
      ZPRAVODAJ   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
červenec 2015                                                                                                                         číslo 2/2015 

 

                                                                                                                     

  Citát    

              

                                                      „Lidé čekají celý týden na pátek, 

                                                      celý rok na léto a celý život na štěstí. 

 

                                                      Jenže štěstí nepřijde, nikdo vám ho nedá                            

                                                      a nic vám ho nepřinese. Štěstí je umění, 

                                                      které si musíme osvojit. 

 

                                                      A můžeme začít tím, že přestaneme 

                                                      na cokoliv čekat a začneme se 

                                                      cítit šťastně tady a teď.“ 

 

 

 

 

                                                              
Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

 

 Na 4. veřejném zasedání konaném dne 9.6.2015 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

 

- kontrolu plnění rozpočtu za období leden až květen 2015 bez dalších opatření 

- závěrečný účet městyse Božejov za rok 2014 – bez výhrad 

- účetní uzávěrku za rok 2014 za městys Božejov 

- účetní uzávěrku za rok 2014 za Základní školu a mateřskou školu Božejov 

- založení dobrovolného svazku obcí Nová Lípa se sídlem Město Černovice, Mariánské 

náměstí 718, 394 94 Černovice a schvaluje zakladatelskou smlouvu včetně stanov 

a příloh 1 a 2 ve znění přiloženém k zápisu ze zasedání zastupitelstva 

- příspěvek pro Sdružení Zvoneček ve výši 10 000,- Kč 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.revis-tachov.cz/img_resize.php?id%3D1130%26width%3D680%26height%3D460%26resizing_type%3Dfit%26type%3Ddb&imgrefurl=http://www.revis-tachov.cz/leto-s-revisem.html&h=460&w=680&tbnid=1LanQtbEYrHGgM:&zoom=1&docid=Pzx9Zq4rJgTLdM&ei=oxWJVffED8PuUN_EoogP&tbm=isch&ved=0CGEQMygpMCk


- pronájem kiosku u koupaliště pro Zdeňka Mareše na období 26.6. – 16.8.2015 

s podmínkou uvolnění pro akce TJ Sokol Božejov, o. s., SDH Božejov a všechny 

společenské organizace 

- nadále pokračovat v pořizování územního plánu Městyse Božejov 

- zprávy kontrolního a finančního výboru o činnosti za období 11/2014 – 5/2015 

 

Noční pochod 

 

 

Letošní, 35. ročník, nočního pochodu kolem Božejova se tradičně uskutečnil poslední 

páteční navečer v měsíci květnu. Tedy 29.5.2015. Jako obvykle byly připraveny tři trasy – 

letos byly dlouhé 5, 10 a 15 km. Celý den to s počasím vypadalo dobře, ale zrovna ve chvíli, 

kdy se na trať vydalo prvních pár účastníků se „trochu“ rozpršelo. Déšť netrval dlouho, ale 

i přesto mohl některé účastníky odradit. Navzdory počátečním rozmarům počasí se na tratě 

vydalo krásných 427 účastníků, kterým za jejich účast děkujeme a doufáme, že si pochod 

náležitě užili. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu pochodu.  

Doufáme, že se společně s námi těšíte na další ročník. 

 

 

Třídíme odpad     

 

 

Sklo, železo, hadry a papír jsme byli zvyklí třídit. Jsou to všechno odpady, ze kterých 

se zase dají udělat užitečné věci. Tráva a větvičky se dají po kompostaci vrátit do přírody jako 

hnojivo. Co ale s plasty? Když je spálíme, znehodnucujeme ovzduší rakovinotvornými 

látkami. Když zakopeme nebo pohodíme do přírody, leží tam beze změny věky. Ten, kdo 

uvedl na trh plastové obaly, měl také současně vymyslet jejich následné využítí, co by 

odpadu. Něco málo se znovu zpracovává, ale málo se to publikuje, takže o tom moc nevíme.  

 Všiměte si, co za plastový odpad máme v obyčejné domácnosti. Krabičky od mléka, 

smetany, tuků, sýrů, pomazánek, dortů, cukrovinek, zmrzlin, sáčky a igelity od mražených 

potravin, svačin, uzenin, pečiva, zeleniny, láhve od limonád, piva, vody, oleje, kelímky od 

jogurtů, hořčice, koření, marmelád, krémů, platíčka od léků. Každý den se vám podaří 

nasbírat velký odpadkový sáček plastů. Kdybychom všichni poctivě třídili, tak těch 

kontejnerů na plast je málo. Měl by někdo vymyslet kontejnery s drtičkou, aby pojmuly 

odpadu co nejvíce a hlavně nějaké užitečné využití tohoto odpadu, protože jinak nás brzy 

zavalí.  

                                                                                                              Marta Rysová 



Řádky ze základní školy                                 
  

 

Skončil školní rok 2014/2015. Bylo to období bohaté na mimořádné vzdělávací, 

kulturní i zábavné programy, které organizovala naše mateřská i základní škola. Z 28 akcí 

pořádaných MŠ se setkalo s velmi kladným ohlasem nejen vánoční vystoupení nebo kulturní 

pásmo na rodácích, ale i květnová besídka k oslavě Dne matek.  Po pásmu básniček a písniček 

proběhly v každé třídě tvůrčí dílny, kde děti a rodiče vyráběli drobné ozdoby. Počet 

přítomných na Zámecké slavnosti, která se konala 23. 6. také svědčí o úspěšné otevřenosti 

naší školy k veřejnosti. Letos to bylo mimo jiné už dvanácté dětské divadelní představení, 

které postupně žáci naší ZŠ od roku 2004 sehráli. Možná, že jednou někteří z nich budou noví 

božejovští ochotníci. Talent jim určitě nechybí. 

Přejeme Vám hezky prožité a prosluněné léto. 

 

 
                   Tvůrčí dílny v MŠ                                                   Zámecká slavnost 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

 

                                                                                                        Mgr. Jaroslava Vaverková            
 

 



Slimáci 
 

 

Přemýšlela jsem, proč je v posledních letech v zahradách tolik slimáků. Zjistila jsem, 

že je vlastně chráníme. Přirozeným nepřítelem slimáků je ježek. Ten z našich zahrad úplně 

vymizel. Nemá v zahradách klid. Vyhnali ho psi, kteří jsou skoro v každé domácnosti a také 

rámusící sekačky, kterými skoro každý týden sekáme zahrady a okolí domů. Z přírody zmizeli 

bažanti a koroptve a z vesnic slepice. Ti všichni mimo jiné vyzobávali slimáčí vajíčka. 

Slimák nemá nepřítele a na zahradách si může vybrat podle své chuti. Když prší, je mu hej. 

Když je sucho, tak mu zaléváme.  

 Co nám tedy zbývá? Ruční sběr, granule a pivo do PET lahví zapuštěných do země. 

Inu, pokrok nezastavíš.  

 
                                                                                                              Marta Rysová 

 
Z fary 
 

 

Po koncertě klavírního virtuosa přišel za ním nadšený divák, aby mu poděkoval: „Celý 

život bych dal za to, abych hrál jako vy!“. Mistr se zamyslel: „Přesně to je cena, kterou jsem 

zaplatil.“ 

I my v životě za ledacos platíme. Mnohdy příliš vysokou cenu i za to, co je bezcenné. 

Měli bychom se občas zastavit a zamyslet se, na co vlastně „utrácíme“ svůj život. Za čím se 

tolik honíme? A možná nám v té chvíli dojde, že to nejcennější máme vedle sebe a jen to 

přehlížíme, protože jsme si zvykli brát některé skutečnosti jako samozřejmost.  

Přeji nám všem, abychom si léto, do kterého vstupujeme, užili. Abychom věnovali čas 

na prvním místě těm, kteří nejsou samozřejmostí, ale darem, který nám byl svěřený, abychom 

o něj pečovali. 

Požehnané léto, přátelé! 

                                                                                  P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem.  

 

 

 



Na co se můžeme těšit? 

 

 

10.7.2015 – beseda s hokejovým rozhodčím Miroslavem Lhotským (na letošním MS pískal 

při finálovém utkání Kanada – Rusko) 

22.8.2015 – CESTA ZA POKLADEM – dětské odpoledne v Božejově s cestou za pokladem. 

Aby byl poklad objeven, je třeba najít řadu indicií. Start za úřadem Městyse 

Božejov 

 

Zajímavosti 

 

 

I letos osídlili božejovský komín lihovaru čápi. První přilétl 

4. dubna 2015, druhý 16. dubna 2015. Začátkem června pak 

z hnízda začaly vykukovat čtyři hlavičky mladých čápů. 

 

 

 

 

Informace úřadu Městyse 

 

- od 1.7.2015 se mění otevírací doba sběrného dvora -  středa od 16 do 18 hod. (sobota 

zůstává beze změny: 10-12 hod.), zároveň žádáme občany aby využívali otevírací 

doby sběrného dvora a neshromažďovali odpad před zavřenými dveřmi dvora. 

 

- městys Božejov hledá zájemce o úklid sálu po kulturních akcích – nejlépe dva 

dospělé páry. Zájemci nechť se hlásí na úřadu městyse. 

 

 

Životní prostředí 

 

 

 Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. 

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 

obce v loňském roce vytřídili 72 televizí, 19 monitorů a 818 kg drobných spotřebičů. 

 Tím jsme uspořili 33,75 MWh elektřiny, 1 672,32 l ropy, 146,51 m
3
 vody a 1,26 tun 

primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,39 tun CO2 ekv., 

a produkci nebezpečných odpadů o 28,89 tun. 

 

          Děkujeme 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.chovzvirat.cz/images/clanky/472/472_tss37u.jpg&imgrefurl=http://www.chovzvirat.cz/clanek/472-ptak-roku-2014-cap-bily-cap-cerny/&h=720&w=960&tbnid=N0SdWqQF0I7flM:&zoom=1&docid=l63kuZXA-UcekM&ei=chGJVb30BYusU4LrgeAO&tbm=isch&ved=0CCQQMyggMCA4ZA


Sportovní okénko  

 

 

I když se to podle přiložené tabulky nezdá, byla uplynulá sezóna pro božejovské 

fotbalisty vlastně úspěšná. Pokud si, jakož to pravidelní návštěvníci domácích zápasů, lámete 

hlavu nad tím, v čem vlastně onen úspěch spočívá, pak vězte, že je to v záchraně před 

sestupem do III. třídy. Božejovu se na poslední chvíli podařilo odlepit se od úplného dna 

tabulky a vyhnout se tak sestupovým pozicím. 

Jsme rádi, že jste s námi, i když se nám nedaří a doufáme, že nám svou přízeň 

zachováte i nadále, protože v další sezóně to bude určitě lepší. 

 

1. Maraton PE 24 17 1 6 85: 37 52 
 

2. Pacov B 24 15 5 4 71: 44 50 
 

3. Kamenice B 24 15 4 5 67: 51 49 
 

4. Obrataň A 24 15 1 8 76: 48 46 
 

5. Počátky 24 13 4 7 82: 40 43 
 

6. Hořepník 24 12 5 7 65: 55 41 
 

7. Plačkov A 24 9 4 11 45: 47 31 
 

8. Žirovnice B 24 9 2 13 56: 68 29 
 

9. Žirov A 24 7 3 14 42: 67 24 
 

10. Ústrašín 24 7 3 14 39: 76 24 
 

11. Božejov 24 5 5 14 43: 70 20 
 

12. Č. Řečice 24 5 5 14 31: 58 20 
 

13. Čejov 24 2 8 14 29: 70 14 
 

 

 

Přikládáme i tabulku mužstva starších žáků, kteří již v další sezóně pokračovat 

nebudou, a děkujeme hráčům i trenérům.                                                                    

   

 

1. Speřice 24 14 3 7 50: 28 45 
 

2. Košetice 24 11 3 10 33: 42 36 
 

3. Božejov 24 6 4 14 43: 56 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

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           
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