
 

Čápi 

 

 Ke konci března, přesněji 26. 3., se k nám 

na opravený komín bývalého lihovaru vrátili 

čápi. Společnými silami připravili dospělí čápi 

hnízdo pro mladé a na začátku dubna již bylo 

v hnízdě pět vajec. Vylíhla se však pouze čtyři 

mláďata a z těch na hnízdě zůstala jen tři. O ta se 

dospělí čápi vzorně starají a již nyní jsou 

dostatečně vzrostlá na to, abychom si jich na 

hnízdě mohli všimnout. Věřme tedy, že se všem 

třem podaří hnízdo úspěšně opustit. 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Na 5. veřejném zasedání konaném dne 

11. 06. 2019 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

a) Že připomínky podané k návrhu územního 

plánu Božejov budou vyřízeny 

následovně: 

- Milan Krása, Křemešnická 816, 

Pelhřimov – nebude zapracováno 

(plocha Z11/p (RI) nelze na půdě 

v I. tř. ochrany) 

- Josef Kumžák, Božejov 69 – bude 

zapracováno (návrh převést celou 

plochu Z1/1 na SV) 

- František David, Božejov 161 – celá 

plocha Z2a/1, jejíž součástí je pozemek 

p.č.1792 bude dále řešena – návrh 

převodu do SV s prověřením, zda je 

potřeba zelený pruh a studie 

- Mgr. Jaroslava Dvořáková, Božejov 

194 – plocha Z1/1 bude dále řešena – 

návrh převodu do SV s prověřením, 

zda je potřeba zelený pruh a studie  

- Josef Knězů, Božejov 164 – 

připomínky č. 1 a 4 budou 

zapracovány, připomínka č. 2 nebude 

zapracována, připomínka č. 3 -   celá 

plocha Z2a/1, jejíž součástí je pozemek 

p.č.1790 bude dále řešena – návrh 

převodu do SV s prověřením, zda je 

potřeba zelený pruh a studie 

b) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden 

– květen 2019 bez dalších opatření 

c) Rozpočtové opatření 4/2019 

d) Závěrečný účet městyse Božejov za rok 

2018 – bez výhrad 

e) Účetní uzávěrku za rok 2018 za městys 

Božejov  

f) Účetní uzávěrku za rok 2018 za Základní 

školu a mateřskou školu Božejov 

g) Dodavatele DA pro JSDH Božejov – 

Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 

42, 586 01 Jihlava a zároveň schvaluje 

smlouvu s tímto dodavatelem 

h) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti – CETIN zastoupený TEMO-

TELEKOMUNIKACE, a.s. 

i) Pronájem části pozemku p. č. 40/2 v k. ú. 

a obci Božejov o výměře 160 m
2
 – kultura 

zahrada panu Milanu Malému, bytem třída 

Legií 292, 393 01 Pelhřimov
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j) Pronájem části pozemku p. č. 40/2 v k. ú.a 

obci Božejov o výměře 200 m
2
 – kultura 

zahrada panu Jaromíru Poulovi, bytem 

Božejov 1, 394 61 Božejov 

k) Odkup ideální poloviny pozemků p. č. 

57/3, 826/19 a 59/4 v k. ú. a obci Božejov 

od pana Vladimíra Picky za cenu 180 

Kč/m
2
 

l) Prodej pozemku p. č. 54/9 v k. ú. a obci 

Božejov o výměře 86 m
2
 panu Vladimíru 

Pickovi za cenu 180 Kč/m
2
 

m) Zprávy kontrolního a finančního výboru 

 

Řádky z naší základní školy 

 

 V úterý 28. května jsme jeli na školní 

výlet do Jihlavy. Nejprve jsme navštívili ZOO, 

kde jsme se zúčastnili výukového programu 

Cesta kolem světa, poté jsme si prohlédli zvířata 

v ZOO a šli jsme na jihlavské náměstí, kde jsme 

si prošli podzemí. Děti nejvíce zaujala svítící 

chodba. Bohužel nám nevyšlo počasí a skoro 

celou dobu pršelo, ale i tak se děti do Božejova 

vrátily spokojené a příjemně unavené. 

 

Mgr. Barbora Horáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavání 

 

Letošních lekcí plavecké výuky se díky 

vstřícnosti rodičů i školy zúčastnili již i žáci 

1. a 2. ročníku. Bylo radostí vidět, jak i tito 

mladší žáci celkem rychle ztráceli obavy 

a získávali plavecké dovednosti. Při poslední 

lekci bylo zřejmé, že se v bazénu cítí doslova 

jako ryba ve vodě a že se v budoucnu budou 

rychle zdokonalovat. 

    Žáci vyšších ročníků absolvovali povinné 

lekce plaveckého výcviku. Pro tyto zdatné 

plavce byla na závěr výuky připravena soutěž, 

kde porovnávali své schopnosti spolu se žáky ZŠ 

Častrov. 

Mgr. Marie Hunalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanečky 

 

    Žáci 1. a 2. ročníku spolu s dívkami 

vyšších ročníků využili pozvání ZUŠ Pelhřimov 

obor literárně-dramatický na jejich závěrečné 

vystoupení v divadle v Pelhřimově. Vystoupení 

bylo plné pohybu, nápadů, hudby, zajímavých 

kostýmů a choreografií a snad nás i inspirovalo 

při přípravě naší Zámecké slavnosti. 

 



 

Řádky z naší mateřské školy 

 

 Jarní období v mateřské škole bylo plné 

akcí pro děti i jejich rodiče.  

    7.5. proběhl Den otevřených dveří 

a zároveň  zápis. Přijali jsme 10 nových dětí a do 

základních škol po prázdninách odchází 12 

předškoláků.  

    9.5. se uskutečnila slavnostní besídka pro 

maminky, kde jim děti zatančily, zazpívaly 

a zarecitovaly. Po té splnily připravené úkoly 

a pohrály si se svými rodiči.  

    15.5. jsme navštívili Divadlo Lubomíra 

Lipského v Pelhřimově s programem Cirkus 

Žlutá Karamela.        

    28.5. jsme se v rámci školního výletu 

podívali na zámek Červená Lhota, kde bylo pro 

děti kromě prohlídky připraveno divadelní 

představení O Zlatovlásce.  

    30.5. jsme pomocí plnění úkolů a za 

doprovodu několika jarních písní probudili na 

podzim uspané broučky.  

    31.5. se děti vyřádily na zahradě MŠ při 

oslavě MDD, kde si vyzkoušely svoji obratnost 

při plnění překážkové dráhy. Po té obdržely za 

své výkony medaile a sladkou odměnu.  

    V průběhu měsíce května probíhaly 

souběžně na naší MŠ 3 pedagogické praxe 

studentek SPgŠ Prachatice a Znojmo a SVOŠS 

Jihlava. 

Letošní školní rok zakončíme půldenní 

vycházkou do přírody s ekologickou tématikou 

a slavnostním rozloučením s předškoláky. 

Jménem dětí a zaměstnanců MŠ Božejov 

přejeme všem hezké léto 

 

Kolektiv učitelek MŠ Božejov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noční pochod kolem Božejova 

 

V pátek 31. května se uskutečnil již 

39. ročník „Nočního pochodu kolem Božejova“. 

Celý den nám počasí dávalo najevo, že bude 

pěším přát. Nakonec to tak i dopadlo, i když asi 

půl hodiny před stratem sprchlo, start, průběh 

i konec pochodu se již obešel bez deště. Krátkou 

sprškou se nedali odradit ani účastníci pochodu, 

kterých nakonec na připravené trasy v délkách 

5, 11 a 14 km vyrazilo o něco více než 

v minulém roce. Celkem 529. 

Děkujeme všem účastníkům 

a pořadatelům a věříme, že se uvidíme na dalším 

ročníku pochodu. 
 

Sběr odpadu 

 

5. dubna se za pomoci dobrovolníků z řad 

našich občanů uskutečnil úklid Božejova 

a blízkého okolí.  

Celkem 31 dobrovolníků bylo rozděleno do pěti 

skupin. Čtyři skupiny se vydali po „hlavních“ 

cestách z Božejova k hranicím katastru a jedna 

skupina měla na starosti silnice, ulice a uličky 

v samotném Božejově.  

Oproti loňskému roku, kdy se podařilo 

sebrat 280 kg odpadu, došlo k výraznému 

nárůstu! Protože nebylo možné vše přesně 

zvážit, odhadujeme množství odpadu na min. 

550 kg! 

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc. 
  
 Dovolte ještě pár vět, tentokráte ke 

tříděnému odpadu. 

 Díky rozvoji a provozu tříděného sběru 

a recyklace využitelných složek komunálních 

odpadů, včetně obalových, přispěl v roce 2018 

městys Božejov ve spolupráci se společností 

EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí  
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a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme 

dosáhli:  

 

- emise CO2 ekv.: 150,976 tun 

- úspora energie: 1 942 497 MJ 

 

Sběrný dvůr 

  

Ve dnech, kdy není sběrný dvůr otevřen, 

se před jeho vraty objevuje různý odpad, který 

následně musí zlikvidovat buď obsluha sběrného 

dvora, nebo pracovníci městyse. Tímto 

způsobem sběrný dvůr nefunguje! 

Je potřeba si uvědomit, že obsluhu dvora 

má na starosti pouze jeden člověk a není tedy 

v jeho silách přenášet těžké televize, ledničky, 

gauče, vysklívat okna a likvidovat tak sklo 

a dřevo zvlášť, třídit jednotlivé druhy odpadů, 

atd. Stejně tak zaměstnanci městyse mají na 

práci spoustu jiných věcí než toto dělat za Vás! 

 Je na občanovi, aby odpad roztřídil podle 

druhu a následně jej odevzdal ve sběrném dvoře 

nebo do kontejnerů po obci. 

 Žádám tímto občany, aby neodkládali 

odpad před vraty sběrného dvora. Přineste či 

přivezte ho do dvora v době, kdy je otevřeno. 

 

středa   16 – 18 

                       sobota     9 - 11 

 

 

Děkuji 

 

Zvoník 

 

    Když lidé většinou pracovali venku, na 

polích a v lese a hodinky byli přepychem, byl 

zvon na věži nebo zvoničce jediným 

dorozumívacím prostředkem, který byl všude 

a daleko slyšet.  

    Zvoník, to nebyl jen tak někdo. Jeho 

umění se dědilo většinou v rodině z generace na 

generaci. Musel znát jak, kdy a jak dlouho 

zvonit, aby všichni lidé věděli co se děje. 

    Kde měli jen jeden zvon na zvoničce, měl 

to dost těžké. Musel rytmem houpání zvonu 

rozlišit svolávání na mši, oběd, klekání, 

umíráček, slavnostní vyzvánění nebo zprávu 

o neštěstí nebo nebezpečí. Aby dodržel délku 

zvonění, většinou se modlil různé sestavy 

modliteb, protože hodinky neměl. Kde měli více 

zvonů, používali každý na něco jiného. 

Nejmenším zvonili umíráček nebo nebezpečí. 

Jedním zvonem oběd, klekání a svolávání na 

mši. Dvěma zvony se zvonilo ve svátek, 

o pohřbu nebo při různých významných 

událostech. Každý člověk toto rozlišení znal 

a věděl, když se zaposlouchal do hlasu zvonu, 

o co jde.  

    V dnešním uspěchaném 

a přetechnizovaném světě se zvoní všelijak 

a vlastně často nevíme, jak se říká, „která bije“. 

Je to škoda. Pomalu umění zvoníků upadá 

v zapomnění a ztrácí se smysl vyzvánění. Zvony 

se staly jen hudebním nástrojem, který patří ke 

kostelu. Nic víc. 

 

Marta Rysová 

 

Fotbalové okénko 

 

V neděli 16. června si v sezóně 2018/19 

naposledy kopli do míče božejovští fotbalisté. 

A to proti mužstvu z Horní Vsi. Protože se 

domácím fotbalistům podařilo v posledním 

zápase sezóny vyhrát, posunuli se v konečné 

tabulce na 7. místo, právě před Horní Ves.  

 

 

 

 

 
Klub Z  V R P S B 

1. Nový Rychnov B 22 18 0 4 94:37 54 

2. Počátky 22 16 2 4 80:39 50 

3. Žirov 22 16 0 6 69:38 48 

4. Hořepník 22 13 1 8 56:43 40 

5. A.F.C. Humpolec  22 11 3 8 64:58 36 

6. Budíkov 22 10 0 12 44:44 30 

7. Božejov 22 10 0 12 65:67 30 

8. Horní Ves 22 9 1 12 49:70 28 

9. Želiv 22 8 3 11 60:68 27 

10. Košetice B. 22 8 2 12 44:60 26 

11. Černovice B 22 5 1 16 30:73 16 

12. Senožaty 22 1 1 20 20:78 4 
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