
      ZPRAVODAJ   
 
září 2015                                                                                                                                  číslo 3/2015 
 
 
 
Výlov 
 
Je podzim a rybníky platí daň ze stříbra hladiny, skřehotu žab a letních radovánek. 
Dříve než na ně padne zimní spánek, odhalí vše, co po celý rok skrývaly. 
                                                                                                         
Měsíční krajina, která se z velkých dálek v rybníku zrcadlila, 
teď zjevila se na dně vyhaslá a smutná, bahnitá.                                 
 
Jen u čepu je živo.  
Tam rybí tlačenice opouští domov rybníka a nevrátí se více 
zpět. 
  

                                                                                 Marta Rysová  
 
 
Informace úřadu městyse  
 

 Žádáme zájemce, kteří budou chtít vyčistit před následující topnou sezónou komíny, 
aby se nahlásili na úřadu městyse. V sobotu dne 3. 10. 2015 přijede do obce kominík. 
 

 Žádáme rodiče, aby své děti narozené v prosinci 2014 a v roce 2015 přihlásili 
nejpozději do konce října na vítání občánků, které se uskuteční 4. prosince 2015.   
 

 městys Božejov hledá zájemce o úklid sálu po kulturních akcích – nejlépe dva 
dospělé páry. Zájemci se mohou informovat na úřadu městyse. 

 
 
Vybíráme z jednání zastupitelstva 
 

Na 5. veřejném zasedání konaném dne 8. 9. 2015 zastupitelstvo Městyse Božejov 
projednalo a schválilo: 
 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden až srpen 2015 bez dalších opatření 



b) Revokaci usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva v bodě 2g) – bod 2g) se ruší s tímto 
odůvodněním: Pozemek p. č. 1391 má již v pronájmu ZOD Božejov a nelze jej tedy 
dále pronajmout 

c) Rozpočtová opatření 12/2015 
d) Závazné prohlášení v souvislosti se stavbou „I/34 Božejov – KPÚ, polní cesty – NCV 

7, 13, 14, 23 
e) Smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu – AGRITEK s. r. o. 
f) Žádost p. Přibyla o ukončení nájmu obecního bytu č. 2 v budově č. p. 12 v Božejově 

dohodou ke dni 30.9.2015 
g) Pronájem obecního bytu č. 2 v budově č. p. 12 v Božejově pro pana Miloslava Poláka  
h) Prodej pozemku p. č. 1349 – ostatní plocha v k. ú. a obci Božejov ZOD Božejov za 

cenu 60 Kč/m2  
 
 

Koníček 
 

I letos jste na obvyklém místě srazu, před pohostinstvím Na Vinopalně, mohli od 
dubna pravidelně každou středu vídat členy místního týmu v modro-bílých dresech na 
vynálezu starém již bez mála 154 let, tedy na jízdním kole. Cykloteam Božejov se okolím a to 
i vzdálenějším prohání již třetím rokem. Dá se říci, že již pravidelně je prvním větším testem 
kondice závod „Okolo Vlásenice“. Letos s těmito výsledky: MUŽI MLADŠÍ 40 – 11. Tříska 
M., 17. Hák T.; MUŽI STARŠÍ 40 – 13. Masopust J.; TERÉN M III. – 24. Holý L.  

Nechyběly opět ani delší výlety, na které team letos vyrazil. Z těch musím určitě 
zmínit ten do Prahy. Uskutečnil se 4 - 5. 7. 2015 a jen připomenu, že v té době byla vedra 
přímo ukrutná. Nicméně ani toto nás nedokázalo odradit a z výletu jsme se vrátili ve stejném 
počtu, v jakém jsme ho započali. Takže všichni. Dosažení cíle, Václavského náměstí, je 
zdokumentováno na přiložené fotografii. 

 
Přejeme spoustu dalších šťastných kilometrů a návratů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Tříska 
 



Řádky ze základní školy 
 

Učení – jako proti proudu plavání: ustaneš na chvíli – vrátíš se o míli. Tomuto 
čínskému přísloví dávají učitelé v září zapravdu. Po prázdninách se na plavbu vydalo 39 žáků 
ZŠ a 35 dětí v MŠ. Do prvního ročníku nastoupilo 6 žáků, dostali od Kraje Vysočina dva 
dárky, které jim předal pan starosta. Stavebnici Roto, bude sloužit k rozvoji motorických 
schopností a má podpořit budoucí zájem o technické obory a kufřík s výbavou pro bezpečnou 
cestu do školy i do přírody. Škola každému prvňáčkovi nakoupila učební pomůcky v hodnotě 
300,- Kč  a do školní knihovny přibyly knihy za 4500,- Kč. V červnu jsme také podali žádost 
o dotaci z projektu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 
v Kraji Vysočina“ a čekáme na vyhodnocení. Pokud bude naší žádosti vyhověno, nakoupíme 
v rámci projektu konstrukční stavebnice pro MŠ i ZŠ.  

Na konci prázdnin byla dokončena plánovaná I. etapa rekonstrukce sociálního zařízení 
v ZŠ (pro zaměstnance). Další dvě etapy nás postupně čekají. Do budovy mateřské školy byly 
na začátku září namontovány videotelefony pro zlepšení bezpečnosti dětí. V této souvislosti 
žádáme o důslednost při zavírání vchodových dveří.    

Brzy nás čeká létání s draky, termín upřesníme dle počasí. Uspávání broučků 
s lampionovým průvodem je naplánován na 27. 10. 2015 a rozsvěcení vánočního stromu bude 
první adventní neděli. 
 
Věříme, že se nám společně ta plavba proti proudu i v letošním školním roce vydaří.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

naši prvňáčci 
 

Jaroslava Vaverková 
 

 
Z fary 
 

Vstoupili jsme do období podzimu. Je to čas, který dává možná víc příležitostí než 
jindy zastavit se a zamyslet. Odborníci uvádějí, že podzim je rovněž místem zvýšeného počtu 
depresí. A přece může být i krásný a smysluplný, pokud ho dokážeme naplnit svou orientací 
na „Ty“ toho druhého. Nežít jen pro sebe, neboť takovýto život nás obvykle nedokáže udělat 



šťastnými. Dovolím si naučit vás jednu důležitou psychologickou „tříčlenku“, kterou 
používám ve svém životě už nějaký pátek  a ona funguje. 

 
Náš vztah k druhým by měl být provázený: 
Empatií –  schopností vcítit se do kůže druhého 

Akceptací –  schopností brát druhého v jeho totalitě, to znamená přesně takového, jaký je 

Kongruence – schopností přes dvě předchozí vlastnosti být vždy „nad“ a ne „v“ daném 

problému. Nedovolit ohrozit své vlastní „Já“ problémy a starostmi jiných 

Tato jednoduchá metoda tří bodů je vděčnou pomůckou jak lze prožít život ve shodě 
s druhými a se sebou sama bez větších problémů a výkyvů.  
 

A ještě jeden důvod k radosti. „Mezi svými“ je název devadesátiminutového programu 
plného hitů v podání Václava Neckáře, který se tentokrát i s doprovodnou skupinou vrací do 
Božejova. Absolvuje u nás svůj vánoční koncert. Bude to v úterý 22. 12. 2015  19:00 hodin. 
Půjde o jediné představení, na které si můžete zakoupit lístky na Městysu Božejov od pondělí 
5. 10. 2015.  

Těšit se můžete na následující písně: 
„Mezi svými, Život, Dítě snů, Jorika, Stále šťastné údolí, Lady Jane, Tak mi ruku dej, 
Bejvávalo, Jsem,  Tomu kdo nás má rád, Nautilus, Pomíjivá, My to spolu táhnem dál, 
Podej mi ruku a projdem Václavák, Kdo vchází do tvých snů, Hledal jsem tě, Stín 
katedrál, Tu kytaru jsem koupil, kvůli tobě, Tvým dlouhým vlasům, Andělé strážní, 
Půlnoční, Všechno je jenom jednou, Jedenkrát“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na viděnou 
 

P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem 
 
 
Cesta za pokladem v Božejově 

 
   Ke konci letošních prázdnin, 22. srpna, proběhlo v Božejově opět dětské odpoledne. 
Pro letošní ročník jsme se rozhodli pro menší změnu a místo kulis božejovského lesa, jsme 
zvolili prostory v zástavbě obce Božejov.  

Na dětské odpoledne zavítalo téměř 100 startujících. Na cestě za pokladem soutěžící 
museli sestavit indicii, která je zavedla k místu pokladu. Jednotlivé kousky indicie bylo 
možné získat na stanovištích po obci a jejím okolí. 



Podle počtu lidí, kteří si poklad vyzvedli z hlubokého sklepa, lze usoudit, že indicii 
složila většina soutěžících. Po vyzvednutí pokladu bylo na místním hřišti pro soutěžící 
připraveno ještě několik lákadel v podobě skákacího hradu, elektrické koloběžky, malování na 
obličej nebo občerstvení v místním kiosku. 
Pořadatelé děkují všem zúčastněným maskám za pomoc při konání této akce.  
 
 
Z činnosti SDH v Božejově  
 

V měsíci lednu se v hostinci na Vinopalně konal každoročně pořádaný hasičský ples, 
na kterém hrála známá a v Božejově oblíbená kapela Expres z Humpolce. 

V dubnu byl sborem uspořádán každoroční sběr železného šrotu, který probíhal 
obvyklým způsobem. Po sebrání šrotu v Božejově a Nové vsi, jsme se dále dohodli, že 
posbíráme i odpad z vraků automobilů, který neznámý člověk vyvezl do prostoru kolem 
potoka ve „Žlíbku“. Celý prostor se podařilo kompletně vyčistit - byly sebrány dva valníky 
odpadu.  

V měsíci květnu se členové sdružení účastnili každoroční Okrskové soutěže v Libkově 
Vodě, kde se přes horší počasí, které několik jedinců odstonalo, blýsklo družstvo žen. 
Obsadily 1. místo. Muži zde obsadili 2. a 3. místo.  

V měsíci červnu se v prostoru hřiště konaly plánované oslavy 120ti let, od založení 
SDH V Božejově, spojené s pořádáním soutěže O pohár starosty Městyse Božejov. Tento 
pohár se v letošním roce konal již po 10té. Zde se blýsklo družstvo mužů a obsadilo 2 místo. 
Za zmínku stojí, že zde byl proveden i hasičský útok „božejovských veteránů“ kteří za silné 
podpory přihlížejících družstev, také velmi slušně soutěžili. S touto soutěží byl pro přítomné 
diváky a ostatní soutěžní družstva, připraven doprovodný program v podobě představení 
několika zásahových vozidel současné hasičské techniky. Všechna vozidla se těšila velkému 
zájmu především dětí, ale i dospělých. Na konec celé soutěže byla místními členy sdružení 
provedena úspěšná dálková doprava vody z Ratejnského rybníka, dvěma nejstaršími stroji, 
které sbor vlastní. Zajímavostí této dopravy bylo i to, že se zde účastnili jednak nejstarší 
a zároveň nejmladší hasičská droboť z Božejova, která za pomoci dospělých provedla hasební 
práce papírového domu.  

 
Další část tohoto programu se v podvečerních hodinách přesunula do sálu hostince 

„Na Vinopalně“, kde se o zábavu postarala kapela Kamenická 4ka. Této zábavy se zúčastnilo 
nad očekávání větší množství tanečníků, což nás velmi potěšilo. Novinkou zde v Božejově 



bylo uspořádání kola „Ligy mladých hasičů“ v měsíci září. Na tuto soutěž přijelo do Božejova 
29 soutěžních družstev.  

Nejmladší družstvo hasičů soutěžilo letos ve třech soutěžích v kategorii „přípravka“ 
a vždy dosáhli na nejvyšší příčku. Družstvo mladších žáků soutěžilo celkem jedenáctkrát. 
Z toho se jednou umístili na 1. místě, jednou na 2. místě a dvakrát na místě třetím. Družstvo 
starších žáků se zúčastnilo celkem šesti soutěží a umístění se pohybovalo od 6. do 12. místa. 

Z dalších činností uvedu střihání keřů a celkový úklid v parku před kostelem, je 
plánován úklid a bílení dílny, kde bývala zdviž. V zimních měsících je plánována větší oprava 
soutěžní motorové stříkačky, abychom v roce následujícím mohli motivovat 
a pokračovat minimálně ve stejných či lepších úspěších jako v roce letošním. 

Na den 12.12.2015 je plánována každoroční VVH v malém sále v Hostinci na 
Vinoplaně. 

Hasičkám a hasičům děkujeme za reprezentaci obce a všem ostatním za účast 
a podporu na námi pořádaných akcích. 
                                                                                                                 

                                                                                                                 starosta SDH  
 
    

Fotbalové okénko 
 

Věrným příznivcům domácího fotbalu jistě neuniklo, že se již započala nová sezóna. 
A to nejen pro muže hrající II. třídu-okresní přebor, ale nově i pro mužstvo dorostu, které 
vystřídalo několik let zde hrající starší žáky. 

Protože je nová sezóna teprve na svém začátku, mají obě mužstva za sebou jen „pár“ 
úvodních zápasů, ve kterých se jim více či méně dařilo. Muži mají po uplynulé sezóně co 
napravovat a jak se bude dařit dorostu, na to si budeme muset počkat. 

Každopádně držte oběma mužstvům palce a věříme, že je přijdete podpořit minimálně 
na domácí půdě. 
 

Sokol Božejov 
 
 

Na co se můžeme těšit? 
 
27. 10. 2015 – uspávání broučků 
 
29. 11. 2015 – rozsvěcení vánočního stromu 
 
13. 12. 2015 – Vánoční besídka 
 
leden/únor 2016 – 5. ročník Zelokoštu 
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