
      ZPRAVODAJ   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
duben  2015                                                                                                                         číslo 1/2015  

 
 
 

„Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.“ 
 
 

 

Jarní píseň 

 
Sněženka chtěla vidět svět  Pak zazpívá si jenom tak, 

ve slunci rozkvetla a voní.  to proto, že si hnízdo staví. 

Skřivan oprášil klarinet   Na dvorku pláče sněhulák, 

a hraje jako vloni.   když klobouk se mu svezl z hlavy. 

 

 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Veřejné 3. zasedání zastupitelstva městyse, konané 10. března 2015, projednalo a schválilo: 

 

a) Zástupce do mikroregionu „Brána Vysočiny“ – Tříska M., Kumžák J., Koutek M. 

 

b) Martina Koutka jako zástupce zřizovatele do školské rady 

 

c) Pronájem části pozemku 40/2 (u zámku) – zahrada – panu Jiřímu Kněžínkovi, Božejov 117 

 

d) Prodloužení kontokorentního úvěru o jeden rok 

 

e) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Božejov č. 1/2015 – její platnost je od 1.4.2015 

a týká se sběru a třídění odpadů. Nově se zde zavádí sběr bioodpadu. Třídění ostatních složek 

TKO probíhá dle již zaběhnutých pravidel do barevně odlišených kontejnerů: 

 

bílá barva – bílé sklo  

zelená barva – barevné a tabulové sklo 

žlutá barva – plasty a PET lahve 

modrá barva – papír 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.idnes.cz/08/121/gal/LUD27a1a8_snezenkapodsneznikNOV.jpg&imgrefurl=http://hobby.idnes.cz/snezenka-podsneznik-galanthus-nivalis-d92-/herbar.aspx?c=A081130_195206_herbar_lud&h=533&w=460&tbnid=6HTPmzk6Xh1ByM:&zoom=1&docid=4m4k9JjxKAV3bM&ei=JcMSVcCJC8LXyQPgjICYBQ&tbm=isch&ved=0CEwQMygXMBc


Sběr bioodpadu bude probíhat ve sběrném dvoře, kde je na to vyčleněný kontejner. 

A co vše patří a nepatří do bioodpadu? 

 

ANO: tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu 

keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, 

spadané ovoce, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté), atd… 

 

NE:    tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá 

zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady 

 

Informace úřadu městyse 

                                                                                                                                                      

Žádáme občany o dodržování řádu pohřebiště, zejména zákazu vstupu se psy na hřbitov 

- to platí bez rozdílu velikosti psa. 

 

Charitativní sbírka šatstva, nádobí, lůžkovin se bude konat v pátek 10. 4. 2015 od 15:00 

– 17:00 a v sobotu 11. 4. 2015 od 9:00- 11:00. 

 

V sobotu 23. 5. 2015 přijde do naší obce kominík. Zájemci o vyčištění komínu se mohou 

nahlásit na úřadu městysu.   

 

 

                                                        

 

Řádky ze základní školy  

 

     Do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 se zapsalo 6 dětí a do MŠ bylo vyzvednuto 14 

nových přihlášek. Již tradičně předcházel zápisu do ZŠ a MŠ den otevřených dveří. Děkujeme 

rodičům za návštěvu a prohlídku školních prostor, ale hlavně za důvěru, kterou do našich 

zařízení vkládáte. Je určitě dobré předem vědět, co škola Vašemu dítěti nabízí, na co klade 

důraz, jak probíhá výuka nebo organizace dne a jaké jsou vzdělávací výsledky. Nelze 

opomenout ani to  jaké je celkové klima školy, ve kterém bude dítě část svého dětství 

prožívat. 

Delší dobu jsme se cíleně (odborně i materiálně) připravovali na logopedickou 

prevenci. Od začátku druhého pololetí se v MŠ i ZŠ po předchozí depistáži dětí rozběhla 

pravidelná logopedická činnost. 
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Foto z akce: vývoj hudebních nástrojů, maškarní karneval, (další na www.zsbozejov.cz)  

 

   

 

Ze školní kroniky: 

    Na podzim 1964 byly zahájeny elektroinstalační práce na generální opravě 

elektrického vedení. Dosavadní instalace naprosto nevyhovovala. Zdárné provedení této 

opravy bylo podmíněno brigádnickým vysekáním patřičných rýh a průchodů ve stěnách 

i stropech. Na členské schůzi SRPŠ jsme se obrátili na otce našich žáků. Našlo se dost 

ochotných rukou, které tyto práce v poměrně krátké době provedly. Byla to práce velmi 

namáhavá: většina rýh ve výšce 3m, zdivo kamenné, síla zdí až 1,6m. Instalační práce byly 

dokončeny v květnu 1965. Po 2 letech byly dokončeny úpravy v mezipatře. Byla zřízena dílna 

a nově vyhovující záchody pro chlapce a dívky. To vše provedla stavební skupina JZD za 

pomoci a přispění MNV a učitelů.                                                      

       (zapsal František Vopálenský – ředitel školy) 

Pozn.: Pevně doufáme, že letos po padesáti letech se podaří zahájit první část rekonstrukce 

výše popisovaného traktu školy a postupně vznikne zázemí pro správní zaměstnance a nové 

sociální zařízení pro žáky. 

 

Koloušci byli úspěšní. 

Česká rada Pionýra vyhlašuje každoročně soutěž, nazvanou Pionýrský sedmikvítek, 

která, jak již je z názvu patrné, obsahuje sedm odvětví činnosti, ve které je možné se utkat na 

republikové úrovni. Pionýrská skupina Božejov je z minulosti známa jako aktivní účastník 

soutěže Dětská Porta. Protože však v současné době naše pionýrská skupina zaměřila svou 

činnost především na keramiku, vstoupili jsme loni na podzim do soutěže v rukodělné 



činnosti. Organizátorům republikového kola v Holešově jsme zaslali 3 práce dětí 

z Božejovského kroužku keramiky. Svými pracemi se tak zúčastnili Dominik Bulant, Patrik 

Výcha a Katka Blažková. Všichni soutěžili v kategorii C žáků 3. až 5. tříd ZŠ. Soutěžních 

prací v této kategorii bylo celkem 30. Odborná porota vyhodnotila výsledky soutěže takto: 

vítězem kategorie se svou prací „Evžen“ se stal Dominik Bulant a hned na 2. místě se umístila 

Katka Blažková prací „Asta“. Samozřejmě, že tento velký úspěch nás nejen velmi potěšil, ale 

věřím, že bude i velkou motivací pro děti v oddílech v dalším období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímkách obě vítězné práce. 

 

Pozvání. 

V Božejově v současné době působí 3 dětské a 1 oddíl dospělých keramiků. Zveme 

vás na malou výstavku některých prací členů Pionýrské skupiny Božejov. Výstavku je možné 

shlédnout v kostele sv. Jiří od 24. dubna do 26. dubna 2015.  

           

 

                                                                                                                    Jaroslava Bambasová 

 

 

 



Fotbalové okénko 

                                        

Rozpis mistrovských utkání  TJ Sokol Božejov ve II. třídě okresního přeboru – jste srdečně 

zváni nejen na domácí zápasy                                                                                                              

 

Kolo Den Datum Hodina 

 

Soupeř - doma/venku 

15. SO 28.03.2015 15:00 

 

Slovan KAMENICE n. LIPOU "B" - Sokol BOŽEJOV 

16. NE 05.04.2015 15:00 
 

Sokol BOŽEJOV - FC Slavoj ŽIROVNICE "B"  

17. SO 11.04.2015 15:30 
 

SK SPARTAK POČÁTKY - Sokol BOŽEJOV 

18. NE 19.04.2015 15:00 
 

Sokol BOŽEJOV - SOKOL ČEJOV 

19. NE 26.04.2015 15:00 
 

Tatran ČERVENÁ ŘEČICE - Sokol BOŽEJOV  

20. NE 03.05.2015 15:00 
 

Sokol BOŽEJOV  -  Sokol PLAČKOV "A"   

21. SO 09.05.2009 16:30 
 

Slavoj PACOV "B" - Sokol BOŽEJOV 

22. NE 17.05.2015 15:00 
 

Sokol BOŽEJOV  -  Sokol HOŘEPNÍK 

23. NE 24.05.2015 15:00 
 

Sokol BOŽEJOV  -  FC ÚSTRAŠÍN 

24. V O L N O 
 

 
25. SO 06.06.2015 16:00 

 
Sokol BOŽEJOV - FC Maraton PELHŘIMOV 

26. SO 13.06.2015 16:30 
 

Střepina ŽIROV "A"  - Sokol BOŽEJOV 

 

Z fary 

Jsou před námi největší křesťanské svátky – Velikonoce. Křesťané si v nich 

připomínají Kristovu smrt a jeho zmrtvýchvstání, po kterém nám opětovně otevřel brány 

věčného domova. Sám Bůh se stal člověkem, aby člověku ukázal, jak žít život, nepromarnit 

ho a jednou zakusit nebe. Podstatou takového života je především budování vztahů. Opak je 

velikou nemocí dnešního světa.  

Srdečně vás zvu na slavení Velikonoc v naší farnosti: 

 

Zelený čtvrtek: 18:00 

Velký pátek: 18:00 

Bílá sobota: 20:00 (od 7:00 – 12:00 bude kostel otevřený pro návštěvu Božího hrobu, osobní 

ztišení a rozjímání) 

Velikonoční neděle:  9:00 

Velikonoční pondělí: 9:00 

 



Z našich dalších aktivit chci připomenout zejména božejovskou pouť. Poutní mše bude 

v neděli 26. 4. 2015 v 10:30. V sobotu v 18 hodin budeme slavit vigilijní mši svatou. Snad 

padne vhod hospodyňkám a všem, kdo budou vrcholit s přípravami na slavnost sv. Jiří 

– patrona našeho kostela.  

  

V sobotu 16. května v 15 hodin budu sloužit mši svatou za všechny rodáky při 

příležitosti jejich setkání v naší obci. 

 

V sobotu 13. června ve 13 hodin odsloužím zase mši za naše hasiče. Budou slavit 120 

let od svého založení. Osobně se na tuto slavnost moc těším. 

 

Výhledově náš čekají v létě Tatry a pak v sobotu 5. září výlet do rakouského 

Schënbrunnu, Bratislavy a na starobylý hrad Děvín, odkud se po večeři vrátíme zpátky domů.  

 

Po létě to bude znovu kulturní vyžití v podobě koncertů. Byl bych rád, kdyby u nás 

vystoupili legendy Jiří Suchý a Jitka Molavcová se semaforským orchestrem.  

 

Člověk by se měl neustále na něco těšit, aby nemusel jen čekat na smrt. Věřím, že se 

nám to vzájemně daří. Žít tak, abychom si jednou nemuseli naříkat, že to vlastně za nic 

nestálo. Aby jednou bylo na co vzpomínat. Děkuji vám za vaší blízkost. Žehnám vám 

a vyprošuji všem požehnaný čas. Na viděnou. 

 

                                                                                          P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem. 

 

Nabídka kulturních akcí v Božejově: 

 

25. 4. 2015 - Pouťová taneční zábava (hraje kapela Wajt)      

 

16. 5. 2015 - VIII. setkání rodáků   

 

29. 5. 2015 - Noční pochod kolem Božejova      
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