
       
 
 
 
 
 

  ZPRAVODAJ 
--------------------------------------------------------- 
říjen 2016            čtvrtletník           číslo 3/2016  
 
 
Lidová pranostika na říjen 
 
„Po teplém září zle se říjen tváří.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace úřadu městyse  
 

 Žádáme zájemce, kteří 
budou chtít vyčistit před 
následující topnou 
sezónou komíny, aby se 
ještě nahlásili na úřadu 
městyse. Vzhledem k velkému zájmu 
přijede kominík do obce již v pátek 
14.10.2016                                        
 

 Žádáme rodiče aby, 
své děti narozené 
v listopadu 
a prosinci 2015 
a v roce 2016 
přihlásili nejpozději 
do konce října na vítání občánků, které se 
uskuteční 
9. prosince 2016 
 

 Školní jídelna nabízí možnost 
pravidelného 
i občasného odběru obědů.  Oběd se 
skládá 
z polévky, hlavního chodu, někdy ovoce 
nebo mléčného výrobku a stojí 67,- Kč.  
 

 Hlášení místního rozhlasu je možné si 
přečíst na internetových stránkách obce 
www.bozejov.cz. V sekci Úřad městyse 
Božejova je odkaz Hlášení místního 
rozhlasu a zde jsou jednotlivá hlášení. 

 
 
Vybíráme z jednání zastupitelstva 
 
 Na 10. veřejném zasedání konaném dne 

16. 8. 2016 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 

až červenec 2016 bez dalších opatření 

b) Rozpočtová opatření 8/2016 

c) Smlouvu o pronájmu obecního bytu č. 1 

v č. p. 12 v Božejově 

d) Plnou moc a smlouvu s firmou SFORP 

s.r.o. za účelem snižování a optimalizace 

nákladů vydávaných za nákup energií 

a služby s tím související 

e) Vstup do honebního společenstva 

Božejov I. od 1. 1. 2017 

f) Miroslava Třísku jako zástupce do 

honebního společenstva 

g) Zápis do kroniky za rok 2014 

 
 

 Na 11. veřejném zasedání konaném dne 

29. 9. 2016 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

 
a) Výběr dodavatele el. energie – E.ON 

Energie, a.s. a Eneka s.r.o. na základě 

výběrového řízení firmou SFORP s.r.o.  



b) Inventarizační komise ve složení:  

Úřad Městyse: J. Kumžák, M. Koutek,                      
Ing. O. Smejkal 
 
ZŠ a MŠ: J. Koutek, Ing. J. Tomec, Mgr. J. 
Herna 
 
Hasiči: J. Tománek, J. Knězů, Ing. Č. 
Špička 
 
 

Řádky ze základní školy 
 
Létal jsem…         
 

Bylo slunečno a foukalo. Viděl jsem pole, 
oblohu, školu a Mácův kopec. To ale byla krása 
vidět svět z výšky. Visel jsem ve vzduchu 
a dával jsem pozor na ostatní draky. Nemyslete 
si, je to dřina, ale i umění. Vylétl jsem nejvýš 
z draků a začal jsem počítat. „Jejda to nás je 47, 
48, 49.“ 

A co těch lidiček a dětí, to ani nejde 
spočítat. Kamarádi nebyli tak vysoko, někteří se 
toho musí ještě hodně naučit. Ale stálo to za to. 
Nevěříte?                                                                          
  

drak Mrak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Během letních prázdnin se předělávalo 
sociální zařízení v základní škole. Vše proběhlo 
bez problémů. A znovu byly uvedeny do 
provozu na začátku školního roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z fary 
 

Podzimní čas nás víc než jindy svádí 
k zamyšlení se nad sebou a nad svým životem. 
Nad tím, že tady nejsme jen pro tuto chvíli, ale 
pro věčnost. Myslíme na svoje blízké, na ty, kteří 
nás na naší cestě domů – do nebe předešli. 
Důkaz, že pro nikoho z nás to nekončí černou 
dírou s kopou hlíny. Nechceme, aby tohle byla 
tečka.  
    S touto naději v nebe se spolu setkáváme 
i 1. listopadu v kapli sv. Anny na hřbitově. Mše 
svatá bude v 18:00 hodin. 2. listopadu se 
společně sejdeme v kostele ve vzpomínce na 
všechny drahé zemřelé. Jak je to u nás zvykem, 
budeme v oba dny číst přímluvy za ty, kteří nás 
již opustili. 
    29. října v 10:00 hodin bude tradiční 
Hubertská mše svatá. 
    Opět, jako každý rok, také o letošním 
Adventu připravujeme speciální koncert. Přijede 
k nám žena s výjimečným hlasem, zpěvačka 
Marcela Holanová. Koncert se uskuteční 
10. prosince  v 19:00 hodin v kulturním sále 
Městyse Božejov. Vstupenky lze zakoupit od 
poloviny října u paní Věry Kopecké nebo přímo 
na úřadě Městysu Božejov u paní Sochorové. 
Cena vstupenky je 200,- Kč.  
    Těším se na viděnou s každým z vás. 
V modlitbě za vás a vaše rodiny vám žehnám! 
 

Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem 
 
 
Jak správně třídit odpad? 
 

Ještě než se pustíme do dalšího dílu 
„seriálu“ o odpadech, je potřeba si říci něco 
obecně. Je důležité odpady třídit, a když už tak 
činíme, je nutné to dělat důsledně. 

To, že si plasty před vyhozením 
shromažďujete v papírové krabici, není nic 
špatného. Ale vyhodit krabici spolu s plastem do 
žlutého kontejneru, to už v pořádku není. 
A naopak – plastový pytel napěchovaný papírem 
nemá v modrém kontejneru co dělat. Stejně tak 
žárovka či zářivka odložená na sběrném boxu v 
původním papírovém obalu. A mohl bych 
pokračovat dále.  

Městys nezaměstnává a nebude 
zaměstnávat nikoho, kdo by třídil tříděný odpad! 
Tato odpovědnost je na každém z nás. 
 
 



PLAST 
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české 
popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, 
proto je nejenom důležité jejich třídění, ale 
i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. 
V některých městech a obcích se spolu 
s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. 
Záleží na podmínkách a technickém vybavení 
třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat 
nálepky na jednotlivých kontejnerech. 
 

ANO 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, 

plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků 
a další výrobky z plastů. U nás i nápojové 
kartony. 
 

Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech. 
 

NE 
Naopak sem nepatří mastné obaly se 

zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly 
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, 
podlahové krytiny či novodurové trubky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na co se můžeme těšit? 
 
28.10.2016 – malování žehličkou pod vedením 

Aleny Matoušové, od 14:00 hod. 
v základní škole 

 
29.10.2016 – Hubertská mše, od 10:00 hod. 

v kostele sv. Jiří 
 
31.10. 2016 – uspávání broučků, začátek v 17:00 

hod. 
 

16.11.2016 – Pavel Křížek – přátelské posezení 
s masérem olympijského týmu 
z Nagana, od 18:00 hod. 
v předsálí pohostinství 

 
27.11.2016 – rozsvěcení vánočního stromu, od 

16:00 hod. 
 
10.12.2016 – koncert Marcely Holanové, od 

19:00 hod. 
 
 
Fotbalové okénko 
 
 Podzimní část sezóny 2016/17 pro 
mužstvo mužů stále ještě neskončila, čekají je 
ještě 3 zápasy, ale to nebrání tomu si zhodnotit 
dosavadní průběh patrný z níže uvedené tabulky. 

Osmé místo v tabulce a třináct bodů na 
kontě není na jednu stranu nic katastrofálního, 
ale na druhou stranu to mohlo být určitě lepší.  

Dokážeme porazit či minimálně potrápit 
obávaná mužstva z předních míst tabulky, ale 
zato si mnohdy nevíme rady s těmi, co jsou níže. 
A zde ztracené body se na konci sezóny hledají 
jen těžko. 

 
1. Nový Rychnov A 11 11 0 0 38:8 33 
2. MARATON PE 11 7 0 4 48:32 21 
3. Kamenice B 11 6 1 4 32:17 19 
4. Obrataň A 11 6 1 4 33:28 19 
5. Pacov B 11 5 3 3 30:22 18 
6. Čejov 11 5 3 3 23:15 18 
7. Plačkov A 11 4 2 5 20:40 14 
8. Božejov 11 4 1 6 28:25 13 
9. Ústrašín 11 4 1 6 17:24 13 
10. Budíkov 11 4 1 6 23:35 13 
11. Žirov A 11 3 2 6 25:31 11 
12. Červená Řečice 11 2 4 5 16:24 10 
13. Žirovnice B 11 2 3 6 12:24 9 
14. Jiřice A 11 2 2 7 13:33 8 
 
 

V tomto roce se rozhořel zájem o tento 
sport i u fotbalové drobotě a tak bylo možné 
sestavit družstvo starší přípravky, které je pod 
dohledem Jiřího Strnada a Radima Musela. 

V prozatím odehraných zápasech se 
mladým fotbalistům ještě nepodařilo vyhrát, ale 
věříme, že s časem to jistě přijde. 
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Volby do zastupitelstva kraje 
 
 Ve dnech 7. – 8. 10. 2016 proběhly 
napříč celou republikou volby do zastupitelstev 
krajů. 
 To, jak jste volili právě u nás, si můžete 
přečíst na následujících řádcích. 
 
Volební účast: 39,08 % (rep. průměr 34,57 %) 
 

ČSSD 35,29% 

ANO 13,72% 

KSČM 11,27% 

SPV 10,78% 

KDU-ČSL 9,31% 

ODS 7,84% 
 
 
Charita 
 

Dlouhodobě v této oblasti spolupracuje 
naše obec s Diakonií Broumov. 

Poskytnuté ošacení, obuv, domácí 
potřeby a další věci pomáhají především osobám 
v sociální nouzi. I pouhé tričko, které nevyhodíte 
do odpadu, může vyčarovat úsměv na tváři. 

V tomto duchu poslala Diakonie 
Broumov obci děkovný dopis. 

O toto poděkování se s Vámi musíme 
podělit, protože jste to právě Vy, kdo pomáhá. 

 
Děkujeme. 


