
 

       

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Podzimní pranostika 

 
Když na podzim rostou hodně houby 

a veverky vybíhají až do polí, bude tuhá zima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informace úřadu městyse  

 

 žádáme zájemce, kteří budou chtít 

vyčistit před následující topnou sezónou 

komíny, aby se nahlásili na úřadu 

městyse. 20. 10. 2018 přijede do obce 

kominík                                        

 

 žádáme rodiče aby, své děti narozené 

v prosinci 2017 a v roce 2018 přihlásili 

nejpozději do konce října na vítání 

občánků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 na internetových stránkách městyse byl 

zveřejněn návrh nového územního plánu. 

Své připomínky můžete v písemné formě 

uplatnit u pořizovatele – MěÚ Pelhřimov 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Na 21. veřejném zasedání konaném dne 

4. 9. 2018 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 

– srpen 2018 bez dalších opatření 

b) Rozpočtové opatření 8/2018 

c) Lesní hospodářský plán pro LHC Městys 

Božejov  

d) Smlouvu o kontokorentním úvěru 

č. 0622114379/18 

e) Smlouvu o zřízení služebnosti – TEMO-

TELEKOMUNIKACE, a.s. 

f) Smlouvu o zániku předkupního práva 

u pozemku p.č. 1738 a p.č. st. 457 – 

Krejča Michal 

g) Prodej pozemku p. č. 827/10 o výměře 

1015 m
2
 v k. ú. a obci Božejov pro 

výstavbu RD dle doručené nabídky za 

cenu 350,- Kč/m
2
. 

 

Při sepsání kupní smlouvy bude vloženo 

věcné břemeno spočívající v předkupním 

právu Městyse Božejov na parcelu, pokud 

nebude využita pro stavbu RD a to za 

stejných cenových podmínek, za kterých 

byla prodána. Kupující nemůže bez 
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souhlasu Městyse Božejov prodat parcelu 

třetí osobě. 

h) Prodej pozemků p. č. 9/1 o výměře 261 m
2
 

a p. č. 9/4 o výměře 18 m
2
 v k. ú. a obci 

Božejov dle žádosti za cenu 150,- Kč/m
2
. 

i) Výpověď nájemní smlouvy s MediClinic 

a.s. Brno – ordinace MUDr. Vladimíra 

Ladmana dohodou ke dni 31.8.2018 

j) Zápisy do kroniky za roky 2016 a 2017 

 

Řádky z mateřské školy 

 

    Na počátku školního roku 2018/2019 

nastoupilo do naší MŠ 35 dětí, další 3 děti 

přibydou po Novém roce. 

    V průběhu prázdnin se pilně pracovalo 

jak uvnitř budovy MŠ, tak i na zahradě školy, 

kde byla provedena celková rekonstrukce 

chodníků. Ve třídě Medvídků bylo vymalováno 

a byl zde nainstalován nový nábytek vyrobený 

na míru, který vyhovuje potřebám dětí 

i požadavkům výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MŠ bude nadále pokračovat ve školním 

vzdělávacím programu „Mámo, táto – chystáme 

se do světa“ s podtitulem „Dětství je studna, ze 

které čerpáme celý život.“  

     V měsíci září již proběhla Drakiáda, která 

se setkala s velkou účastí dětí i rodičů. I přes 

velmi teplé počasí draci létali hodně vysoko. Ve 

středu 19. 9. 2018 se uskutečnil v MŠ projekt 

Medové snídaně, kde se děti dozvěděli mnoho 

o životě a užitečnosti včel, také o práci včelařů 

a ochutnali domácí med.  

     Dále připravujeme v nejbližší době tyto 

akce: půldenní vycházku do lesa s ekologickou 

tématikou, celorepublikovou akci ve spolupráci 

se ZŠ - Sázení stromu republiky (28. 10. 2018) k 

100. výročí založení ČR, Uspávání broučků 

a 3.10. Muzikoterapii. Děti se zúčastní ukázky 

dravých ptáků v ZŠ. Také nás čeká několik 

divadelních představení v MŠ i v Divadle 

Lubomíra Lipského v Pelhřimově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv učitelek MŠ Božejov 

 

Vstoupili jsme do nového školního roku. 

Máme za sebou krásné a teplé léto. 

U základní školy byla opravena 

příjezdová cesta a plot. Ve školní kuchyni 

odpady a nová myčka nádobí ušetří práci i vodu. 

Staré, již nevyhovující, vstupní dveře do 

základní školy byly vyměněny za nové. 

 

    Doufám, že načerpaná energie a síla 

z léta nás neopustí ani v podzimních 

plískanicích. 

 

   V adventní době plánujeme v naší škole 

vystavit betlémy, proto bychom vás chtěli 

poprosit o laskavé zapůjčení. Kdo by se chtěl 

zapojit do naší akce, oprašte svůj betlém 

a přineste nám ho do 29. 11. do školy. O první 

adventní neděli 2. 12. proběhne výstava. Těšíme 

se. 

 

Další připravované akce: 

 

28. 10. 2018  - oslava 100 let republiky.             

                          Proběhne zasazení stromu.  

27. – 28. 10. 2018 - Malování pravou mozkovou 

                          hemisférou. 

16. 11. 2018  - Drátování, od 16: 00 hod.  

 

Mgr. Alena Matoušová  

 

 



 

Fotbalové okénko 

 

Větší část zápasů v nové fotbalové sezóně 

mají naši fotbalisté ve III. třídě sice již za sebou, 

ale pro představu, co je ještě čeká, Vám 

přinášíme tabulku zápasů. A to i proto, abyste 

věděli, kdy je přijít podpořit minimálně na 

domácí hřiště. 

 

 

Oprava komína sběrného dvora 

  

24.8. odletěli čápi a my jsme mohli 

přistoupit k opravě komína sběrného dvora, který 

byl již ve špatném stavu.  

Prozatím došlo k odstranění čapího 

hnízda a ke snížení komína – celkově to bude 

cca. o 1 m.  

Následně bude na komíně vybetonován 

nový věnec a pro opětovný návrat čápů bude 

připravena hnízdní podložka se základem hnízda. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Božejov 

 

I v letošním roce se naše družstva jak 

dospělých tak i dětí zúčastnily Pohárových 

soutěží. Začali jsme okrskovou soutěží 

v Drbohlavech ve složení 1 družstvo žen, 

3 družstva mužů a 4 družstva dětí. Odvezli jsme 

si 2. místo v ženách, muži obsadili 8. místo (měli 

jeden neplatný pokus) a dorostenci 1. místo. Děti 

si odvezly dvě první, jedno druhé a jedno třetí 

místo. 

    Další hasičskou akcí, která proběhla 1. 9., 

bylo námětové cvičení na dálkovou dopravu 

vody od koupaliště nahoru do lesů. Zúčastnili se 

ho i hasiči z okolních obcí okrsku – Libkovy 

Vody, Drbohlav, Stříteže a Ondřejova. Výjezd 

z obcí byl hromadně vyhlášen na 13.00 hod. a ve 

13.20 hod. byla voda v proudnicích. Akce 

proběhla nad očekávání úspěšně. Hned další 

víkend jsme pořádali Pohár starosty městyse 

Božejov. Zúčastnilo se celkem 21. družstev. Naše 

děti se umístily na 2., 3. a 4. místě. Ženy 

obsadily 3. a 4. místo a muži 4. a 5. místo. Výhru 

si odvezli ženy z Mezné a muži z Vokova. 

    Naše děti se i letos zúčastnily okresní hry 

Plamen v kategorii starší, mladší a dorost. 

Mladší děti skončily na 7. místě a starší na 

9. místě. V dorostencích jsme letos vybojovali na 

Plamenu tři postupy na Krajské kolo hry Plamen 

v Petrovicích u Třebíče. Postoupila Kačka 

Blažková, Jana Křížová a Daniel Křížek. Ten si 

z Petrovic odvezl 6. místo ve starších 

dorostencích, Jana Křížová 7. místo v mladších 

dorostenkách a Kateřina Blažková 4. místo 

v mladších dorostenkách a ještě 3. místo v běhu 

na 100 m překážek. Navíc jsme 29. 9. 

v Lipici ukončili Ligu mladých hasičů okresu 

Pelhřimov v kategorii starší na celkovém 

8. místě. 

Datum a čas Čas Domácí Hosté 

    18.08.2018 

 

Horní Ves Božejov 

26.08.2018 

 

Božejov Košetice B 

01.09.2018 

 

Hořepník Božejov 

09.09.2018 

 

Božejov Budíkov 

15.09.2018 

 
A.F.C. Humpolec C Božejov 

23.09.2018 

 

Božejov Nový Rychnov B 

29.09.2018 

 

Žirov Božejov 

07.10.2018 15:00 Božejov Počátky 

13.10.2018 15:00 Senožaty Božejov 

20.10.2018 14:30 Černovice Božejov 

28.10.2018 14:30 Božejov Želiv 
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 tisk Pretiko Jihlava 

 

  V kategorii mladších obsadilo první 

družstvo 4. místo a druhé družstvo, pro které to 

letos byla premiéra a je složené z našich 

nejmenších hasičů - prvňáků a druháků, skončilo 

na krásném 6. místě. Ještě letos 13. 10. nás 

v Jiřicích čeká podzimní kolo okresní hry 

Plamen. 

   Na závěr bych chtěla poděkovat všem 

dětem za jejich práci. 

                                                                                                                       

Hana Křížková 

 

Přehled nejdůležitějších investičních akcí za 

volební období 2014 – 2018 

 

2015 

 
kanalizace 1 615 192 Kč 

vodovod 418 218 Kč 

soc. zařízení ZŠ - I. Etapa 647 825 Kč 

2016 

 
rekonstrukce kanalizace 1 633 068 Kč 

soc. zařízení ZŠ - II. Etapa 887 039 Kč 

2017 

 
zahradní traktůrek 45 000 Kč 

školní jídelna - konvektomat 189 776 Kč 

školní jídelna - odsavač par 58 564 Kč 

vodovod - doplatek 361 733 Kč 

kanalizace - doplatek 1 556 766 Kč 

oprava místní komunikace 1 424 478 Kč 

2018 

 
traktůrek s příslušenstvím 1 206 370 Kč 

školní jídelna - myčka nádobí 67 881 Kč 

rekonstrukce oplocení u ZŠ 174 962 Kč 

přístupová cesta k ZŠ 741 452 Kč 

oprava chodníku u MŠ 615 356 Kč 

oprava ordinace obv. lékaře 399 206 Kč 

oprava kiosku u koupaliště 105 859 Kč 

 

Volby do zastupitelstev obcí 

 

pátek 5. října 14:00 - 22:00 hod. 

sobota 6. října 08:00 - 14:00 hod. 
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