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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo Městysu Božejov

číslo 4/2019
i) Směnnou smlouvu – Vladimír Picka
j) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Josef Knězů
k) Zápis do kroniky za rok 2018

Vybíráme z jednání zastupitelstva

Řádky z naší základní školy

Na 9. veřejném zasedání konaném dne
17. 12. 2019 zastupitelstvo Městyse Božejov
projednalo a schválilo:
a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden
– listopad 2019 bez dalších opatření
b) Rozpočet na rok 2020 – městys Božejov
c) Rozpočet na rok 2020 – Základní škola
a mateřská škola Božejov
d) Střednědobý výhled rozpočtu 2021 –
2022 Základní škola a mateřská škola
Božejov
e) Podání žádosti o dotaci z dotačního
programu MMR na vybudování a obnovu
míst aktivního odpočinku v Božejově
f) Rozšíření
platného
strategického
dokumentu o modernizaci hřišť a
doplnění venkovních herních prvků v
roce 2020
g) Smlouvu s firmou VODAK Humpolec
s.r.o.
na
provozování
vodovodu
a kanalizace na rok 2020
cena vodného – 20,91,-Kč/m3
cena stočného – 30,31,-Kč/m3
(po změně DPH v průběhu roku 2020 bude
cena za vodu stejná jako v roce 2019)
h) Přílohu ke smlouvě č. 392/2020 –
pronájem pozemků ZOD

V sobotu 30. 11. 2019 bylo v základní
škole živo už od 13 hodin. Chodby i průjezd byly
vyzdobené betlémy, svítil vánoční stromek,
hořely svíčky a děti byly vlídné a usměvavé.
A měly důvod. Chlubily se svými výrobky a ta
zodpovědnost z nich úplně zářila. Později si ještě
zazpívaly vánoční písně a společně s Vámi
odpočítaly
začátek
adventu
v Božejově.
Stromeček svítil množstvím žárovek a stejné to
bylo i v dětských očích.
Advent je čas k zamyšlení, kdy se člověk
více snaží dělat dobré skutky a obdarovat druhé.
Přejeme si zdraví a spokojenost, pohodu.
Dovolte i mě poděkovat Vám všem za vaši
pomoc a popřát vám hezké vánoční chvíle,
splnění všech přání a hodně zdraví do nového
roku 2020.
Mgr. Alena Matoušová

Řádky z naší mateřské školy

Podzim v naší mateřské škole byl
opravdu pestrý. První významnější akcí byla
18. září vycházka do lesa s ekologickou
tématikou, kde děti poznávaly stromy a rostliny,
sbíraly houby, učily se chůzi v terénu a využily
vlastní fantazie a představivosti při stavbě
domečků pro zvířátka.
26. září jsme připravili 13. ročník
oblíbené Drakiády, které se zúčastnily děti
a rodiče nejen z MŠ a ZŠ, ale i širší veřejnost.
Na poli nad lomem se nás sešlo více než 120.
Většina rodičů svým dětem pořídila nové
překrásné draky a děti jim vymýšlely různá
jména a tak zde létali například Zebroušek,
Drákula, Ohnivák, Barvínek, Pruháček, Duháček
a mnoho dalších. Vybrat toho nejhezčího nebo
nejvýše letícího nebo největšího je rok od roku
čím dál těžší a tak se snažíme děti naučit, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Velmi nás těší,
že je o naše akce ze stran rodičů takový zájem.
1. října nás navštívil pan Hrubec se svým
dřevěným loutkovým divadélkem. Děti se
zájmem sledovaly pohádku Princezna na hrášku,
kterou patřičně ocenily svým potleskem a na
závěr si jako bonus mohly zblízka prohlédnout
marionety, které si pan Hrubec i sám vyrábí, což
je velmi zaujalo.
24. října proběhlo v obou třídách Hravé
odpoledne s rodiči, kteří si na své ratolesti
udělali čas a přišli si s dětmi pohrát do MŠ.
Mohli tak zjistit, co jejich děti baví, ale i to, co se
hlavně u předškolních dětí zatím nedaří, kde mají
mezery a na čem je potřeba doma zapracovat.
31. října proběhl již 11. ročník akce
Uspávání broučků. Děti a rodiče z MŠ i ZŠ se
sešli na nádvoří zámku, kde nám školáci
zazpívali, zarecitovali a položili několik
hádanek. Po té jsme rozsvítili svoje lampiónky
nebo lucerničky a vydali se s vyrobeným
broučkem v kapse ke koupališti. U obecního
úřadu nám na cestu svítilo zhruba 20 ručně
vydlabaných dýní žáků naší ZŠ. V tento den si
totiž povídali o Halloweenu a paní kuchařky nám
všem stylově připravily k obědu dýňovou
polévku, dýňový zákusek a ke svačince dýňovou
pomazánku. V lesíku u koupaliště už na nás
čekala chaloupka pro broučky s osvětleným
chodníčkem. Třída Medvídků zde broučkům na
dobrou noc zazpívala pár písní a zarecitovala pár
básní a poté jsme všechny broučky uložili
k zimnímu spánku. I přes velkou zimu se nás
sešlo kolem 140.

12. listopadu jsme šli s dětmi do naší ZŠ,
kde jsme shlédli Pohádku ze starého mlýna, při
které jsme se všichni velmi nasmáli.
30. listopadu se většina dětí a rodičů
zapojila do akce Advent a přišli jsme zazpívat
a zarecitovat básně s vánoční tématikou do
našeho krásného místního kostela. Děkujeme
všem, kteří se na nás přišli podívat a načerpat
předvánoční atmosféru. Velký dík patří našim
dětem, kterým se vystoupení opravdu vydařilo.
A neuplynul ani týden a 5. prosince přišel
do naší školky Mikuláš s čertíkem. Třída
Broučků si pro ně a pro rodiče přichystala pásmo
básniček a jeden zimní taneček, třída Medvídků
báseň pro Mikuláše, píseň Čert a Káča
a netradičně sehrála divadelní kousek se stejným
názvem… Myslíme si, že i rodiče byli
překvapeni, jak šikovné mají děti.
V pondělí 9. prosince jsme navštívili
divadlo Lubomíra Lipského v Pelhřimově, kde
jsme viděli krásnou pohádku Vánoční diamant.
16. prosince jsme s dětmi nadělovali „dobroty“
zvířátkům u krmelce. A 19. prosince nás čeká
Oslava Vánoc v naší MŠ, kdy možná přijde
i Ježíšek.
Vážení spoluobčané! Přejeme vám
příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2020 hlavně hodně pevného zdraví.
Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Hasiči
Blíží se konec roku, a jak bývá obvyklé,
je na místě v tomto čase, zhodnotit jeho celkový
průběh.
V jarní části roku se naší mladí hasiči
účastnili celorepublikové soutěže v požárním
sportu, hry „Plamen“ dětí do 15 let. V této hře,
se děti na okrese Pelhřimov celkově umístily na

4 místě, ze všech 22 družstev. V její doplňkové
části: „Přeboru běhu na 100 m překážek“, se
v jednotlivcích blýskly: Kateřina Blažková, která
obsadila 1. Místo a Monika Holá, která obsadila
2 místo. Z chlapců se v této disciplíně blýsknul
Lukáš Tříska, který obsadil 1 místo. Dále se naši
mladí hasiči v této hře účastnili „Přeboru běhu na
60 m překážek“, kde Kateřina Blažková obsadila
3 místo, a Monika Holá 10 místo. Pro svůj
úspěch ve hře Plamen Kateřina Blažková
reprezentovala náš sbor v kole krajském, kde
obsadila 6 místo. Na tuto hru následně
navazovalo podzimní kolo. Zde se naši mladí
hasiči umístili – starší na 13 a mladší na 14
místě, z 23 družstev. V jednotlivcích zde Monika
Holá obsadila 1 místo. V hasičské lize, se naše
první družstvo mladších dětí blýsklo na 2 místě.
Druhé družstvo mladších dětí obsadilo 10 místo
a starší děti obsadily rovněž 10 místo.
V červnu jsme v Božejově pořádali
„Okrskovou soutěž“, které se účastnilo celkem
12 družstev. Jednalo se o 6 družstev mužů,
4 družstva dětí a 2 družstva žen. Na domácí půdě
soutěž vyhrálo družstvo našich dětí a žen. Obě
družstva mužů, nebyla pro porušení pravidel
časově hodnocena.
V září jsme se účastnili námětového
cvičení v Libkově Vodě na „požáru slámy“, kde
jsme se stali jedním z 5 článků sestavy pro
dálkovou dopravu vody na 500 metrů.
Z dalších nejvýznamnějších aktivit sboru
uvedu, že jsme uspořádali hasičský ples, pálení
čarodějnic, sběr železného šrotu, údržbu zeleně
v parku kolem kostela a prodej občerstvení
u rozsvěcení vánočního stromu.
Jako neméně důležitý cíl, který jsme si
dlouhodobě stanovili, je postupná obměna
a doplnění techniky. Za přispění Ministerstva
vnitra a Kraje Vysočina, byla získána finanční
dotace ve výši 750 tis. Kč a s doplatkem cca 300
tis. Kč, ze strany městyse, byl zakoupen
dopravní automobil Ford Transit, který vedle
Avie rozšíří náš vozový park. Dále jsme za
pomoci městyse nechali opravit požární přívěs,
byla zakoupena sada hadic, nové proudnice
a sportovní požární stříkačka o objemu motoru
1 950 ccm. K takovému stroji se již
upínaly myšlenky všech cvičících řady let nazpět
a věřím, že tato „mašina“ nám umožní další nové
zážitky či úspěchy.
Z důvodu prováděné rekonstrukce v sále
v pohostinství, není prozatím vybrán termín pro
konání VVH za tento rok. Přesný termín bude

v průběhu měsíce ledna ještě upřesněn. Při VVH
bude voleno nové složení výboru sboru na
příštích 5 let. Na den 15. 2. 2020, je plánován
ples, kdy nám bude hrát kapela Wajt z Rynárce.
Do dalšího období roku jsou pánovány akce
obvyklé.
Po tomto stručném výčtu uvedených akcí,
jako starosta sboru mohu uplynulý rok hodnotit,
jako velmi vydařený, jednak v přístupu našich
soutěžících, kteří nám na jednotlivých soutěžích
dělají dobré jméno. Dále výborně hodnotím
přístup členů výboru sdružení a dalších aktivních
členů, k jednotlivým úkolům. V neposlední řadě
patří za finanční podporu poděkování
p. starostovi a zastupitelům Městysu Božejov.
Závěrem všem přeji klidné prožití
vánočních svátků, příjemně prožitého Silvestra,
do roku 2020 zdraví a mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Jan Tománek, starosta sboru
Sběr jedlých olejů a tuků
Na základě novely vyhlášky č. 210/2018
mají obce od 1. 1. 2020 povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků.
Městys Božejov zajistí tento oddělený
sběr jedlých olejů a tuků na základě smlouvy
s firmou EKO-PF s.r.o, která nám dodá dvě
speciálně upravené nádoby pro tento sběr.
Nádoby budou umístěny ve sběrném
dvoře. Oleje a tuky se do nádob nevlévají přímo,
ale, vhazují se v uzavřených plastových obalech
a PET lahvích.
POUŽITÉ OLEJE A TUKY NEPATŘÍ DO
KANALIZACE!
Přednášky v ZŠ
V ZŠ tento školní rok proběhla velmi
úspěšná přednáška pana Malého na témaHouby.
Poznali jsme, jak je svět jedlých nebo
nejedlých hub zajímavý.
Také se uskutečnila série povídání
o českých dějinách, kde poutavě vyprávěla paní
Ing. M. Stehnová na téma sv. Václav, Pražské
jezulátko a Chrám sv. Víta.

I v dalším roce 2020 se budeme těšit na
zajímavá vyprávění.
29.1.2020
19.2.2020
18.3.2020
22.4.2020
17.6.2020

Judaismus
Přemysl Otakar II.
Tomáš Garrigue Masaryk
Husitství -1. část
Husitství -2. část

Setkáme se v jídelně školy a začátek je
v 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Kurzy v ZŠ

V sobotu 8. února 2020 od 13 hodin
proběhne v základní škole kurz enkaustiky.
Jedná se o techniku nanášení horkého
vosku na papír.
Přihlášení a informace na čísle
602 101 976 - Matoušová Alena
Prodejní doba JEDNOTY Božejov během
vánočních svátků
23. 12. 2019 – běžná pondělní prodejní doba
24. 12. 2019 – zavřeno
25. 12. 2019 – zavřeno
26. 12. 2019 – zavřeno
27. 12. 2019 – běžná páteční prodejní doba
28. 12. 2019 – běžná sobotní prodejní doba
29. 12. 2019 – zavřeno
30. 12. 2019 – běžná pondělní prodejní doba
31. 12. 2019 – 7:00 – 11:00
01. 01. 2020 – zavřeno
02. 01. 2020 – běžná čtvrteční prodejní doba
Prodejní doba masny ZOD Božejov
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – zavřeno
Sběrný dvůr
25. 12. 2019 – zavřeno
01. 01. 2020 – zavřeno

hotovosti na pokladně úřadu v roce 2019 bude
pondělí 30. prosince 2019. Přes pokladnu se
bude moci opět platit od 2. ledna 2020
V pondělí 23. 12. 2019 a v úterý 31. 12.
2019 bude úřad městyse z důvodu dovolené
uzavřený
Místní poplatky za odvoz TKO, poplatky
ze psů a nájmy ze zahrad a sklepů budeme
vybírat na úřadě městyse v rozšířených úředních
hodinách ve dnech 17. a 18. února 2020 od 7:00
do 17:00 hodin.
Majitele psů žádáme, aby
přinesli čísla čipů psů k doplnění do
evidence.
Informujeme naše občany

Martin a Michal Krejčovi oznamují, že ve
dnech 22. a 23. 12. 2019 od 9:00 do 15:00 budou
v Božejově směr koupaliště prodávat ryby.
Možnost objednávek na tel. 774 061 426 nebo
776 523 553.

Pan Roubík z Božejova oznamuje
občanům, že v neděli 22. 12. a v pondělí 23. 12.
2019 bude od 9:00 do 15:00 hod. prodávat
vánoční kapry na zahradě rodinného domu čp.
162 v Božejově. Dotazy možno volat na tel.
603 227 998.
Na co se můžeme těšit?
20.12.2019
24.12.2020
01.02.2020
15.02.2020
22.02.2020
28.03.2020

Beseda s Lukášem Masopustem
„Božejovský orloj“ - 16:00 hod.
Zelokošt
Ples SDH
Masopust
Rodinovský spolek víceméně
holek s divadelní hrou – Klinika
Skvělá plastika

Zprávy z městysu

Svoz odpadu o svátcích

Městys Božejov upozorňuje naše
spoluobčany, že posledním dnem pro příjem

31.12.2019 – NÁHRADNÍ TERMÍN
01.01.2020 – NEJEDE SE
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