
 
 

       
 
 
 

 
 

ZPRAVODAJ 
---------------------------------------------------------  
březen 2016                                      číslo 1/2016  
 

Na cestě 
 

Šumící splav, 
sasanky u potoka, 
žluté jehnědy bříz, 

zpěv ptáků ve větvích 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jaro probouzí 
náš kraj, ztichlý 

a zadumaný. 
 

Marta Rysová 
 
 
Vybíráme z jednání zastupitelstva 
 
 Na 8. veřejném zasedání konaném dne 
23. 2. 2015 zastupitelstvo Městyse Božejov 
projednalo a schválilo: 
 

a) Že odměny za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva 
zůstávají beze změny 

b) Podporu z rozpočtu městyse Božejov pro 
SDH Božejov ve výši 10 000,- Kč dle 
žádosti 

c) Podporu z rozpočtu městyse Božejov na 
provoz pojízdné prodejny v Nové Vsi ve 
výši 6 000,- Kč dle žádosti 

d) Přílohu ke smlouvě č. 392/2016 – 
pronájem pozemků Městyse ZOD 
Božejov 

e) Prodloužení kontokorentního úvěru 
o 1 rok 

f) Prodej pozemku p. č. 804/5 o výměře 
176 m2 v k. ú. a obci Božejov paní 
Bohuslavické Daně, 
Plk. Švece 2055, 393 01 Pelhřimov za 
cenu 60,- Kč/m2 

g) Prodej pozemku p. č. 804/8 o výměře 
88 m2 v k. ú. a obci Božejov paní 
Hrdličkové Miloslavě, Vašátkova 1019/2, 
Černý Most, 198 00 Praha 9  za cenu 
60,- Kč/m2 

h) Prodej pozemku p. č. 1738 o výměře 
1067 m2 v k. ú. a obci Božejov pro 
výstavbu RD pro Krejču Michala, 
Božejov 184, 394 61 Božejov za 
nabídnutou cenu 410,- Kč/m2.  

 
 

Informace úřadu městyse 
 

Charitativní sbírka šatstva, nádobí, 
lůžkovin se bude konat v pátek 8. 4. 2016  od 
15:00 do 17:00 hodin a v sobotu 9. 4. 2016 od 
9:00 - 11:00 hodin.  
 
 
Hodnocení sociální komise 
 

V uplynulém roce 2015 jsme uspořádali 
v dubnu charitativní sbírku pro Diakonii 
Broumov. Zásluhou našich občanů dopadla 
dobře. Dále jsme se podíleli na organizaci 
a průběhu setkání rodáků Městyse Božejov, 
které se konalo v květnu 2015. 
    U příležitosti životních výročí jsme 
s dárkovými balíčky navštívili 6 osmdesátníků, 
2 pětaosmdesátníky a 1 devadesátníka. 
S Mikulášskou nadílkou jsme zajeli za našimi 
šesti občany, kteří žijí v LDN nebo v domovech 
důchodců.   
     

Vítání občánků v loňském roce odpadlo 
pro nezájem rodičů.  



 
 

Řádky ze základní školy  
 
    Uplynulé tři měsíce byly ve škole 
bohaté na akce, které naplňovaly zaměření 
našeho školního vzdělávacího programu. 
Vycházka ke krmelci s odborným výkladem 
členů Mysliveckého spolku Božejov se žákům 
velmi  líbila. Možnost podívat se do puškohledu 
byla pro většinu opravdu zážitkem. Vzdělávací 
program „Zdravá 5“ zaměřený na zdravou 
výživu seznámil děti hravou formou s nešvary 
ve stravování. Zajímavá byla i přednáška 
o Karlu IV. pro  žáky 3.-5. ročníku. Ani letos 
jsme nezapomněli na královský ples, maškarní 
karneval, soutěž ve skoku vysokém, recitační 
soutěž  nebo velikonoční koncert malých 
hudebníků.  
  Ve školní tělocvičně proběhl 5. března 
turnaj v RINGU, který každoročně  pořádá PS 
Koloušci. Z 13 družstev si nejlépe vedli 
soutěžící z Mladé Boleslavi. 

Veřejnost měla možnost využít dne 
otevřených dveří v ZŠ i MŠ. K zápisu do 
prvního ročníku přišlo devět dětí a přihlášek do 
MŠ pro příští školní rok bylo vyzvednuto také 
devět. Se všemi se těšíme na spolupráci. 
 

Jaroslava Vaverková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U krmelce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravá 5 
 
 
Koloušci 
 

Putovní pohár předsedy vlády ČR, za 
práci s dětmi a mládeží v oblasti výtvarné, 
rukodělných technik a keramiky, propůjčil pro 
rok 2016 Bohuslav Sobotka pionýrské skupině 
Koloušci. Na slavnostním koncertu „Děti 
dětem“, který pořádala Nadace dětem a Pionýr 
z.s. v Kongresovém centru Praha v sobotu 
30.ledna 2016, převzal ocenění za pionýrskou 
skupinu skupinový vedoucí Roman Ondrušek 
společně s členkou dětského keramického 
kroužku z Božejova Nikolou Křížovou. 

V souvislosti s tímto oceněním patří 
poděkování všem vedoucím pionýrské skupiny 
Koloušci za jejich dobrou a obětavou práci s 
dětmi v keramických dílnách v Božejově, 
Pelhřimově a ve Vyskytné a za realizaci 
kvalitních doprovodných akcí a letních táborů.  

Na úspěchu mají podíl i samotné děti, 
především úspěšnou prezentací svých výrobků 
na soutěžích a výstavách. V republikovém 
finále soutěže Pionýrský Sedmikvítek 2015 
v kategorii C2 skončila na prvním místě 
Kateřina Blažková (keramická dílna Božejov). 
V kategorii D se jako první umístila rovněž 
božejovská Žaneta Žežulářová. A kategorii E 
(do 18 let) vyhrála Jana Pliešovská z keramické 
dílny Pelhřimov. Všem blahopřejeme. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Foto vítězů keramické republikové soutěže 
Pionýrský Sedmikvítek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kateřina Blažková (kategorie C2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žaneta Žežulářová ( kategorie D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

pohár předsedy vlády ČR 
 

Roman Ondrušek 

Z fary 
 
    Psychoanalytik Carl Gustav Jung je 
autorem výroku: „Existence Boha není pro mne 
otázkou víry. Já vím, že existuje.“ Právě toto 
poznání – osobní zkušenost chybí většině 
křesťanů. 
    Víra totiž vede k nebezpečí vlastní 
projekce. Nejen dějiny křesťanství jsou toho 
zjevným důkazem. Člověk modelující Boha na 
svůj obraz. Pokud křesťané „jen věří“, samo 
o sobě to ještě nemusí nic znamenat. Naopak, 
přichází prostor pro výmluvy – „nebýt ani 
teplý, ani studený.“ 
    Ne tedy samotná víra, leč osobní 
zkušenost s Bohem má šanci dělat křesťany 
užitečnými. Dokázal to nedávno i pražský 
arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Na večeři 
s čínským presidentem Si Ťin-pchingom jako 
jediný nemluvil „jen“ o obchodě.  
    „Svou přítomnost na večeři s čínským 
prezidentem chápu jako manifestaci 
náboženské svobody. Chci, aby čínský host 
viděl, že v demokratické zemi je církev a věřící 
vůbec nedílnou součástí společnosti“, napsal 
Duka doslova v dopise, který odevzdal 
Si Ťin-pchingovi. 
    Když se kardinál nepřijde jen navečeřet, 
je to zajisté dobré znamení. První muž Číny 
mohl i díky Dukovi poznat, že „červená“ má 
odstíny. Kromě té komunistické existuje také 
římská. Podobně jako čínská, má i ona stále 
svoji váhu. A respekt.  

                                                                                          
P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem. 

 
 
Výstava keramiky 

 

-  v závěru dubna proběhne tradiční výstava 

keramiky v kostele Sv. Jiří 
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Fotbalové okénko 
                                      

Rozpis mistrovských utkání  TJ Sokol Božejov ve II. třídě okresního přeboru – srdečně jste 
zváni nejen na domácí zápasy                                                       

 
Kolo Den Datum Hodina 

 
Soupeř - doma/venku 

15. NE 27.03.2016 15:00  SK Obrataň "A" - TJ Sokol Božejov 

16. NE 03.04.2016 15:00  TJ Sokol Božejov - SK Spartak Počátky 

17. SO 09.04.2016 15:30  FC Slavoj Žirovnice "B" - TJ Sokol Božejov 

18. NE 17.04.2016 15:00  TJ Sokol Božejov - TJ Slovan Kamenice nad Lipou "B" 

19. SO 23.04.2016 15:30  TJ Sokol Hořepník - TJ Sokol Božejov 

20. NE 01.05.2016 15:00  TJ Sokol Božejov - TJ FC Ústrašín 

21. SO 07.05.2016 15:30  TJ Sokol Plačkov "A" - TJ Sokol Božejov 

22. NE 15.05.2016 15:00  TJ Sokol Božejov - TJ Tatran Červená Řečice 

23. NE 22.05.2016 15:00  TJ Sokol Božejov - FC Maraton Pelhřimov 

24. V O L N O 
25. NE 05.06.2016 15:00  TJ Sokol Božejov - SK Horní Cerekev "A" 

26. SO 11.06.2016 16:30  TJ Střepina Žirov "A" -  TJ Sokol Božejov 
 
 
 

Pozvánka do Veselé 
 
 
 
 
 
 
 

 


