
      ZPRAVODAJ   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
červenec 2014                                                                                                                         číslo 2/2014 
  

 

                              „Zvětšují-li okolo svaté Anny mravenci  

                            nad obyčej své dílo a pilně-li lezou, 

                            lze očekávat, že přijde tuhá zima.“ 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

                   

 

 

Čas 

Hodiny na stěně tikají velmi tiše 

a měří neúnavně čas našeho života. 

Jdou s námi krok co krok  

a hned uběhne den a hned uběhne rok. 

Čas je náš věčný společník 

a nenechá se podplatit. 

Proto je nutné každou vteřinu prožít 

a využít a ne ji promarnit. 

Na to je velmi vzácná.  

                                                         Marta Rysová 

 

                                                                       
 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

 

Veřejné 16. zasedání zastupitelstva městyse, konané 17. června 2014, projednalo a schválilo: 

- odstoupení p. Jana Kříže a p. Miroslava Hrnčíře ze zastupitelstva Městysu Božejov 

- složení slibu člena zastupitelstva Městysu Božejov p. Jana Tománka 

- kontrolu plnění rozpočtu k 31. 5. 2014 a rozpočtové opatření č. 2/2014 

- prodej části pozemku par. č. 804/5 pro D. Bohuslavickou, Plk. Švece 2055, Pelhřimov 

- Závazné prohlášení učiněné v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. 

v souvislosti se stavbou – polní cesty (převzetí stavby) 

- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

- příspěvek hasičské dechové hudbě „Božejáci“ v souvislosti s oslavou 110 let existence 



 Informace úřadu městyse  

 

Broumovská diakonie centrum, sociální družstvo zaslalo na Městys Božejov děkovný dopis 

za zorganizování charitativní sbírky použitého ošacení. Další sbírka proběhne opět na jaře 

příštího roku  

 

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních 

odpadů, včetně obalových, Městys Božejov přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení 

„uhlíkové stopy“ a obdržel „OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ“. Úspora, kterou jsme dosáhli, 

představuje: emise CO2  ekv. 58,944 tun 

                    úspora energie: 1 331 809 MJ 

 

Jelikož se množí skladování tříděného odpadu před sběrným dvorem, upozorňujeme na 

otevírací dobu sběrného dvora: středa  15:00 – 17:00 

                                                   sobota 10:00 – 12:00 

 

30. května se uskutečnil 34. ročník „Nočního pochodu kolem Božejova“. Účastníci si mohli 

vybrat ze tří tras, trasa A - 7 km, trasa B - 10 km, trasa C - 13 km. Pochodu se zúčastnilo 354 

účastníků. 

 

 

 

Řádky ze základní školy                                 

  

    Máme za sebou další pracovně náročný školní rok. Děti se zaslouženě těší na prázdniny, 

učitelé připravují podklady pro výroční zprávu a zároveň přemýšlí jak a co připravit na rok 

příští. V tomto roce jsme svou činnost nehodnotili sami. V květnu proběhla na všech 

součástech naší školy inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí. V inspekční 

zprávě nebyly uvedeny žádné nedostatky ani výhrady. Je zde např. uvedeno: 

  „V  MŠ byly v rámci spontánních i řízených činností využívány metody smyslového             

a prožitkového učení, komunitního a diskusního kruhu, individuálního a kolektivního řešení 

problémových situací, u nejstarších dětí i kooperativního učení. Pedagogické pracovnice 

vytvářely podnětné prostředí s citlivou komunikací, oceňovaly snahu dětí a jejich úsilí, 

nabízely aktivity v souladu s plány. Předškolní vzdělávání respektuje zásady potřebné pro 

posilování  duševní  pohody a psychické  zdatnosti  dětí,  pro  rozvoj  vědomostí,    dovedností 

a návyků ve všech oblastech. Výrazným pozitivem je příjemná atmosféra, spolupráce s rodiči, 

rozvoj estetického cítění a zájmu o přírodu, péče o zdravý životní styl……“ . 

„ V ZŠ se vyučujícím dařilo žáky zaujmout nápaditou úvodní motivací. Zadání promyšleně 

připravených úkolů plnili žáci samostatně i ve skupinách. Bylo zřejmé, že 

mají pro tuto formu práce vytvořeny vhodné pracovní návyky a že 

jsou důsledně vedeni k vzájemné spolupráci. Starší často 

pomáhají mladším. Ve všech hodinách vyučující důsledně 

podporovali příznivou pracovní atmosféru. Důraz byl kladen 

na názornost, rozvoj představivosti, ekologické myšlení. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti prolíná napříč předměty            

a aktivitami školy. Na ně jsou vhodně navázány projekty         

a jednodenní akce, většinou s dlouholetou tradicí……..“. 

Celkově pozitivní hodnocení ČŠI nás velmi potěšilo a zároveň 

motivuje do další práce. Jsme rádi, že inspekce v naší škole potvrdila 

efektivitu a kladný přínos malotřídní školy. 



 
Na výletě v Lanovém centru Křemešník a v ZOO Jihlava 

                 
Koníček 

 

   Dalším člověkem, jehož koníček přetrvá věky je pan František Lang. Chodí přírodou, dívá 

se a fotografuje. Má plno, dnes již historických, pohledů na náš krásný Božejov. V mnoha 

fotografiích zachycuje poezii přírody ve všech ročních obdobích. Tvoří i dokumentární série 

z různých výletů a návštěv míst po naší vlasti.                         

   Ve svém pokročilém věku se nevyhýbá ani nejmodernější 

technice. Pracuje s digitáním fotoaparátem, počítačem        

a tiskárnou. Škoda jen, že jeho práci zná jen úzký okruh 

lidí, kterým je ukázal.  

   Což takhle, pane Langu, uspořádat nějaké výstavy a pochlubit se 

výsledky letité práce?    
                                                                                        Marta Rysová 

 

Z fary 

Dobrý den, milí spoluobčané. 

Jsou před námi dva letní měsíce. Pro děti se začínají prázdniny, pro nás dospělé je to čas 

dovolených a odpočinku. Využijme ho naplno. 

Na Svatou Annu připravujeme, snad už po třetí v našem kostele obnovu manželských slibů. Je 

to příležitost po letech si znovu zopakovat ta stará známá slova: v dobrém i ve zlém, ve zdraví 

i v nemoci, v štěstí  i v neštěstí. Tentokrát ale už se znalostí obsahu, s poznáním prožitého.     

A upevnit tak svůj vztah v jeho fundamentu.  

Zvu Vás všechny na společný výlet, který plánujeme na konec prázdnin. Chtěli bychom spolu 

vyrazit do Bratislavy se zastávkou na starobylém hradě Děvín, kde se setkávají Morava 

s Dunajem. 

Nezapomeneme ani na sérii letního kina, které bude opět k vidění v kostele sv. Jiří. 

Sledujte naší farní vývěsku. Tam se včas dozvíte podrobnosti.  

Budu se s vámi těšit na viděnou při nedělních mších, plánovaných akcích nebo jen tak na 

ulici, či v obchodě.  Hezké léto. 

                                                                                  P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem.  



Na co se můžeme těšit? 

 

 Starosta městyse, hasičky a hasiči Božejov všechny srdečně zvou  
6. září  2014 na POHÁR STAROSTY MĚSTYSE                                                        
          
                                                                                  

           

 Na konci prázdnin se můžou děti těšit na procházku  
pohádkovým lesem se spoustou pohádkových bytostí                      
 
 
 

 

Zajímavosti 

 

Stejně tak jako v minulých letech i letos přilétli na komín lihovaru 25.3.2014 čápi. 

Ani boj s cizím čápem je neodradil a okolo 11. dubna 2014 usedli na snesená vejce. 

V půli května již byly vidět v hnízdě tři hlavičky mláďat, která matka bedlivě krmí a 

hlídá.  

 

 

 

Sportovní okénko  

 

Předkládáme Vám konečnou tabulku „Poutník ligy“, ve které hraje TJ Sokol Božejov. 

 

  1. Budíkov              26   23   1    2   116:25    70    

  2. Plačkov               26   18   2    6     64:32    56 

  3. Obrataň               26   16   2    8     89:56    50 

  4. Pacov B              26   14   4    8     81:60    46                                            

  5. Maraton              26   13   3   10    74:52    42 

  6. Počátky               26   13   3   10    57:55    42 

  7. Červená Řečice  26   12   4   10    50:53    40                                                                    

  8. Kamenice B       26   10   3   13    63:65    33 

  9. Žirovnice            26   10   1   15    78:90    31 

10. Božejov               26    8    5   13    49:67    29 

11. Čejov                 26    7    4   15    45:73    25 

12. Žirov                26    7    3   16    40:64    24 

13. Ústrašín            26    6    3   17    48:93    21 

14. Velká Chyška      26    4    4   18    37:106  16 

 

 

Redakční rada uvítá náměty a příspěvky do zpravodaje osobně, poštou-Městys Božejov 111, nebo elektronicky 

obec.bozejov@quick.cz ______________________________________________________________ 

Registrováno  pod  číslem  MK E 17504,  vydává   Městys  Božejov  nákladem  250  výtisků,  vyšlo  dne           

8. července 2014 Na vydání se podíleli: Brož Ladislav, Sochorová Jitka,  Mgr. Vaverková Jaroslava,  Rysová  

Marta, tisk Pretiko Jihlava 
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