
 

       
 
 
 
 
 

  ZPRAVODAJ 
--------------------------------------------------------- 
červen 2016          čtvrtletník          číslo 2/2016  
   
Podvečer                                                                                
 
Podvečer padá do rákosí. 
Větřík v něm 
tiše hovoří.                                                          
Sedíš a čekáš, 
kdy se vynoří 
průhledné 
rusalky                                                                                
a začnou tančit 
na lesklé 
hladině, 
křepce a neslyšně, 
jak mlžný opar z padající rosy.  
                                                        Marta Rysová 
 
                                                             
Vybíráme z jednání zastupitelstva 
 
 Na 9. veřejném zasedání konaném dne 

17. 5. 2016 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 
až duben 2016 bez dalších opatření 

b) Závěrečný účet městyse Božejov za rok 
2015 – bez výhrad 

c) Účetní uzávěrku za rok 2015 za městys 
Božejov 

d) Účetní uzávěrku za rok 2015 za Základní 
školu a mateřskou školu Božejov 

e) Smlouvu o kontokorentním úvěru 
č. 0622114379/16 

f) Rozpočtová opatření 4/2016 
g) Podporu z rozpočtu městyse pro Spolek 

Zvoneček Pelhřimov ve výši 10 000,- Kč 
dle žádosti 

h) Přerozdělení části hospodářského výsledku 
Základní školy a mateřské školy Božejov 
dle žádosti 

i) Smlouvu o zřízení služebnosti 
č. 1984/2015-SML – Povodí Vltavy 

j) Pronájem kiosku u koupaliště pro Zdeňka 
Mareše (nar. 1977) na období 1.7. – 
14.8.2016 s podmínkou uvolnění pro akce 
TJ Sokol Božejov, z. s., SDH Božejov 
a všechny společenské organizace 

k) Pronájem nebytových prostor ve stavbě 
stojící na pozemku p.č. st. 42/5 panu 
Jiřímu Kněžínkovi (nar. 1982) dle žádosti 
za 500,- Kč/měsíc 

l) Prodej pozemku p. č. 1102/13 o výměře 40 
m2 v k. ú. a obci Božejov panu Zdeňku 
Marešovi (nar. 1952),Božejov 142, 394 61 
Božejov  za cenu 60,- Kč/m2 

m) Nadále pokračovat v pořizování územního 
plánu Městyse Božejov 

n) Zprávu kontrolního a finančního výboru 
 
 
Noční pochod 
 
 V pátek 3.6.2016 se uskutečnil 36. ročník 
„Nočního pochodu kolem Božejova“, kterého 
jste se mnozí z Vás zúčastnili. Na připravené 
trasy 6,5 km, 10,5 km a 14 km se vydalo celkem 
446 účastníků. I letos nám trochu pohrozilo 
počasí, ale vypršet se stačilo ještě před začátkem. 
Samotný pochod a tradiční opékání špekáčků 
v cíli již deštěm poznamenáno nebylo. Děkujeme 
účastníkům, že si udělali čas a prošli se s námi 
kolem Božejova a také všem, kteří se podíleli na 
přípravě i samotném průběhu akce. Těšíme na 
viděnou s Vámi při dalším ročníku. 
 
 
Řádky ze základní školy                                 
  
Vážení rodiče, vážení spoluobčané, 
 
využívám „Božejovský zpravodaj“, zpravodaj 
který před 13 lety vznikal právě ve škole, 
k několika osobním poděkováním. Tímto 
školním rokem končí má sedmnáctiletá řídící 
práce a třiceti sedmiletá pedagogická činnost 
v naší škole.  Chci poděkovat všem, se kterými 
jsem v různých směrech spolupracovala, za 



 

jejich vstřícnost a ochotu. Rodičům za podporu 
a pochopení při práci s jejich dětmi. 

Přeji Vám a zejména všem svým žákům 
jen to dobré. 

                                                                                                              
Krásné léto J. Vaverková 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

3. místo v národní soutěži KMČ Albatros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doba Karla IV. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Den dětí – sférické kino 3D                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasování na čtenáře 
 
 

Z fary 
 
 V životě není důležitý jen úspěch, ale 
rovněž facky, které v něm a od něho občas 
dostaneme. Udržují nás totiž při zemi, abychom 
si o sobě příliš nemysleli.  
 Jsem vděčný Bohu, že mám 
kolem sebe přátele moudřejší od sebe. Jednou, 
když jsem se příliš naparoval a kritizoval jiné, mi 
jeden z nich řekl: „Denně mi dáváš mnoho 
důvodů, abych se na tebe vykašlal. Neudělal 
jsem to a ani neudělám. Zůstal by jsi totiž 
sám.“A já pochopil, že i já chci žít svůj život tak, 
aby bylo kolem mne co nejméně osamocených 
lidí. 
 Je před námi léto. Spolu s Miluškou 
Stehnovou připravujeme, po úspěchu přednášky 
o císaři Karlu IV., další – jedna bude věnovaná 
otci Karla IV., králi Janu Lucemburskému 
a druhá císaři Františkovi Josefovi I., sto let od 
smrti kterého si tento rok připomínáme.  
   

V pátek 16. září se chystáme do 
Stavovského divadla na představení Mikve 
v hlavní roli s Ivou Janžurovou. Dále hrají: Jana 
Boušková, Taťjana Medvecká, Vanda 
Hybnerová a další. Odjezd od fary bude v 16 
hodin. Cena 
je 420,- Kč. 
V ceně je 
vstupenka na 
divadelní 
představení 
a cesta. 
Přihlásit se 
můžete u 
paní Věry 
Kopecké. 
          Přeji nám všem krásné a požehnané léto 
a co nejméně osamocených lidí kolem nás. 
 
                  P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem. 
 
 
Na co se můžeme těšit? 
 
27.8.2016 – Cesta za poznáním – start 

  u koupaliště mezi 15:00 – 16:30        
                          hod. 
 
 

 



 

Zajímavosti 
 

Komín bývalého božejovského lihovaru 
i letos osídlili čápi. První přiletěl 24.3. a druhý 
6.4. V současné době jsou na hnízdě kromě 
dospělých čápů i tři mláďata – viz. fotografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charitativní sbírka šatstva, nádobí, lůžkovin 
 

Na začátku dubna letošního roku 
proběhla sbírka použitého ošacení pro Diakonii 
Broumov. Předseda a generální ředitel tohoto 
sociálního družstva zaslal dopis, ve kterém 
vyjadřuje poděkování a vděčnost všem občanům 
městysu za jejich štědrost a ochotu pomáhat 
druhým. Ve svém dopisu píše, že darované věci 
jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu 
potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni. 
V závěru dopisu vyjádřil přesvědčení, že 
spolupráce bude i nadále pokračovat a budou 
moci realizovat jejich motto „NEPOTŘEBNÉ 
VĚCI POTŘEBNÝM“ 
      
                   Děkujeme 
 
 
SDH Božejov 
 

Jako v letech předcházejících tak 
i v letošním roce se především mladší hasiči 
našeho sdružení s velkým nasazením pustili do 
nové sezóny.  Do současné doby se mladší hasiči 
účastnili celkem třech kol „Ligy mladých 
hasičů“ v Hněvkovicích, Počátkách a ve Věžné 
a dvou soutěží „Poháru“ v Hořepníku 
a Božejově, kde úročili své dovednosti 
z pravidelných pátečních tréninků.    

Na těchto soutěžích se umístili na 2. až 
10. příčkách. V měsíci květnu jsme se účastnili 
soutěže „Okrsku“ v Ondřejově, kde se družstva 
dětí umístila na 1. a 3. místě, družstvo žen 
obsadilo 2. místo, družstvo dorostenců obsadilo 

také 2. místo a družstvo mužů, nebylo pro 
vznesený protest časově hodnoceno. Dále jsme 
v Božejově dne 18. 6. 2016, pořádali již 11. 
pohár „Starosty městyse Božejov“. Z  počátku se 
celá soutěž jevila slabší účastí soutěžních 
družstev, mírně nás zde zkoušelo počasí, ale 
první zdání byl pouze klam! Do soutěže se 
přihlásilo celkem 8 družstev dětí, 2 družstva žen 
a 6 družstev mužů. Našim mladším hasičům 
vyšel tento pohár na domácí půdě ze všech 
nejlépe, zde obsadili třikrát první místo 
a jedenkrát 4. místo, ženy obsadily 2. místo 
a družstvo mužů se zde blýsklo 1. místem, kdy 
oko nejednoho diváka zůstalo překvapeno 
s dosaženým časem 28,15 s! Celá soutěž 
nakonec byla účastníky hodnocena velmi zdařile, 
což potvrdil i stánek s pochutinami. Za 
připomenutí, zde stojí účast Daniela Křížka na 
okresním kole hry „Plamen, kde obsadil 1. místo 
ve středních dorostencích a následně jeho účast 
v Krajském kole této hry, kde obsadil 10. místo. 
V následujícím prázdninovém období máme 
v plánu účastnit se soutěží v Rynárci, Salačově 
Lhotě, Přáslavicích a v Chyšce, které vyvrcholí 
v měsíci září pořádáním kola Ligy mladých 
hasičů u nás v Božejově.  

Dovolte mi popřát Vám všem 
v nadcházejícím prázdninovém období pěkné 
počasí a příjemně strávenou dovolenou. 
      
                 Jan Tománek  
 
 
Jak správně třídit odpad? 
 

Stále se setkáváme s tím, že je 
v kontejnerech na tříděný odpad vyhozeno něco, 
co tam nepatří. V tomto a následujících číslech 
zpravodaje si můžete přečíst co do jednotlivých, 
barevně odlišených, kontejnerů patří a co ne.  

 

SKLO 
 
se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. 
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo 
i podle barev: barevné do zeleného, čiré do 
bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude 
se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá 
skleněný odpad recyklovat do nekonečna.  



 
Redakční rada uvítá náměty a příspěvky do zpravodaje osobně, poštou na adresu: Městys Božejov, Božejov 111, 394 61 Božejov, 

nebo elektronicky - obec.bozejov@quick.cz  
Registrováno pod číslem MK ČR E 17504, vydává Městys Božejov, Božejov 111, 394 61 Božejov, IČ 00247855, náklad  250 výtisků, 

vyšlo dne 27. 6. 2016. Na vydání se podíleli: Tříska Miroslav, Sochorová Jitka, Mgr. Vaverková Jaroslava, Rysová  Marta, 
Tománek Jan a P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem,Tisk Pretiko Jihlava 

 

ANO 
 

Do zeleného kontejneru můžeme 
vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, 
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit 
do zeleného kontejneru můžete také tabulové 
sklo z oken a ze dveří. 

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin 
a rozbité skleničky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 
 

Do těchto nádob nepatří keramika a 
porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla, 
žárovky, zářivky nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu. 
 
 
Sportovní okénko  
  

Božejovští fotbalisté získali v tomto 
ročníku „Poutník ligy“ celkem 26 bodů – je to 
sice o 6 bodů více než v minulé sezóně, ale 
strach o případný sestup do III. třídy byl stejný, 
ne-li ještě větší než loni. V několika zápasech 
dokázali fotbalisté překvapit, když porazili 
silnější soupeře z předních míst tabulky. Naopak 
s týmy, se kterými vyhrát byla, jak se říká, 
povinnost, se nedařilo. A právě tyto body 
chyběly k pohodovějšímu závěru sezóny. Vše 
dokresluje následující tabulka. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. SK H. Cerekev A 24 19 3 2 107:29 60 
2. SK Obrataň A 24 15 4 5 69:39 49 
3. TJ Sp. Počátky 24 14 3 7 72:60 45 
4. FC Maraton Pelhřimov 24 13 5 6 100:47 44 
5. TJ Sn. Kamenice B 24 11 1 12 49:51 34 
6. FC Sl. Žirovnice B 24 9 4 11 48:64 31 
7. TJ FC Ústrašín 24 10 1 13 42:78 31 
8. TJ Stř. Žirov A 24 7 7 10 44:50 28 
9. TJ Sok. Plačkov A 24 7 5 12 59:60 26 
10. SK Jiřice A 24 7 5 12 50:59 26 
11. TJ Sok. Božejov 24 8 2 14 39:77 26 
12. TJ T. Červená Řečice 24 7 4 13 28:51 25 
13. TJ Sok. Hořepník 24 5 4 15 43:85 19 


