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Řádky z naší základní školy
Na závěr školního roku jsme v naší škole
pořádali Zámeckou slavnost. S žáky jsme
nacvičili písničky a básničky. Dívky si samy
připravily tancování, prvňáčci zahráli divadélko
„O slepičce Pepičce“ a na písničku z filmu „Ať
žijí duchové“ sehráli prvňáčci s druháky taneční
scénku. Zazněly také skladby hrané na flétny,
třeťáci, čtvrťáci a páťáci zazpívali písničky
známé z rádia, které snad všechny navnadili na
přicházející prázdniny. Písničkou „Cesta“ jsme
se rozloučili s žáky odcházejícími do šestého
ročníku.
Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří
přinesli tolik občerstvení, že se stoly doslova
prohýbaly.
Na zámku panovala veselá atmosféra
a doufáme, že si to všichni zúčastnění užili tolik,
jako my, kteří jsme se na slavnost připravovali
a báli se, jestli všechno vyjde tak, jak má. Byly
to nervy, ale stálo to za to .
Mgr. Barbora Horáková

V naší zámecké škole se pořád něco děje.
A to nejen ve školním roce, ale i přes prázdniny.
Školu se snažíme neustále vylepšovat, aby byla
hezká nejen navenek, ale i uvnitř. Proto jsme si
nechali polepit schody barevně. Na schodech
jsou nyní napsané pády podstatných jmen
a schody vypadají krásně. Posuďte sami…..

Řádky z naší mateřské školy
Na počátku školního roku 2019/2020
nastoupilo do naší MŠ 35 dětí, z toho 22 do třídy
Medvídků /děti ve věku 4-6 let/ a 13 do třídy
Broučků /děti ve věku 3-4 roky/, další 3 děti
přibydou po Novém roce.
MŠ bude nadále pokračovat ve školním
vzdělávacím programu „Mámo, táto – chystáme
se do světa“ s mottem „Dětství je studna, ze
které čerpáme celý život.“ Na konci loňského
školního roku byla obohacena z prostředků EU –
tzv. šablon dětská knihovna v MŠ o spoustu
nových titulů a do třídy Broučků byly pořízeny
nové barevné molitanové kostky.
V průběhu měsíce září chystáme tyto
akce: půldenní vycházku do lesa s ekologickou
tématikou a Drakiádu. V říjnu děti navštíví
přímo v MŠ Dřevěné divadlo pana Hrubce
s pohádkou O vytrvalém princi, dále nás čeká
11. ročník akce nejen pro děti a jejich rodiče
Uspávání broučků.
Všem spoluobčanům přejeme krásný
podzim.
Kolektiv učitelek MŠ

Informace z úřadu
-

Stejně tak jako v minulých
letech i letos přijede před
následující
topnou
sezónou do naší obce
5. října 2019 kominík.
Případní
zájemci
o
vyčištění komínů se
mohou nahlásit na úřadě
městysu

-

Žádáme rodiče, aby své děti narozené
v listopadu a prosinci 2018 a v roce 2019
přihlásili nejpozději do 15. října na
slavnostní vítání občánků, které se uskuteční
15. listopadu 2019 v zasedací místnosti
úřadu.

Vybíráme z jednání zastupitelstva

Fotbalové okénko

Na 6. veřejném zasedání konaném dne
13. 08. 2019 zastupitelstvo Městyse Božejov
projednalo a schválilo:

Fotbalová sezóna 2019/20 ve III. třídě
nezačala a ani nepokračuje pro naše fotbalisty
tak, jak by chtěli nejenom samotní hráči, ale
i fanoušci mají o výkonech trochu jinou
představu. Odehráno je prozatím 7 zápasů
a vyhrát se podařilo pouze dvakrát! To sice
stačilo na odpoutání se ze dna tabulky a doslova
skok na 8. příčku, ale některé zápasy se ještě
budou dohrávat… Situaci si můžete prohlédnout
v tabulce níže a přinášíme i pohled na termíny
zbývajících zápasů v tomto roce.

a) Rozpočtové opatření 8/2019
b) Smlouvu o dílo č. 19 – 0548, Plastikov
s.r.o.
c) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030050673/001, E.
ON Distribuce, a.s.

Tabulka
Klub
1. Sokol Želiv
2. SOKOL HOŘEPNÍK
3. A.F.C. Humpolec C
4. Spartak Počátky
5. SK Horní Ves
6. Sokol Košetice B
7. Střepina Žirov
8. Sokol Božejov
9. Nová Cerekev
10. Sokol Čejov
11. Rovnost Budíkov
12. Sokol Černovice B
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Zápasy

05.10.2019 - SO
13.10.2019 - NE
19.10.2019 - SO
27.10.2019 - NE

15:00
15:00
14:30
14:30

Sokol Košetice B
Božejov
Spartak Počátky
Božejov

Božejov
Sokol Hořepník
Božejov
Rovnost Budíkov
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