
 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně 

zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje  

 

zastupitelstvo Městysu Božejov 

 

Vybíráme z jednání zastupitelstva 

 

Na 13. veřejném zasedání konaném dne 

11. 12. 2020 zastupitelstvo Městyse Božejov 

projednalo a schválilo: 

a) Kontrolu plnění rozpočtu za období leden – 

listopad 2020 bez dalších opatření 

b) Rozpočet na rok 2021 – městys Božejov 

c) Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024 – 

městys Božejov 

d) Rozpočet na rok 2021 – Základní škola  

a mateřská škola Božejov 

e) Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2023 – 

Základní škola a mateřská škola Božejov 

f) Rozpočtové opatření č. 17/2020 

g) Mimořádný příspěvek – DSO Nová Lípa 

h) Smlouvu o nájmu nebytových prostor – 

MUDr. Ing. Jana Hlaváčová 

i) Nájemní smlouvu – Polák 

j) Dodatek nájemní smlouvy – Harvanová 

k) Smlouva o zřízení služebnosti – VPIC 

Božejov Ovčín I. et. – CETIN a.s. 

l) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Božejov 

č. 2/2020  o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území městyse Božejov 

m) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Božejov 

č. 3/2020 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

n) Smlouvu o zapojení do systému odpadů – 

Zemědělské obchodní družstvo Božejov 

o) Smlouvu se ZOD Božejov na zabezpečení 

zimní údržby MK 

p) Přílohu ke smlouvě č. 392/2021 – pronájem 

pozemků ZOD 

q) Smlouvu o dílo – Žižka - těžební práce v lese 

r) Dodatek 2021 ke smlouvě o dílo č. 2007  

o podmínkách sběru, přepravy a likvidace 

komunálních odpadů pro rok 2021 – 

SOMPO, a.s 

s) Miroslava Třísku jako zástupce městyse do 

dozorčí rady SOMPO, a.s. 

t) Smlouvu s firmou VODAK Humpolec s.r.o. 

na provozování vodovodu a kanalizace na 

rok 2021 

cena vodného – 20,00,-Kč/m
3 

cena stočného – 29,00,-Kč/m
3
 

u) Strategický plán a plán rozvoje sportu 

městyse Božejov 

v) Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 

w) Inventarizační komise ve složení:  

Úřad Městyse: J. Kumžák, J. Koutek, Ing.  

O. Smejkal 

ZŠ a MŠ: Mgr. J. Herna, Ing. J. Štercl,  

P. Kumžák 

Hasiči: Ing. Č. Špička, M. Koutek, F. Křížek 

x) Zprávy kontrolního a finančního výboru  

BOŽEJOVSKÝ ZPRAVODAJ 
prosinec 2020                                                    čtvrtletník                                                    číslo 1/2020 

4/2/2018 



 

 

Řádky z naší základní školy 

 

Vážení a milí, 

máme za sebou rok plný změn a výzev  

a zastavení. Zatímco v minulém roce jsme touto 

dobou řešili a nevěděli, kam jít dříve, tak letos je 

to jiné. Máme čas přemýšlet, co nám tento rok 

měl ukázat a kam nás směřoval.  

U nás na zámku máme za sebou opravu 

velké třídy - oškrabání stěn, zateplení stropu, 

koupili se nová kamna i světla a nově se 

vymalovalo. Osázeli jsme květinami vstup před 

školou a bylinkami záhonek u skluzavky. 

Inspekci v ZŠ a MŠ jsme zvládli na 1. 

Uskutečnili jsme plavání, výlet do ekologického 

centra Chaloupky a dva cyklistické výlety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládli jsme jarní a podzimní distanční 

výuku. I když se vám musím přiznat, že není 

horší ticho než ticho ve škole uprostřed školního 

roku.  

Také jsme na zámeckém nádvoří tančili  

a přednášela paní Stehnová o Elišce 

Přemyslovně a pan Malý o houbách. 

Máme toho za sebou v tomto roce hodně. 

Něco nám vzal a něco nedopřál, něco nám 

ukázal a něco jsme si mohli uvědomit. Je to na 

každém z nás a je to na nás všech. Přeji Vám 

hezké adventní chvíle s rodinou nebo s vašimi 

blízkými. Přeji Vám hodně zdraví. Vstupme 

optimisticky a beze strachu do toho nového roku 

2021. Hezké vánoční svátky. 

 

Poděkování 

 

Naše země byla v nouzovém stavu  

a i naše škola se dostala do složité situace. 

Děkuji paní Evě Holé a paní Martině Kubů za 

udržení provozu školní kuchyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Matoušová 

 

Řádky z naší mateřské školy 
 

V uplynulém školním roce navštěvovalo 

naší MŠ 36 dětí: 14 ve třídě Broučků, 22 ve třídě 

Medvídků. Na konci školního roku jsme se 

rozloučili s 11 předškoláky, z nichž 7 odešlo do 

ZŠ Božejov a 4 děti do Pelhřimova nebo 

Kamenice nad Lipou.  

Od září bylo přijato 5 nových dětí do 

třídy Broučků, kde se nyní vzdělává 10 dětí ve 

věku 2-3 roky. V této třídě pracuje 1 paní 

učitelka se školní asistentkou, tudíž je zajištěn 

individuální přístup k jednotlivým dětem – 

hlavně v oblasti adaptace na nové prostředí, 

odloučení od rodičů, ale také v sebeobslužných 

činnostech. Třídu Medvídků navštěvuje 18 dětí 

ve věku 4-6 let a pracují zde 2 paní učitelky, 

které se zaměřují zejména na přípravu 

předškolních dětí ke vstupu do základní školy.  

Celkový počet pro letošní školní rok je 28 dětí. 

V loňském školním roce byl do naší MŠ 

pořízen tzv. 3PANEL, což je obdoba interaktivní 

tabule ve školách, čímž bylo velmi obohaceno 

vzdělávání našich dětí. Též byla podána 

zřizovatelem žádost o dotaci na rekonstrukci 

školní zahrady. Žádosti bylo kladně vyhověno, 

rekonstrukce by měla začít na jaře 2021. Ráda 

bych touto cestou poděkovala za celý kolektiv 

naší MŠ paní ředitelce a našemu zřizovateli za 

dobrou spolupráci a vstřícný přístup. 

V březnu probíhalo na naší škole šetření 

ČŠI, která shledala kvalitu předškolního 

vzdělávání za výbornou. Průběh vzdělávání dle 



 

 

ČŠI probíhá v klidné atmosféře a stimulující 

formou. 

Vzhledem k aktuální situaci byl 

přepracován školní řád. V naší MŠ pracujeme 

dle školního vzdělávacího programu: „ Mámo, 

táto – chystáme se do světa“ aneb „ Dětství je 

studna, ze které čerpáme celý život.“ Na základě 

tohoto programu, který vychází z rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, tvoříme týdenní plány, které reagují 

na aktuální změny např. v přírodě. Program je 

obohacen o projekt „Zdravá záda na Vysočině“, 

v němž děti několikrát týdně cvičí na 

nestabilních pomůckách, jako jsou míče  

a dynairy. V MŠ i nadále funguje primární 

logopedická prevence. Od letošního školního 

roku byla nově nejstarším dětem ze třídy 

Medvídků nabídnuta výuka anglického jazyka. 

Od 29. 9. jsme začali jezdit se staršími dětmi na 

plavání do Pelhřimova, z důvodu 

protiepidemických opatření však kurz zatím 

nebyl dokončen. 

Naše MŠ je zapojena do tzv. Šablon - 

projekt EU peníze školám je financován v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro 

Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je 

zlepšení podmínek vzdělávání. Na základě 

tohoto projektu máme naplánovány tzv. 

projektové dny v MŠ i mimo MŠ. 21. 9. proběhl 

první projektový den s názvem Stavitel města, 

který byl pro děti připraven ve spolupráci 

s Malou technickou univerzitou. Byl zaměřen na 

polytechnickou výchovu, spolupráci dětí ve 

skupinách, poznávání nejdůležitějších budov 

našeho městysu, jeho historie, seznámení 

s profesí stavitele a kartografa. Děti si užily jak 

stavění budov a poznávání piktogramů, tak jejich 

zakreslování do mapy. Následně na zahradě MŠ 

plnily ve skupinách sportovní úkoly, za které 

dostávaly kostičky, jež využily k „nákupu“ 

různých budov. Posílily tak svoji finanční 

gramotnost a procvičily počty 1-10. Všichni byli 

odměněni diplomem stavitele města.  

Následující den jsme se sešli na poli nad 

lomem, abychom společně strávili příjemné 

odpoledne při pouštění draků. Přestože bylo 

krásné slunečné počasí, foukal nám i příznivý 

vítr. Této akce se zúčastnili rodiče a děti nejen 

z místní MŠ, ZŠ, ale i ti, kteří již chodí jinam, 

což nás velmi potěšilo. Všem rodičům děkujeme 

za zájem, který projevují ohledně vzdělávání 

svých dětí a v rámci možností posilují naši 

vzájemnou spolupráci. 

Z již výše zmíněných důvodů jsme byli 

nuceni upravit nebo přímo zrušit nejrůznější akce 

pro rodiče. Např. Uspávání broučků se 

uskutečnilo bez přítomnosti rodičů 

v dopoledních hodinách. Děti si s chutí zazpívaly 

a zarecitovaly podzimní básničky a písničky 

přímo v přírodě. Podobně se uskutečnila  

i Mikulášská besídka, na níž děti nejen zpívaly  

a přednášely, ale také sehrály krátké divadelní 

představení O šípkové Růžence. 

Všichni momentálně prožíváme nelehké 

období. A tak vám, milí spoluobčané, přejeme 

pokud možno krásné, pohodové a ničím 

nerušené Vánoce v kruhu svých nejbližších, 

hodně pevného zdraví, spokojenosti  

a vzájemného porozumění v nadcházejícím roce 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ 

 

Hasiči 

 

Opět se nachýlil konec roku a je na místě 

zhodnotit činnost naší organizace za uplynulý 

rok. Z důvodu současné nelichotivé situace, která 

se dotýká nás všech, nám letos není umožněno 

sejít se v malém sále v Hostinci Na Vinopaně. 



 

 

S nejvýznamnější činností sboru Vás tedy 

seznámím alespoň takto.  

V lednu t.r. při Výroční valné hromadě 

byl zvolen nový výbor sboru, do kterého byli 

zvoleni 4 noví členové. Největší změnou po 

těchto volbách je obměna člena ve funkci 

velitele sboru. V únoru jsme stihli připravit 

tradiční ples, na kterém nám do dlouhých hodin 

hrála všeobecně známá kapela Wajt 

z Pelhřimova. Ples se těšil vysoké návštěvnosti 

v počtu 150 platících účastníků. V březnu se  

i našeho sboru dotkly vládní opatření 

v souvislosti s onemocněním Covid 19 a museli 

jsme upustit od konání páteční pouťové zábavy, 

pálení čarodějnic a postupné účasti na 

hasičských soutěžích. Dále v tomto měsíci naši 

členové pomohli s likvidací požáru na 

Předleskách, kde došlo k zahoření lesní 

hrabanky. U koupaliště bylo zřízeno čerpací 

stanoviště vody pro vozidla HZS a dále po 

uhašení požáru bylo následující noc a den 

požářiště našimi členy hlídáno.  V červnu jsme 

provedli sběr železného šrotu a ostříhání parku 

kolem kostela. V září jsme se účastnili 

námětového cvičení v Ondřejově při dálkové 

dopravě vody. Zde se podařilo ve společném 

úsilí s družstvy našeho okrsku uhasit cvičný 

požár v době 16 minut od jeho nahlášení. Dále 

byl proveden generální úklid v hasičské garáži.  

Do podzimní činnosti sboru se po letním 

rozvolnění promítla opakovaná vládní opatření 

jako na jaře a činnost sboru byla všeobecně 

utlumena, což trvá dosud. Z tohoto důvodu 

nejspíše v příštím roce neuskutečníme ples, který 

byl plánován na leden. Jako zajímavou událostí 

v lepším světle nad současnou situací je to, že do 

následujícího období je zvažováno další rozšíření 

a obnovení naší požární techniky. Ve výzvě 

Národní sportovní agentury ČR pro rok 2021 

máme podánu žádost o finanční podporu pro 

mládež našeho sdružení.  

Velmi bych si, jako jistě i Vy všichni, 

přál návrat ke všednímu „normálnímu“ životu, 

na který jsme byli do letošního března zvyklí. 

Tak abychom se bez obtíží mohli i v příštím roce 

sejít na některé z akcí pořádaných sborem, 

kterých nebývá málo.  

 

Z důvodu nekonání Výroční valné 

hromady SDH Božejov v letošním roce, žádáme 

všechny členy ve věku do 7O let, o uhrazení 

členského příspěvku na číslo účtu: 

2401880538/2010 (Fio banka), nejpozději do 

konce tohoto roku – dospělí 120 Kč, děti  

a dorost 100 Kč. Příspěvky je také možné předat 

J. Mikešové nebo J. Tománkovi.  

 

Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví, 

příjemné prožití vánočních svátků a mnoho 

trpělivosti do nového roku 2021. 

 

Jan Tománek – starosta sboru 

 

Fotbalisté 

 

V ročníku 2019-20 se i fotbalový svět 

potýkal s následky souvisejícími s covidem 19. 

Proto se jarní část ve III. třídě okresního přeboru 

nerozehrála a tabulka byla ukončena po 

podzimní části. Božejovští fotbalisté skončili na 

předposledním 11.místě.  

Novou sezonu jsme začali prohrou  

v Želivě a Novém Rychnově. Po výhrách s Horní 

Vsí, Čejovem, Hořepníkem, Novou Cerekví  

a remízách s Černovicemi a Humpolcem nám  

v tabulce patří 4.místo. Bohužel opět zaůřadoval 

covid 19 a soutěž byla přerušena. Doufejme, že 

se i na jaře budeme potkávat na našem hřišti  

a soutěž dohrajeme.  

Na závěr bych vám všem chtěl popřát 

hodně štěstí a zdraví v Novém roce. 

 

Jaroslav Koutek 

 

Zprávy z městysu 

 

Městys Božejov upozorňuje naše 

spoluobčany, že posledním dnem pro příjem 

hotovosti na pokladně úřadu v roce 2020 bude 

pondělí 28. prosince 2020. Přes pokladnu se 

bude moci opět platit od 4. ledna 2021 

Ve středu 23. 12. 2020 a ve čtvrtek  

31. 12. 2020 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 22. a 23. února 2021 od 7:00 

do 17:00 hodin. 

 

 

 

 

 
 



 

 

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  255 výtisků, 

vyšlo dne 17. 12. 2020. Na vydání se podíleli: Tříska Miroslav, Sochorová Jitka, Mgr. Matoušová Alena, kolektiv učitelek MŠ, Tománek Jan, 

Koutek Jaroslav,  tisk Pretiko 

 

Prodejní doba JEDNOTY Božejov během 

vánočních svátků 

 

23. 12. 2020 – 7:00 – 17:00 

24. 12. 2020 – zavřeno 

25. 12. 2020 – zavřeno 

26. 12. 2020 – zavřeno 

27. 12. 2020 – zavřeno 

28. 12. 2020 – 7:00 – 17:00 

29. 12. 2020 – 7:00 – 17:00 

30. 12. 2020 – 7:00 – 17:00 

31. 12. 2020 – 7:00 – 12:00 

01. 01. 2021 – zavřeno 

02. 01. 2021 – 7:00 – 11:00 

03. 01. 2021 – zavřeno 

04. 01. 2021 – 7:00 – 17:00 

 

Prodejní doba masny ZOD Božejov 

 

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – zavřeno 

 

Sběrný dvůr 

 

26. 12. 2020 – zavřeno 
 

Informujeme naše občany 

 

Martin a Michal Krejčovi oznamují 

vánoční prodej ryb v Božejově v sádkách směr 

koupaliště. Prodej proběhne 22. a 23. 12. 2020 

vždy od 9:00 do 15:30 hod. Možnost objednávek 

na tel. 774 061 426 nebo 776 523 553. 

 

 

 

 

Pan Roubík z Božejova oznamuje 

občanům, že v úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. 

2020 bude od 9:00 do 16:00 hod. prodávat 

vánoční kapry na zahradě rodinného domu čp. 

162 v Božejově. Dotazy možno volat na tel. 

603 227 998. 
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Rozpočet na rok 2021 

    Příjmy 

  
    § položky text  částka 

  1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 000 000 

  1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 50 000 

  1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 200 000 

  1121 Daň z příjmů PO 1 500 000 

  1122 Daň z příjmů PO za obce 100 000 

  1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000 

  1340 Poplatek za provoz systému KO 520 000 

  1341 Poplatek ze psů 23 000 

  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 

  1361 Správní poplatky 10 000 

   1381 Daň z hazardních her 55 000 

  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000 

  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV 147 100 

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (pole, louky) 20 000 

1070 2131 Příjmy z pronájmu rybníků 600 

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (les) 5 000 000 

2310 2111 Pitná voda (vodné) 600 000 

2321 2111 Odpadní voda (stočné) 1 000 000 

3392 2132 Zájmová činnost v kultuře (pronájem KZ) 5 000 

3429 2132 Ostatní zájmová činnost a rekreace (pronájem koupaliště) 45 000 

3612 tř. 2 Bytové hospodářství (nájemné z bytů) 130 000 

3613 2132 Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor) 120 000 

3632 tř. 2 Pohřebnictví  5 000 

3722 tř. 2 sběr a odvoz komunál. Odpadu 2 500 

3745 2131, tř. 3 Veřejná zeleň (pronájem zahrad) 25 000 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  1 682 800 

 
  Rozpočtované příjmy celkem 17 642 000 

  



 

 

Rozpočet na rok 2021 

Výdaje 

  

    § položky text  částka 

1014 tř. 5 
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 
péče 40 000 

1032 t. 5, tř. 6 Podpora ostatních produkčních činností (hospodaření v lese) 4 000 000 

1036 tř. 5 Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář) 110 000 

2141 5212 Vnitřní obchod (příspěvek pojízdné prodejně) 6 000 

2212 tř. 5, tř. 6 Silnice 200 000 

2219 tř. 5 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 120 000 

2310 tř. 5 Pitná voda 900 000 

2321 tř. 5 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV) 1 000 000 

3113 tř. 5 Základní školy (příspěvek Městu Pelhřimov) 20 000 

3117 tř. 5 ZŠ a MŠ 300 000 

3117 5331 První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Božejov) 1 200 000 

3314 tř. 5 Činnosti knihovnické 35 000 

3319 tř. 5 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 6 000 

3326 tř. 5 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí 155 000 

3392 tř. 5 Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení) 100 000 

3399 tř. 5 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) 15 000 

3412 tř. 5 Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště) 40 000 

3421 tř. 5 Využití volného času dětí a mládeže 1 550 000 

3429 tř. 5 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 100 000 

3612 tř. 5 Bytové hospodářství (byty) 50 000 

3613 tř. 5 Nebytové hospodářství  2 400 000 

3631 tř. 5 Veřejné osvětlení 200 000 

3632 tř. 5 Pohřebnictví 15 000 

3635 tř. 6 Územní plán 50 000 

3636 5329 Územní rozvoj (DSO Nová Lípa) 20 000 

3639 tř. 5 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 100 000 

3722 tř. 5 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000 

3723 tř. 5 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 150 000 

3724 tř. 5 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000 

3725 5329 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 000 

3745 tř. 5 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 000 

4349 5492 Ostatní sociální péče 20 000 

5213 5903 Krizová opatření 20 000 

5512 tř. 5 Požární ochrana - dobrovolná část 40 000 

6112 tř. 5 Zastupitelstva obcí 1 100 000 

6171 tř. 5 Činnost místní správy 1 200 000 

6310 tř. 5 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 

6320 5163 Pojištění 80 000 

6399 tř. 5 Ostatní finanční operace (DPH, ostatní daně) 500 000 

6409 52xx Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 000 

 
  Rozpočtované výdaje celkem 17 642 000 

  



 

 

 

 


