zájemce, kteří budou chtít vyčistit před následující topnou sezónou komíny, 

aby se nahlásili na úřadu městyse. V sobotu dne 25. 10. 2014 přijede do obce kominík 

 
Podzimní pranostika: 
 

„Když dlouho listí 
nepadá, tuhá zima se 
přikrádá.“ 



 Starosta městyse, hasičky a hasiči Božejov všechny srdečně zvou 4. října 2014 na 

POHÁR STAROSTY MĚSTYSE.  Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti za 

úřadem městysu 

 10. a 11. října 2014  se  konají volby do  zastupitelstev obcí, v našem obvodě  i volby 

do senátu. Městys Božejov má jeden volební okrsek, volby budou probíhat jako 

obvykle v zasedací místnosti úřadu čp. 111, v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 

od 8:00 do 14:00 hodin. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména 

zdravotních, o hlasování mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková 

volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Pokud nebude 

zvolen senátor v prvním kole voleb, proběhnou volby i následující týden, to je 17. 10. 

a 18. 10. 2014 na stejném místě a ve stejných časech.   

                                                     

 

 

Koníček 

Cykloteam Božejov 
 

Již druhým rokem se v našem 

městysu můžeme setkat s týmem cyklistů. 

Přibližně v období dubna až října se 

pravidelně scházejí ke středečním výjezdům 

za hranice Božejova. Samozřejmě jen když 

počasí dovolí, a na to mají prozatím štěstí. 

  „Sem tam“ uspořádají i nějaké delší 

výjezdy, mezi které například patří – 

dvoudenní výlet do Týna nad Vltavou spojený s návštěvou jaderné elektrárny Temelín, výlet 

do Telče s výstupem na tamní rozhlednu, návštěva hradu Choustník a zříceniny gotického 

hradu Kozí hrádek při příležitosti výletu do Tábora a další ne méně zajímavé výlety. 

 V letošním roce se již podruhé zúčastnili závodu horských kol „Okolo Vlásenice“, a to 

s těmito výsledky v jednotlivých kategoriích: Hobby závod: muži do 40 let – 2. místo Tříska 

Miroslav, 14. místo Hák Tomáš; muži nad 40 let – 15. místo Masopust Jiří; Hlavní závod 

(terén): muži masters I. – 18. místo Holý Ladislav. 

 Pokud se i Vy budete chtít připojit ať již ve středu či k nějakému tomu výletu, rádi Vás 

vezmeme s sebou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Miroslav Tříska 



 

Podpora zdraví 

Je to již 29 let, kdy naše ženy začaly v podvečer chodit na takzvané „vejšlapy“. 

Tak to samy nazvaly. Každý den, mimo sobot a nedělí, chodily 4 km přírodou. 

Dnes chodí již docela jiná parta, než ta, co začínala. Mají i delší trasu a k chůzi 

využívají hůlky, aby zaměstnaly celé tělo. Tak zvaný nordic walking.                  

Jediná Marie Plešáková vydržela a chodí od začátku. Možná, že by stálo za to 

spočítat, kolik již takhle našlapala kilometrů. Bylo by to jistě úctyhodné číslo.  

                                                                                                      Marta Rysová 

 

 

 

 

 

 

Řádky ze základní školy 

 

   V nejstarší školní kronice se můžeme dočíst, že před sto lety roku 1914 byl zahájen  školní 

rok 16. září slavnými službami božími se vzýváním Ducha sv. Na několika  stranách je 

popisována hrůzná válka i se jmény božejovských padlých nebo nezvěstných mužů. Statistika 

píše o  počtu 155 dětí ve věku školou povinných ve dvou třídách. Před padesáti lety 1964 se 

zahajovalo 1. září s počtem žáků 133 z toho jedna třída 1.a 5. ročník, druhá třída 2.,3.,4. 

ročník celkem 63 žáků. Prováděla se oprava elektroinstalace, zřízeny byly dílny a WC. 

   Školní rok 2014/2015 byl zahájen rovněž 1.září (za přítomnosti Českého rozhlasu-Region) 

s počtem žáků 39 v ZŠ a 33 v MŠ. Děti navštěvující školní družinu přišly po prázdninách do 

zrekonstruovaných místností. Tato oprava a vybavení v hodnotě 90 tisíc je dalším krokem ve 

zlepšování školních prostor. Dvanáct nových prvňáčků dostalo za přítomnosti starosty 

Městyse Božejov  nové učebnice a drobné dárky. 

 

 

 

 

První školní den 



První školní den 

 

Poznámka: Každoroční „Létání s draky“ plánujeme na 10. 10. 2014. 

                  Uspávání broučků proběhne 30. 10. 2014. 

                  První společné rozsvěcení vánočního stromu bude před budovou úřadu o adventu     

                  (termín bude upřesněn)                                                                                                                                                                                             

 

  
 

Z fary 

 

 Po roce jsme se opět přehoupli do podzimu. Již v sobotu 4. 10. 2014 nás čeká společný 

autobusový zájezd do Bratislavy a na Děvín. 

 v neděli 5. 10. 2014 budeme při mši svaté děkovat za dary letošní úrody. Přineste 

k požehnání ukázku toho, co se vám podařilo vypěstovat. Kde jsou časy, kdy se 

pravidelně na našich vesnicích konaly výstavy zahrádkářů? A proč se vůbec vytratily? 

Zpohodlněli jsme. My všichni. A zapomněli jsme se radovat z maličkostí. Tato 

skutečnost stojí za zamyšlení. Kromě nás samotných s tím totiž nikdo jiný nic neudělá. 

 V sobotu 11. 10. 2014 v 18:00 bude v kapličce ve Stříteži mše svatá. Požehnáme při ní 

venkovní výzdobu kaple (vitráž). Jejím autorem je výtvarník Radomír Lesyczynski ze 

Stříteže, kovářské práce jsou dílem Martina a Tomáše Hubatových z Božejova. 

Srdečně zveme. 

 V sobotu 25. 10. 2014 v 10:00 hodin budeme v kostele sv. Jiří slavit Hubertskou mši 

svatou. Všichni jste srdečně zváni. 

 Již nyní upozorňuji na  vánoční koncert EVY PILAROVÉ. Uskuteční  se v  sobotu  

20. 12. 2014 v 19:00 hodin v kulturním sále městyse. Uslyšíme známé hity jako: 

Kočka není pes, Oliver Twist, Láska nebeská, Jak vypadá čas, Popokatepetl twist, 

Sekáči jdou, Tam za vodou v rákosí, Turecký pochod, Montiho čardáš a směs 

vánočních koled. Vstupenky si můžete zakoupit na úřadu městyse od pondělí 3. 11.  
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