
Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice  - zdarma - pilotní číslo 

Dostává se Vám do 
rukou první číslo no-
vého zpravodaje Obce 
Božice. Rádi bychom 
tímto navázali na      
původní Božické no-
viny, které dlouhá léta  

sloužily k  informovanosti našich občanů o dění 
v obci. Tento zpravodaj byl před časem nahrazen 
novinami Niva, ve kterých jsou zprávy ze sedmi 
obcí v našem okolí. Vzhledem k  tomu, že Niva 
vychází jen třikrát do roka, chtěli bychom doplnit 
informovanost občanů o tento zpravodaj, který 
by měl vycházet častěji a samozřejmě v menším 
rozsahu. Myslím si, že i v  současné době inter-
netu a mobilních telefonů má tištěné zpravodaj-
ství své místo v našem životě. Noviny se budou 
doručovat prostřednictvím pošty do každé do-
mácnosti v obci zdarma. S ohledem na současné 
snižování ceny tisků by náklady pro obec neměly 
být příliš vysoké. Rád bych také tímto požádal 
občany, kteří mají zájem uveřejnit nějaké infor-
mace v tomto novém zpravodaji o jejich dodání 
do redakční rady těchto novin.
 
Nyní bych napsal několik informací k  dění 
v  obci. V  současnosti pracují zaměstnanci obce 
na rozšíření naší ubytovny. Vzhledem k tomu, že 
zájem o ubytování v obci roste, rozhodli jsme se                                                                                                         
o zvětšení ubytovací kapacity. Po dokončení 
těchto prací bude možnost přechodně ubytovat 
v  tomto objektu devět osob. Dále probíhá těž-
ba dříví na prodej našim občanům a následné 
štěpkování větví pro potřeby kotelny na posádce. 
Bohužel nás stále zaměstnává nutnost úklidu od-
padků po občanech na veřejných prostranstvích. 
Někdy jsem až překvapen, s jakou rychlostí doká-
ží po našem úklidu někteří lidé opět znečistit uli-
ce. Na konci loňského roku bylo dokončeno za-
střešení kládového lisu u obecního sklepa a tato 
památka tak nebude ohrožena nepřízní počasí. 
Při stavbě tohoto přístřešku byly většinou použity 
starší materiály, které by jinak skončily na sklád-
ce nebo k topení. Nechám na občanech, aby po-
soudili, jak se nám toto dílo podařilo zakompo-
novat do okolí. V rozpočtu na letošní rok je dosti 
velká částka připravena na opravu komunikací. 
Připravuje se tak povolení k opravě komunikace 
pod bývalou masnou a rádi bychom ještě letos 
opravili některou další cestu. Co se týká dětské-
ho hřiště, je připraven projekt a vypracovává se 
žádost o dotaci na tuto akci. Dále bylo požádáno 
o znovuotevření naší žádosti o dopravní prostře-
dek na čištění místních komunikací.

Závěrem bych rád popřál redakční radě hodně 
pěkných článků a občanům příjemné počtení.      

Karel Hala, starosta obce

SLOVO STAROSTY USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŽICE

1. Zastupitelstvo obce Božice v  souladu                  
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

2. Zastupitelstvo obce Božice v  souladu s § 
84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce místostarosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

3. Zastupitelstvo obce Božice volí v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
starostu obce: Karla Halu, místostarostu 
obce: Jiřího Čadu, další člen rady obce: Petr 
Fiala, Robert Turoň, Karel Kučera, Finanční 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Božice se konalo 3. 11. 2014 v  18.00 v  sále 
kulturního domu. Po zahájení zasedání složili zvolení zastupitelé slib a posléze se shodli 
na veřejném hlasování. Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Božice:

výbor: Anna Hříbková – předseda, Ing. 
Marek Klíč, Jan Kudlička, Jan Zatloukal, Ing. 
Jiří Dvořák, Kontrolní výbor: Josef Leisser 
– předseda, PaedDr. Růžena Baráková, 
Ludmila Benkovičová, Marek Kročil, Štefan 
Turoň. 

4. Zastupitelstvo obce Božice v  souladu 
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona                                    
o obcích stanoví měsíční odměny za 
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva takto - člen rady obce:                  
900,- Kč, předseda výboru: 800,- Kč, člen 
výboru: 650,- Kč. 
                                                                             ZO Božice

1. Zprávu starosty o činnosti RO od 
posledního zasedání ZO

2. Zprávu finančního výboru, 

3. Zprávu kontrolního výboru. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Jednací řád Zastupitelstva obce Božice. 

2. Prodej pozemků parcely č. 8893/1, zahrada, 
o výměře 967 m2 za cenu 50,- Kč/m2                                                                                              
a parc. 8894, trvalý travní porost  o výměře 
1827 m2 za cenu 12,- Kč/m2 oba v kat. území 
Božice manželům Pavlovi a Ivě Kroutilovým, 
oba bytem Božice 366. 

3. Prodej pozemku parc. č. 8224/2, ostatní 
plocha o výměře 21 m2 manželům Jaroslavu 
a Martině Šperkovým, oba bytem Božice 420 
za cenu 100,- Kč/m2. 

4. Prodej pozemku parc. č. 8482/2, zahrada,   
o výměře 916 m2 v kat. území Božice Martinu 
Glacovi, bytem Božice 395 a Ireně Geidlové, 
bytem Práče 139 za cenu 200,- Kč/m2. 

5. Koupi pozemku parc. č. 8907, lesní 
pozemek, o výměře 4000 m2 v  kat. území 

DRUHÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŽICE

Druhé zasedání Zastupitelstva obce Božice se konalo 15. 12. 2014 v jídelně obecního úřadu. 
Na zasedání bylo přítomno všech 15 zastupitelů, byly projednány níže uvedené body: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Božice od Ivy Kroutilové, bytem Božice 366 
za cenu 17,- Kč/m2. 

6. Koupi pozemků parc. č. 9340, ostatní plocha 
o výměře 23 m2 a parc.č. 8896/2, ostatní 
plocha o výměře 20 m2 oba v  kat. území 
Božice od manželů Pavla a Ivy Kroutilových, 
bytem Božice 336 za cenu 50,- Kč/m2. 

7. Koupi pozemku parc. č. 2375, orná půda,                                                                                                           
o výměře 149 m2 v  kat. území České 
Křídlovice od Zdeňka Tomáška, bytem 
Božice 237 za cenu 50,- Kč/m2. 

8. Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2014. 

9. Návrh na vypracování koncepce využívání 
kina a určení výše finančních prostředků na 
jeho využívání. 

10. Rozpočet obce na rok 2015. 

11. Příspěvky z rozpočtu obce na rok 2015: 
ZŠ a MŠ Božice 1.700.000,- Kč, Služby 
Božice, příspěvková organizace 800.000,- 
Kč, Město Hrušovany n. Jev. (projednávání 
přestupků)  27.000,- Kč, ZSO Vodovody                                                                                                                    
a kanalizace Znojemsko 9.000,- Kč, investiční 
transfer ZSO Vodovody a kanalizace 
Znojemsko (kanalizace) 5.000.000,- Kč, 
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ZSO Hrušovansko 45.800,- Kč, Svazek 
znoj. vinařských obcí Daníž 15.700,- Kč, 
Dobrovolný svazek obcí NIVA 8.000,- Kč, 
Místní akční skupina (MAS) 7.800,- Kč, Svaz 
měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova 
6.700,- Kč, IDS JMK – dopravní obslužnost                                                                               
76.800,- Kč, Okresní sdruž. hasičů 1.500,- Kč, 
Svaz důchodců 15.000,- Kč. 

12. Rozpočtový výhled obce na r. 2016 – 2018. 

ZASEDALA RADA OBCE BOŽICE

Výpis z Usnesení RO ze dne 12.11.2014: 

1. Rada obce Božice (dále jen RO) doporučuje 
Zastupitelstvu obce Božice (dále jen ZO) ke 
schválení Rozpočtové opatření č. 7/2014. 

2. RO ukládá místostarostovi vypracovat do 
příštího zasedání RO návrh Jednacího řádu 
ZO. 

3. RO ukládá místostarostovi vypracovat 
návrh vyhlášky o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 

4. RO ukládá místostarostovi vypracovat 
a připravit ke zveřejnění ceník služeb 
poskytovaných Obcí Božice. 

5. RO zřizuje kulturní komisi, složení komise 
bude upřesněno. 

6. RO ustanovuje krizovou a povodňovou 
komisi v tomto složení: Karel Hala (starosta), 
Jiří Čada (místostarosta), Miroslav Beneš 
(velitel JSDH Božice), Ivan Hudec st. (správce 
ČOV Božice), Monika Trapáčová (referentka 
OÚ Božice). 

7. RO schvaluje příspěvek na činnost ve výši                                                                                                                  
15.000,- Kč na rok 2015, žadatel Svaz  
důchodců ČR, organizace Božice. 

8. RO schvaluje žádost o přijetí věcného daru 
v hodnotě 5.099,- Kč, žadatel ZŠ a MŠ Božice, 
p.o.                                                                                                                               

9. RO schvaluje žádosti o prodloužení 
nájemních smluv. 

10. RO doporučuje ZO ke schválení „Zařazení 
dokončených investic do majetku obce –                        
r. 2014“ ve výši 430.439,25 Kč.                                                                                                           

11. RO pověřuje p. Jiřího Čadu užíváním 
státního znaku za účelem svatební                                      
a slavnostních obřadů. 

12. RO doporučuje ZO ke schválení žádost 
manželů Kroutilových o koupi pozemků 

Rada obce Božice se od svého zasedání sešla 
na čtyřech zasedáních, a to 12. 11. 2014, 
1. 12. 2014, 10. 12. 2014  a 29. 12. 2014. 
Projednávány byly body, které uvádíme 
v jednotlivých usneseních.

parc. č. 8893/1 a parc. č. 8894 v k.ú Božice. 

13. RO schvaluje „Plán inventarizace“                           
a „Příkaz k provedení inventarizace“.

Výpis z Usnesení RO ze dne 1.12.2014

1. RO doporučuje ZO ke schválení 
Rozpočtové opatření  č. 8/2014. 

2. RO schvaluje přidělení nájemního bytu 
včetně určení  2 náhradníků. 

3. RO doporučuje ZO ke schválení rozpočet 
na rok 2015. 

4. RO odvolává (na vlastní žádost) z  funkce 
vedoucího příspěvkové organizace Služby 
Božice p. Jindřicha Solaře. 

5. RO jmenuje novým vedoucím příspěvkové 
organizace Služby Božice p. Jiřího Čadu – bez 
nároku na odměnu. 

6. RO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
s  f. INTAR – smlouva o zřízení věcného 
břemene na parc. č. 2509 a 2513 v kat. území 
České Křídlovice pro položení optického 
kabelu – 5.000,- Kč + DPH. 

7. RO schvaluje ceník služeb poskytovaných 
Obcí Božice, platný od 1.1.2015. 

8. RO doporučuje ZO ke schválení „Pověření 
zastupitelstva obce pro schvalování 
rozpočtových opatření na konci roku 2014“. 

9. RO doporučuje ZO ke schválení „Určení 
pravomocí k rozpočtovým opatřením“. 

10. RO schvaluje žádosti o prodloužení 
nájemních smluv. 

11. RO schvaluje smlouvu o dotaci 
s Jihomoravským krajem – dotace pro JSDH 
Božice.

Výpis z Usnesení RO ze dne 10.12.2014

1. RO zmocňuje starostu Obce Božice, aby 
působil jako zástupce Obce Božice  jako 
člena statutárního orgánu, člena výboru, ve 
Společenství vlastníků jednotek Božice 395. 

2. RO schvaluje odkoupení zařízení baru 

(dle inventárního seznamu) od manželů 
Kunových za dohodnutou cenu 110.000,- Kč, 
se splatností v lednu 2015. 

3. RO schvaluje „Smlouvu o právu provést 
stavbu“ se SÚS JmK – oprava mostu „II/412 
České Křídlovice, most 414-002“, týkající se 
parcel č. 2307, 2313, 1280/2, 1278/2  v kat. 
území České Křídlovice.

Výpis z Usnesení RO ze dne 29.12.2014

1. RO schvaluje smlouvu o poskytování 
právních služeb s Mgr. Pavlem Nevrklou. 

2. RO schvaluje zvýšení ceny vstupného do 
bazénu RELAX. 

3. RO schvaluje vypracování žádosti   o dotaci 
na dětské hřiště a její podání na Ministerstvo 
pro místní rozvoj. 

4. RO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
s  firmou KA-Elvod s.r.o., na přípojku NN 
Slováček Petr, parc.  č. 1792/1 v  kat. území 
Božice. 

5. RO schvaluje žádosti o prodloužení 
nájemních smluv. 

6. RO schvaluje vyřazení majetku dle 
inventárního soupisu, žadatel ZŠ a MŠ 
Božice, p.o. 

7. RO schvaluje přijetí věcného daru (pračka 
pro I.MŠ), žadatel ZŠ a MŠ Božice, p.o. 

8. RO schvaluje Rozpočtové opatření                          
č. 9/2014. 

9. RO schvaluje žádost o pronájem pozemku 
parc. č. 608/3  o výměře 1613 m2 v kat. území 
České Křídlovice, žadatel S.B. 

10. RO doporučuje ZO ke schválení žádost                     
o koupi pozemků parc. č. 3355 – 44 m2, 259/2 
– 34 m2, 3356 – 144 m2 a 608/1 – 133 m2, 
vše v kat. území České Křídlovice, žadatel S.B. 

11. RO schvaluje přidělení nájemního bytu. 

12. RO schvaluje přijetí finančního daru, 
žadatel ZŠ a MŠ Božice, p.o.     

                                                                            RO Božice

13. Pověření Rady obce Božice ke schvalování 
rozpočtových opatření na rok 2015 do výše 
500 000,- Kč. 

14. Pověření starosty obce (pokud nebude 
zasedat Rada obce koncem roku 2014) 
ke schvalování rozpočtových opatření do                            
31. 12. 2014. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Navýšení položky v rozpočtu – provoz kina 
na 15.000,- Kč.                                               ZO Božice
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12. února, 9. dubna, 11. června,  10. září, 
10. prosince.
                                                               ZO Božice

TERMÍNY ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA V ROCE 2015



POLICIE ČR -  ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Zdejší součástí OO PČR Hrušovany n. Jev. 
Bylo evidováno za období od 1.1.2014 do 
31.12.2014 na územním obvodu Božice 30 
trestných činů, 43 přestupků a 27 přestupků 
v dopravě. Byl evidován mírný pokles stavu 
trestných činů   a větší nárůst přestupků než 
v roce 2013.

Přehled trestných činů za rok 2014:

Krádeže 13 trestných činů (krádeže 
vloupáním do domů, krádeže nářadí, 
krádeže nafty),  4 x zanedbání povinné 
výživy, 3 x  trestný čin podvod, 1 x trestný 
čin maření výkonu úředního rozhodnutí,              
2 x trestný čin porušování domovní 
svobody, 1 x trestný čin poškození cizí věci 
a 1 x trestný čin usmrcení z nedbalosti.

V roce 2014 došlo ke spáchání 43 přestupků, 
což je nárůst o 7 přestupků než v roce 2013. 
Byly evidovány následující přestupky:

16 x přestupek proti občanskému soužití 
(fyzické či slovní napadení mezi rodinnými 
příslušníky a osobami blízkými, sousedské 
spory, schválnosti), 10 x přestupek proti 
majetku (odcizení dokladů, kovových 

Přehled stavu veřejného pořádku v  předešlých letech: 2011 – 29 trestných činů,  24 přestupků.    
2012 – 32 trestných činů, 29 přestupků, 2013 – 34 trestných činů, 36 přestupků,  2014 – 30 trestných 
činů, 43 přestupků. 

roštů, kabelů, poškození okna). Dále byly 
ještě řešeny přestupky jízda pod vlivem 
alkoholu (9 x). 

V  dopravě bylo v  katastrálním území 
Božice za rok 2014 spácháno 27 přestupků. 
Za rok 2014 byl evidován nárůst přestupků 
v dopravě oproti roku 2013.

Policie ČR děkuje občanům obce za 
vzájemnou spolupráci v  roce 2014 
zejména při poskytování potřebných 
informací do poznatků k  odhalování 
trestných činů a přestupků, ale                                                                                                                                 
i samotných pachatelů. 

Nadále však Policie ČR žádá občany                                                                                                                 
o zapojení se do prevence páchání 
trestné činnosti a přestupků, zejména                                                    
o informovanost o jakémkoliv nezákonném 
jednání jiných osob nejen na území obce 
Božice, potřebné k  eliminování těchto 
skutků. Informace mohou podávat na lince 
158, na telefonním čísle obvodního oddělení 
PČR Hrušovany n. Jev. 515 229 164 nebo na 
linku Anonymní svědek, tel. č. 974 641 641.
                                        
                                           OO PČR Hrušovany n. Jev.

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
V ROCE 2015

PES – výše ročního poplatku: 50,-Kč za 
1 psa, 100,-Kč za každého dalšího psa. 
Splatnost poplatku: do 31. 3. 2015, variabilní 
symbol pro platbu převodem na účet: číslo 
popisné + 1341 (příkladně 6541314). 

ODVOZ ODPADŮ (informace se týkají 
pouze těch občanů, kteří neplatí poplatek 
za odvoz odpadů prostřednictvím SIPO 
nebo trvalého příkazu) - 540,- Kč/osoba      
s trvalým pobytem v obci, 540,-Kč/vlastník 
nemovitosti, ve které není nikdo hlášen                  
k trvalému pobytu. Splatnost poplatku: do 
30. 4. 2015 (jednorázově) nebo do 30. 4. 2015                                                                                                                             
a 30. 9. 2015 (ve dvou stejných splátkách). 
Místní poplatky je možné platit v hotovosti 
na pokladně obce Božice nebo na bankovní 
účet obce vedený u Komerční banky ve 
Znojmě č. 2529741/0100.                  OZ Božice 

CENÍK SLUŽEB 
(PLATNÝ OD 1. 1. 2015)

Zapůjčení tzv. pivních setů:

stůl: 25,- Kč/den

lavice: 15,- Kč/den

celý set: 55,- Kč/den.

Zapůjčení výsuvného žebříku: 150,- Kč/den 

Doprava materiálu (pouze v katastru obce 

Božice): paušál 250,- Kč/fůra

Pronájem sálu v  kulturním domě: místní: 

léto - 1.200,- Kč, zima - 1.450,- Kč, ostatní: 

léto - 1.450,- Kč, zima - 2.100,- Kč

Pronájem jídelny: 1.000,- Kč

Pronájem klubovny na hřišti: léto - 750,- Kč, 

zima – 1000,- Kč

Zapůjčení obřadní síně k pietnímu aktu (na 

dobu zpravidla 30 minut): místní zdarma, 

ostatní 600,- Kč

Kopání hrobu: 1.000,- Kč

Poplatek za hrobové místo (platba na 10 

let): urnový hrob - 1.050,- Kč,  jednohrob - 

1.050,- Kč, dvojhrob - 1.700,- Kč

Stánkový prodej: poplatek za  místo - 100,- Kč

Hlášení obecního rozhlasu: 20,- Kč,

Mimořádné hlášení: 50,- Kč.  

JAK DÁL S ODPADEM?

Podle této novely je obec mj. „povinna 
zajistit místa pro oddělené soustřeďování 
složek komunálního odpadu, minimálně 
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, 
kovů a biologicky rozložitelných odpadů.“ 
(§  17, odst.  3). Zákon stejně tak ukládá 
povinnost fyzickým osobám zavedeného 
obecního systému využívat (§  17, odst. 
5). Novela však zachází se zpřísněním 
pravidel pro nakládání s odpady ještě dál                                                                                                                                        
a počítá s  tím, že od roku 2024 bude 
úplně zakázáno skládkování směsného 
komunálního odpadu a recyklovatelných                                                                                                                                 
a využitelných odpadů (§ 21, odst. 7), což 
bude podporovat postupným navyšováním 
poplatků za skládkování těchto odpadů. 
Nová legislativa se zaměřuje také na 
snížení množství biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu („BRKO“), 
neboť právě tímto odpadem je tvořen 
největší objem veškerého skládkovaného 
komunálního odpadu.

BRKO = biologicky rozložitelný komunální 
odpad, je odpad, který je schopen rozkladu. 
Mezi BRKO se typicky řadí odpad ze 
zahrady, parků či lesů, jako jsou ořezané 
větve stromů, spadané listí, posečená tráva, 
květiny nebo spadané ovoce. Dále sem patří 
odpad z kuchyně, jako jsou rostlinné zbytky 
jídel, ovoce a zeleniny či potravinami 
znečištěný papír.

Kam tedy v Božicích s odpadem?

BRKO: biologicky rozložitelný komunální 
odpad: Obec Božice již v  minulém roce 
pořídila štěpkovač na větve. Je zde tedy 
možnost poštěpkování větví přímo u Vás na 
zahradě, nebo odvoz větví do areálu bývalé 
posádky, kde budou větve poštěpkovány        
a využity k  vytápění bytů. Pokud nevíte 
kam s větvemi, stačí zatelefonovat na obecní 
úřad (tel. 515  257  125) a domluvit se na 
konkrétním řešení.     (pokračování na str. 4)

Plné popelnice a kontejnery s komunálním odpadem, zaplněné skládky, velké množství černých 
skládek u silnic, ve větrolamech i lesích.  To je  bohužel realita. Začátkem letošního roku nabyla 
účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se zaměřuje především na zkvalitnění 
oblasti třídění a recyklace komunálního odpadu. 
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(pokračování ze str. 3)  
Na podzim loňského roku každý majitel 
nemovitosti obdržel do bezplatného 
pronájmu kompostér, do kterého je 
možné ukládat trávu, listí, rostlinný odpad 
z kuchyně atd. 

Pokud doma ještě kompostér nemáte, 
zažádejte si o něj na OÚ.

Nebezpečný odpad: Dvakrát ročně 
prostřednictví firmy AVE zajišťujeme svoz 
tohoto odpadu přímo z domácností.

Papír: Papír je možné odložit do modrých 
kontejnerů (u obecního úřadu a u obou 
prodejen COOP - Jednota) a také při 
pravidelném sběru papíru v ZŠ Božice.

Plasty: Plasty patří do žlutých kontejnerů, 

které jsou rozmístěny po celé obci (OÚ, 
prodejny COOP, Kolonie, Zámlýní, u DD, 
základní škola, u hřiště, u I. MŠ).

Sklo: Jsou dva typy kontejnerů na sklo – 
bílý na bílé sklo a zelený na sklo směsné. 
Umístěny jsou u obou prodejen COOP,                 
u OÚ a na Kolonii (zde je pouze bílé sklo).

Železný odpad: V  obci provozuje firma 
REMAT s.r.o. sběrnu druhotných surovin 
(při vjezdu do obce od Borotic), otevřeno 
je každou sobotu v odpoledních hodinách. 
Zde je možné umístit kovový odpad.

Textil: Před budovou OÚ a u prodejny 
COOP (Jednota) v  Českých Křídlovicích 
jsou umístěny kontejnery pro sběr textilu.

Vzhledem k tomu, že se opravdu rychle blíží 

konec skládkování komunálního odpadu, 
by se občané měli více zaměřit na třídění 
odpadů již v  domácnostech. Někdy je až 
zarážející, že např. čtyřčlenné domácnosti 
stojí před domem tři velké popelnice a téměř 
identické rodině v  nedalekém sousedství 
stačí popelnice malá. Jak jsem již výše 
uvedl, možnostmi pro třídění odpadu obec 
disponuje a občané by důsledným tříděním 
mohli z obecního rozpočtu ušetřit nemalou 
finanční částku, která se dá vynaložit na jiné 
účely. Problematiku komunálního odpadu 
budeme stále intenzivně sledovat a hledat 
řešení úspor a hlavně případných investic 
v  rámci obce, dotačních programů ČR                  
a EU, protože předpokládáme, že v dalším 
dotačním období EU v letech 2014 – 2020 
bude této problematice uvolněna velká část 
finančních prostředků.                                                               
                                                      Jiří Čada, místostarosta

ČERTE, ČERTE, NECHOĎ K NÁM, NEMYSLI SI, JÁ TĚ ZNÁM...

Maminky se skvěle vypořádaly s nelehkým 
úkolem pořídit svému potomkovi vhodné 
oblečení. Fantazie pracovala na plné 
obrátky, a tak tu nebyla nouze o čertice, 
lucifery, pekelníky  a  rarachy. 

Dětem se vystoupení velice povedlo, básně, 
písně s  doprovodem rytmických nástrojů 
a pohybem i čertovský tanec na závěr. 
Sladká perníková odměna je neminula 
a nás učitelky potěšilo, když odcházející 
rodinní příslušníci poděkovali za pěknou 
podívanou. Se stejným programem jsme 
přišli rozveselit klienty domova důchodců 
v Božicích. Potom jsme už čekali na Ježíška. 

A on opravdu přišel. Jednou po ranní 
svačince jsme zaslechli zvonění zvonečku 
a vydali jsme se ke třídě. Opatrně jsme 

Tak začíná básnička, kterou děti přednášely na čertovské besídce. V naší školce se pravidelně 
střídají čertovské a vánoční besídky, vloni byla čertovská. 

nakoukli a byl tam. Rozsvícený vánoční 
stromeček  a pod ním plno dárků. Nejvíce 
zaujal ten největší – domeček pro panenky 
Barbie s  několika panenkami a jejich 
partnery. 

Pro tvořivé děti tu bylo několik stavebnic                
a nemohla chybět i knížka – Medové 
příběhy. Jen co se oteplí a včelky vyletí za 
sluníčkem a potravou, tak začneme číst 
příběhy na pokračování. Rodiče přispívají 
na hračky, tak děti mohly mít opravdu 
bohatého Ježíška. 

A co nás čeká? Přece již tradiční DĚTSKÝ 
KARNEVAL v sobotu 14.3.2015. 

                        Iveta Němečková,                                                                                                                                       
                                                 I. Mateřská škola Božice

II. MATEŘSKÁ ŠKOLA 
V ČESKÝCH KŘÍDLOVICÍCH

V  naší školce personální obsazení zůstalo 
stejné. Jana Pavlíková – vedoucí učitelka, Eva 
Louštilová - učitelka, Lenka Fruhwirtová 
- kuchařka a školnice. Celková kapacita                                                                                       
28 dětí je již několik let plně využita. 
V  letošním školním roce jsme přijali                      
15 nových dětí. Z toho jednoho předškoláka 
a zbytek, jak my říkáme, „mrňata” . Začátek 
byl obtížnější, protože některé děti se 
poprvé odloučily od své maminky a musely 
si zvykat na jiné lidi, děti a prostředí. 
Zvládlo se, překonaly se obtíže a výsledkem 
je spokojené neplačící dítě, které si doma 
prozpěvuje písničku naučenou ve školce. 
Zahřeje vás u srdíčka, když vám maminka 
řekne, on si doma zpívá nebo tancuje ten 
taneček co jste se učili.                        

Snažíme se děti začlenit do výchovně 
vzdělávacího procesu, který je zpracován 
k jejím potřebám a věku. Cvičíme, zpíváme, 
vyrábíme, malujeme. 

Ve školce pořádáme různé akce jako 
dýňové hrátky na podzim, v době adventu 
se připravujeme na vánoce, na příchod 
Mikuláše a čertů a nacvičujeme na besídku. 
Jeden rok máme mikulášskou a druhý 
vánoční. Děti se vždy snaží, aby rodičům 
předvedly, co se za tak krátkou dobu 
naučily. Se svými tanečky  také vystoupily 
v kulturním domě na besedě s důchodci. 

Pro rodiče jsme v MŠ připravili vánoční besídku, 
kde děti nejen zatancovaly, ale i zazpívaly                            
a zarecitovaly.                   (pokračování na str. 5)

II.MŠ má oficiální název II.MŠ Božice, ale 
já používám České Křídlovice,aby lidé věděli,   
o kterou školku se jedná. 
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Základní škola Božice oznamuje, že zápis do první třídy pro školní 
rok 2015/2016 se uskuteční v  úterý dne 3. 2. 2015 v  učebnách I.A                               
a I.B třídy ZŠ Božice v době od 15:00 do 17:00 hod. K zápisu se dostaví 
děti narozené v období od 1.9. 2008 do 31.8.2009 a starší, kteří ještě 
nechodí do školy.  Rodiče dětí s  sebou přinesou: občanský průkaz, 
rodný list dítěte, vyplněný dotazník (pro rodiče dětí mimo spádový 
obvod školy k vyzvednutí v ředitelně ZŠ Božice) a přezůvky.      
                                                                                                              ZŠ Božice

(pokračování ze str. 4) 
Rodičům vyrobily dárečky a odměnou byl                                                                                                                                      
velký potlesk. Po vánocích jsme se s předško-
láky „vrhli“ na blížící se zápis do 1. třídy ZŠ,                                                                                                                                   
který se koná 3. února. Z  naší školky půjde 
k zápisu 6 dětí. 

Pevně věřím, že se i nadále budeme 
prostřednictvím těchto novin setkávat. 
Dozvíte se o našich aktivitách ve školce, 
besídkách, výletech a vystoupeních                      
a pokud by měl někdo z  rodičů zájem, 
může se na akce dojít podívat, přesvědčit                            
a poznat, jak se nám společně daří. 

Všem, za celou II.MŠ, přeji v  novém roce 
hodně pohody, pracovních i osobních 
úspěchů, štěstí a hlavně co je nejcennější, 
tak zdraví a zdraví vašich dětí. 
                                         Jana Pavlíková, ved.učitelka                

Členové komise v celkovém počtu 13 členů 
začali pracovat již pár dní po tomto zasedání, 
takže v minulém roce jsme stihli zrealizovat 
nebo podpořit hned několik společenských 
akcí a ve velmi krátkém čase od prvního 
nápadu jsme si troufli i na pořádání 
silvestrovské zábavy v KD.  

V  letošním roce jsme prošli vesnicí                             
s „tříkrálovou sbírkou“, která byla bohatá 
a za pořadatele i děti děkuji všem, kteří 
„otevřeli své srdce“ a do sbírky podle svých 
možností přispěli. Výsledky této sbírky 
jsou na následující stránce jako samostatný 
článek. Hned na první schůzce v tomto roce 
jsme sestavili kalendář kulturních akcí, který 
budeme postupně doplňovat. Budeme se 
snažit plánovat kulturní a společenské akce 
pro všechny věkové skupiny obyvatel naší 
obce. Zároveň se těšíme na účast každého 
z Vás. Tak ať se nám všem v zábavě daří. 

Pravidelná schůze Kulturní komise je 
v knihovně obce vždy druhé úterý v měsíci 
od 18hod. Tedy další  termíny jsou 10. 2., 
10. 3., 14. 4.                            Růžena Baráková 

KULTURNÍ KOMISE 
PŘI RO BOŽICE INFORMUJE

Rada obce Božice schválila na svém 
zasedání dne 12.11.2014 zřízení Kulturní 
komise v obci. 

NADCHÁZEJÍCÍ VÝROČÍ V OBCI

Rok 1225 (790 let) – nejstarší písemná 
zpráva o Božicích se vztahuje k  roku 
1225. Dne 25. 4. 1225 byl Jindřichem, 
titulárním biskupem z  Troje, vysvě-
cen farní kostel sv. Petra a Pavla 
v  Křídlovicích a Božice byly uvedeny 
mezi šesti vesnicemi, jejichž desátky 
byly určeny nově vysvěcenému farnímu 
kostelu.

Rok 1870 (145 let) – dne 15. 9. 1870 
vyjela v  7:15 hod slavností vozová 
souprava tažená lokomotivou „Bránice“ 
z Brna a tím byl slavnostně otevřen úsek 
Brno – Krumlov – Znojmo. Realitou bylo, 
že dne 17. 12. 1866 započaly stavební 
práce u Božic, u Hodonic a u Dyje (tehdy 
Milfroně). Trať byla svým způsobem 
souběžná se starobylou cestou, kterou 
na mapách najdete jako Hoja Weg. Lesy 
za Prefou, kolem Hraběcí studánky až ke 
Kolonii se tenkrát nazývaly Hoja (kolem 
studánky se jim říkalo Horní Hoja) a 
dvoru, který tam byl někdy v 17. století 
postaven, se říkalo Hoja Dvůr.

Rok 1925 (90 let) – rozhodnutí o “kolo- 
nisování” (tak je uvedeno v  místní 
kronice) - osídlování velkostatkářské 

půdy v  pohraničí na území dnešní 
Kolonie. K tomuto osídlování docházelo 
na území celé Jižní Moravy. Byla 
utvořena jako jedna z posledních kolonií 
na Jižní Moravě, a to 1. 10. 1926. 

Rok 1935 (80 let) – postavení Jiráskova 
domu osvěty na Kolonii. Tento objekt 
si kolonisté postavili z  vlastních peněz 
a vlastními silami za účelem vlastního 
kulturního vyžití. Zde se hrálo divadlo, 
kde si také ještě jako ochotník zahrál 
později známý filmový herec Jindřich 
Plachta, pořádaly se svatby a promítalo 
se kino. Vedle Jiráskova domu osvěty 
byla zatravněná plocha, na které 
byly mimo jiné pořádány nácviky na 
všesokolský slet. Po nástupu komunistů 
k moci byl Jiráskův dům převeden pod 
MNV v Božicích, kde JZD zrušilo v sále 
pódium a pod ním sklep ve kterém byly 
uskladněny kulisy a využívalo sál jako 
skladiště. Po roce 1989 se Jiráskův dům 
osvěty stal majetkem obce Božice.

Rok 1945  (70 let) – konec druhé světové 
války a odsun Němců z obce Božice.

                                                    Jiřina Čurdová
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Ohlédnutí za rokem 2014
V minulém roce se do knihovny registrovalo 
180 čtenářů, z  toho 85 dětí do 15 let. 
Knihovnu v  tomto roce navštívilo celkem 
2583 uživatelů, kteří uskutečnili 3703 
výpůjček. Pořádali jsme besedy pro děti 
MŠ a ZŠ, jednu také v  DD. Každý rok se 
také zúčastňujeme „Noci s  Andersenem“                              
a pasujeme prvňáčky na čtenáře. Mezi 
poslední akce knihovny patřila zimní tvoření. 

Co nás čeká v roce 2015
Kromě běžného půjčování dokumentů, 
přístupu k  PC a internetu a poskytování 
informací, pořádáme také různé akce pro 
veřejnost. Jsme zapojeni do hry „Lovci 
perel“připravenou Knihovnou města Hradce 
Králové. Informace o všech akcích budou také 
na webu knihovny www.bozice.cz/knihovna.

Březen – měsíc čtenářů: 
Besedy pro MŠ a ZŠ

27.3. Noc s Andersenem

Březen - duben
Pasování prvňáčků na čtenáře

Výtvarné dílny

Červen
Vyhlášení vítězů soutěže „O nejhezčí 

čtenářský deník“
Hravá odpoledne v knihovně

Září – říjen
Týden knihoven 6.-12.10.

besedy pro MŠ a ZŠ
Podzimní nocování

Listopad – prosinec
Podzimní a zimní tvoření

Besedy pro MŠ a ZŠ

Simona Juhaňáková

KNIHOVNA

Charita Znojmo - Ve středu 21. ledna 
2015 se uskutečnilo poslední  rozpečetění 
pokladniček a celkový výtěžek pro letošní 
rok z 449 ks pokladniček činí 1 800 689,- 
Kč. Tato částka je o 110 083,- Kč vyšší než 
v předchozím roce. Děkujeme všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na letošní Tříkrálové 
sbírce.

Výsledky Tříkrálové sbírky v  obci Božice: 
Za obec Božice byli za pokladničky, do 
nichž mohli občané přispívat, zodpovědni: 
Karel Hala, Růžena Baráková, Marcela 
Babčanová, Ing. Jarmila Hudcová a Simona 
Juhaňáková. Díky božickým občanům se 
podařilo vybrat celkem 16 677,-Kč!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Kdo jsou dobrovolníci? Lidé různého věku, 
zájmů, povah, které však spojuje jedna 
společná věc… chtějí být užiteční, podělit se 
o své životy, zpříjemnit chvilku některému 
z obyvatel místního příjemného domova.

Dobrovolníci si s uživateli povídají, čtou 
časopisy a  knihy, chodí na procházky, luští 
křížovky, hrají hry, doprovází na společné 
procházky apod.

Dobrovolníky přijímáme po celý rok. 
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost 
v  Domově důchodců Božice, p.o. můžete 
kontaktovat centrum ADRA Znojmo, Veselá 
20, Znojmo, zdenka.severinova@adra.cz, 
tel.: 607 144 090 nebo DD Božice, Bc. Viera 
Rydvalová, rydvalova@domovbozice.cz,  
tel.: 515 223 739                      Bc. Viera Rydvalová

Přidejte se k nám a staňte se dobrovolníkem 
v Domově důchodců Božice

Co vlastně obnáší pojem čajové speciality? 
Hosté měli jedinečnou možnost poznat 
druhy čaje, s  nimiž se dosud nesetkali, a 
načerpat informace o tomto tradičním 
nápoji, jeho historii, vývoji a konzumaci. 
Hlavním bodem programu bylo představení 
4 druhů čaje, jejich příprava a degustace. 
Pro zpestření degustace upekly studentky 
domácí čajové pečivo, na kterém si senioři 
pochutnali nad šálkem voňavého čaje. 

Nevšední zážitek hodnotí Pavla slovy: 
„Mám skvělý pocit a jsem ráda, že se 
celá akce klientům z  domova důchodců 
líbila.“ Spolužák Marek Jančura s  Anetou 
Virglovou si přichystali již na pohled 
lákavé čajové sušenky s příchutí levandule, 
příprava probíhala přímo před hosty. 
Po upečení pečiva byli senioři požádáni                                                          
o vyplnění dotazníků spokojenosti a na 
památku dostali balíčky se sušenkami. Akci 
završil školní pěvecký sbor, což byla milá                
a povedená tečka na závěr. 

ČAJOVNA V DD BOŽICE

Jako v čajovně si 8. 1. 2015 připadali senioři z Domova důchodců Božice. Tento netradiční zážitek 
měly na svědomí Lucie Křížová a Pavla Kubová, studenky čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví 
a turismus ze SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě, které tak uskutečnily svůj maturitní projekt na 
téma Čajové speciality.  

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě 
maturitního projektu podíleli, zejména 
vedoucí našeho projektu Ing. Andree 
Jančíkové za pomoc na přípravě a realizaci                         
a také personálu domova důchodců. Dále 
děkujeme SOU a SOŠ SČMSD Znojmo za 
peněžní příspěvek na realizaci projektu, 
Znojemské dopravní společnosti PSOTA za 
slevu na dopravu a Obci Božice, jmenovitě 
starostovi Karlu Halovi, za sponzorský dar.                                                             
                               Lucie Křížová a Pavla Kubová
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Svět se začíná vracet k  přírodě a dává 
přednost přírodním látkám a to mě 
inspirovalo k  tomu, abych v  „našem“ 
zpravodaji otevřela tuto novou rubriku, 
která se bude snažit trochu vás poučit                                   
a třeba i inspirovat k  návratu k  přírodě                        
a lidovému léčitelství. Budu dbát na to, aby 
všechny byliny, které zde budu prezentovat, 
byly přístupny v našem okolí nebo na vaší 
zahrádce a vy osobně si tyto rady mohli 
vyzkoušet.

Byliny nacházejí stále větší uplatnění 
v  kosmetice, potravinářství a samozřejmě 
i v  léčení. Nepoužíváme je jako hlavní 
zdroj léčby, ale především jako podpůrný 
či preventivní prostředek. Bylinná léčba má 
své příznivce a odpůrce. 

Svoji rubriku bych ráda rozdělila na dva 
okruhy. První část rubriky bude poučná 
(trochu těch babských rad) a druhá část 
rubriky bude zaměřena na zajímavý 
bylinkářský herbář, který může pomoci 
všem zájemcům o léčení přírodními 
prostředky nebo vaření s bylinkami.

V prvním díle si myslím, že by bylo dobré se 

trochu poohlédnout do historie bylinkářství. 
První vědomosti o rostlinách byly 
předávány slovně. Mnoho raných záznamů 
pojednává  o bylinách, rostlinách důležitých 
při obřadech, kouzlech a v  medicíně. 
Babylonské hliněné tabulky z  doby cca 
3000 let př. n. l. ilustrují léčebné postupy  
a zachycují i význam bylin. Během dalšího 
tisíciletí souběžně kultury v  Číně, Asýrii, 
Egyptě a v  Indii zpracovávaly písemné 
záznamy hlavně o léčivých bylinách. 
V  klasických řeckých a římských dílech 
bylo napsáno také o parfémech, kosmetice a 
esencích. Použití bylin při vaření zachycuje 
kuchařská kniha z  1. století př. n. l.                                                          
napsaná římským labužníkem Apiciem. 
Ukazuje úchvatnou a odvážnou kombinaci 
chutí. Herbáře - knihy, které 
popisovaly rostliny a jejich 
léčivé využití, byly mimořádně 
oblíbené v 16. století n.l. Až do 
17. století n.l. herbáře a bylináře 
rovnoměrně zahrnovaly 
botaniku i medicínu, ale 
s rozvojem věd se obě rozešly, 
botanika i lékařství šly 
vlastními cestami. Obnovený 
zájem o byliny má mnoho 
zdrojů – oživení kuchařského 
umění z čerstvých bylin, hnutí 
za zdravou výživu, alternativní 
medicína, různá ekologická 
hnutí, návrat k  přírodní 
kosmetice, znovuobjevení 
přírodních barviv a mnoho 
dalších.

V  dalším díle Božického 
herbáře se podíváme na dobré 
babské rady při sběru léčivých 
rostlin. A nyní je potřeba 
se podívat na rostlinky, 
které nám mohou pomoci 

BOŽICKÝ HERBÁŘ - 1. DÍL

Zemní a výkopové práce
Ladislav Mandát

Nabízíme zhotovení přípojek pro kanalizaci, 
vodu a plyn.

V ceně práce je započteno: 

zaměření
provedení vÝkopu strojem Caterpillar 

zhotovení přípojky
zapískování
zhutnění

provedení finálních úprav terénu.

Vše provádíme dle stavebních norem.

Základní cena pro kanalizaci: 1.600,-Kč/bm 
včetně materiálu. v okruhu do 20km od 

Hevlína nabízíme slevu 10% z celé zakázky.

Kontakt: Ladislav Mandát, 671 69 Hevlín 241   

tel.: 722 081 999
e-mail: ladislavmandat@seznam.cz

Zemní a výkopové práce
Ladislav Mandát

Nabízíme zhotovení přípojek pro kanalizaci, 
vodu a plyn.

V ceně práce je započteno: 

zaměření
provedení vÝkopu strojem Caterpillar 

zhotovení přípojky
zapískování
zhutnění

provedení finálních úprav terénu.

Vše provádíme dle stavebních norem.

Základní cena pro kanalizaci: 1.600,-Kč/bm 
včetně materiálu. v okruhu do 20km od 

Hevlína nabízíme slevu 10% z celé zakázky.

Kontakt: Ladislav Mandát, 671 69 Hevlín 241   

tel.: 722 081 999
e-mail: ladislavmandat@seznam.cz

KONTAKT: LADISLAV MANDÁT, HEVLÍN 358,
TEL.:   722 081 999

E-MAIL: LADISLAVMANDAT@SEZNAM.CZ

Zemní a výkopové práce
Ladislav Mandát

Nabízíme zhotovení přípojek pro kanalizaci, 
vodu a plyn.

V ceně práce je započteno: 

zaměření
provedení vÝkopu strojem Caterpillar 

zhotovení přípojky
zapískování
zhutnění

provedení finálních úprav terénu.

Vše provádíme dle stavebních norem.

Základní cena pro kanalizaci: 1.600,-Kč/bm 
včetně materiálu. v okruhu do 20km od 

Hevlína nabízíme slevu 10% z celé zakázky.

Kontakt: Ladislav Mandát, 671 69 Hevlín 241   

tel.: 722 081 999
e-mail: ladislavmandat@seznam.cz

Zemní a výkopové práce
Ladislav Mandát

Nabízíme zhotovení přípojek pro kanalizaci, 
vodu a plyn.

V ceně práce je započteno: 

zaměření
provedení vÝkopu strojem Caterpillar 

zhotovení přípojky
zapískování
zhutnění

provedení finálních úprav terénu.

Vše provádíme dle stavebních norem.

Základní cena pro kanalizaci: 1.600,-Kč/bm 
včetně materiálu. v okruhu do 20km od 

Hevlína nabízíme slevu 10% z celé zakázky.

Kontakt: Ladislav Mandát, 671 69 Hevlín 241   

tel.: 722 081 999
e-mail: ladislavmandat@seznam.cz

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
LADISLAV MANDÁT

NABÍZÍME 

⊳  ZHOTOVENÍ PŘÍPOJEK PRO 
KANALIZACI, VODU, PLYN A ELEKTRO

⊳  VÝKOP ZÁKLADŮ PRO RODINNÉ DOMY

⊳ TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STAVBY

⊳  VÝKOPY PRO BAZÉNY, JÍMKY APOD.

⊳  ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ

⊳  DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU

KONTAKT: LADISLAV MANDÁT, HEVLÍN 358,
TEL.:   722 081 999

E-MAIL: ladislavmandat@seznam.cz

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
LADISLAV MANDÁT

NABÍZÍME 

⊳  ZHOTOVENÍ PŘÍPOJEK PRO 
KANALIZACI, VODU, PLYN A ELEKTRO

⊳  VÝKOP ZÁKLADŮ PRO RODINNÉ DOMY

⊳ TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STAVBY

⊳  VÝKOPY PRO BAZÉNY, JÍMKY APOD.

⊳  ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ

⊳  DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU

v  dnešních chladných dnech. V  tomto 
období nás nejvíce trápí rýma, nachlazení 
a chřipka. 

Čaj při rýmě - 25 g květu heřmánku,                         
25 g listu máty peprné, 25 g lipového květu 
a 25 g květu z černého bezu. Jednu čajovou 
lžičku této směsi spaříme ve ¼ l vařící vody, 
necháme 10 minut ustát a scedíme. Pijeme 
2 – 3x denně.

Čaj při nachlazení – 1 díl mateřídoušky,                 
1 díl dobromyslu, 1 díl máty peprné a 1 díl 
květu černého bezu. Jednu čajovou lžičku 
této směsi spaříme ve ¼ l vařící vody, 
necháme 10 minut ustát a scedíme. Pijeme 
3x denně.

Čaj při chřipce – 1 díl květu černého bezu,               
1 díl květu lípy, 1 díl květu podbělu, 1 díl listu 
jitrocele, 1 díl dobromyslu, 1 díl květu divizny 
a 1 díl květu máty peprné. Byliny svaříme se 
¼ l červeného vína a přecedíme. Můžeme 
osladit medem. Nápoj vypijeme horký a ihned 
ulehneme, neboť způsobuje silné pocení.

Prevence proti chřipce – stejný díl 
plícníku, šalvěje, podbělu, divizny, řebříčku, 
máty peprné, dobromyslu, mateřídoušky                            
a jitrocele. Jednu čajovou lžičku této směsi 
spaříme ve ¼ l vařící vody, necháme 10 
minut ustát a scedíme. Pijeme ráno a večer.

Rozpraskané rty – mast – 5 g prášku ze 
sušené nati bazalky a 50 g čisté vazelíny 
nebo vyškvařeného vepřového sádla. Dobře 
promícháme a nanášíme na bolavá místa.                                       
                                                        Jiřina Čurdová

Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám sepětí s přírodou. Bývaly doby, kdy 
všechny rostliny byly pro lidstvo důležité; bývaly považovány za děti Matky Přírody.
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POJĎME SE SPOLEČNĚ „BABSKY“ 
POBAVIT, PLÁNOVAT A TVOŘIT.  

KLUB BABY BOŽICE

Zveme každou ženu, která                
o sobě ví, že svojí nápaditostí, 
činností a hlavně účastí může 

přispět do aktivního plánu, který 
obohatí nejen život ženy v obci, 

ale vnese děj do celé rodiny.

Babské posezení se uskuteční v klubovně 
na hřišti dne 3.2. 2015 úterý v 18:00 hod.

Těšíme se na Vás! 
Růžena Baráková

Základní umělecká škola 
Znojmo, pobočka Božice zve 
všechny přátele hudby, rodiče 
žáků a bývalé absoloventy na 

slavnostní koncert k připomenutí                                                          
20. výročí založení pobočky 

ZUŠ v Božicích. 

Koncert, společně s doprovodným 
společenským programem, 
občerstvením a setkáním 

absolventů se uskuteční dne 

16. 2. 2015 v 17 hod
 

v sálu Kulturního domu v Božicích. 
Vstupné dobrovolné.         

POZVÁNKY

SDH Božice Vás 
srdečně zve na 

tradiční FAŠANK, 
který se koná                  

14. 2. 2015. K tanci                                
a poslechu hraje Kodex,                              

začátek ve  20 hod, 
vstupné 150 Kč.                                 

Občerstvení zajištěno. 
Dětem školou povinným 

je vstup zakázán.



Zabíjačka  31. 1.
 
Fašank   13. 2.

Karneval   14. 3. 

MDŽ    8. 3. 

Noc s Andersenem 
v knihovně   27. 3. 

Alej života   duben

Hrkání, hledání vajíček  2. 4. 

Zajíčkův  poklad  4. 4.

XIV Božický košt  5. 4.

90 výročí Kolonka květen

Den matek  10. 5.

Školní akademie  červen

Dětský den  6. 6.

Oslavy 790 let 
založení obce  léto
  
Fotbal – výročí  14. 6.

Hody   27. a 28. 6.

Božické otevřené sklepy 25. 7.

Škárkovka – fotbal srpen

Hurá do školy
rozloučení s prázdninami 29. 8. 

Farmářský jarmark 
(stodola)    prázdniny

Burčák v obecním sklepě 19. 9.

Drakiáda  říjen

Traktoriáda  podzim

Den mužů  19. 11.

Rozsvěcení 
vánočního stromu 28. 11.

Čertovská veselice  6. 12.

Rozsvěcení kapličky 
a zpívání koled v kině  prosinec

Božický advent, 
koncerty sborů   prosinec

Posezení u čaje   prosinec

Božický punč  prosinec

Mladé víno – ochutnávka 27. 12.

Silvestr – hry bez hranic 31. 12.

Data, případné změny, divadlo                                
a koncerty upřesníme v průběhu roku. 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2015

V  minulém  roce  byly  úplně  novou 
zkušeností Otevřené sklepy. Akce přilákala 
na  100  lidí,  především  návštěvníky 
z blízkého okolí, ale také z velice vzdálené 
Plzně,  Prahy  i  Opavy.  Setkali  jsme  se                     
u skleničky dobrého vína i dalších pochutin 
místních vinařů. Díky tomu, že jsme zajistili 
autobusovou  dopravu  mezi  stanovišti, 
tak  jste  mohli  strávit  odpoledne  nejen                                                                                    
u Obecního sklepa, ale  také v pískovcové 
sklepní  uličce  směrem  na Borotice  anebo                         
u  nádraží,  kde  byly  připraveny  delikatesy             
a víno Rodinného vinařství Lukeštík.

Mezi další oblíbené akce patří  ochutnávka 

OBEC PLNÁ VÍNA A VINAŘSKÉ KULTURY

Již se stalo milou tradicí spojení vína a kultury v naší obci, především díky spolupráci 
Družstva božických vinařů a obce Božice, která poskytuje prostory jako je Obecní sklep a 
sál kulturního domu. 

burčáku,  která  se  odehrává  každoročně 
třetí  sobotu  v  září  a  také  Svatojánské 
svěcení  vín,  milé  prodloužení  oslav 
Vánoc.  Spojením  vína  a  umění  již  druhý 
rok  vznikla  příležitost  konání  výstavy 
uměleckých děl v Obecním sklepě. Minulý 
rok jsme zhlédli obrazy pana Pavelčíka, na 
kterých  jsou  zachyceny  především  krásy 
Božic a okolí.

V  tomto  roce  se  můžete  těšit  především 
na  dvě  akce,  které  dávají  Božicím  punc 
exkluzivity.  První  je  místní  výstava  vín 
XIV.  Božický  košt  o  Velikonoční  neděli, 
již  se  účastní  zejména  vinaři  z  Božic                          
a  okolí.  V  minulém  roce  nabídla  na  299 
vzorků vín. Jako druhou akci připravujeme 
pokračování  Otevřených  sklepů,  které 
se  bude  konat  25.  července  2015,  ovšem 
v  lehké  úpravě  tras.  Burčák  z  úrody 
letošního roku si vychutnáme v druhé půli 
září v Obecním sklepě.

Jediné,  co  nás  jako  organizátory  mrzí,  je 
malá  účast  samotných  obyvatel  Božic. 
Přijďte  si  tedy  posedět  s  přáteli  nad 
sklenkou kvalitního místního vína a užijte 
si akce pořádané v Božicích.      Josef Leisser

Od října minulého roku se každý měsíc schází 
skupina žen, kterým nechybí chuť pobavit 
sebe i druhé, mají zájem něco se přiučit, ale 
hlavně nezávazně strávit příjemnou chvíli 
s ostatními stejně naladěnými „ babami“ bez 
omezení věku. 

Už jsme stihly pletení adventních věnečků, 
besedu nad bylinkami i vytváření 
ozdobných nádob z  keramické hlíny nebo 

KLUB BABY
jen tak besedování u kávy a ochutnávání 
„dobrot“. 

Chvilku, která patří jen nám ženám si 
pokaždé pěkně užijeme. Připravily jsme 
pro děti „Čertovskou veselici“ a podílely se 
na organizaci vánočního vystoupení v kině. 
Společně vždy plánujeme program další 
schůzky, abychom se měly na co těšit.                                                              
                                                        Růžena Baráková
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V našem pekelném doupěti začaly velké 
přípravy na tuto naší velkou čertovskou 
veselici, kde na vše dohlížel náš nejvyšší 
pán pekel samotný Lucifer. Proto v tomto 
čase nemáme my čerti vůbec čas dbát na 
sebe. Také si necháváme své kožíšky pěkně 

ČERTOVSKÁ VESELICE
Jednou do roka je nám čertům povoleno, vstoupit na lidskou půdu. Tentokrát to bylo 6. prosince 2014.                        

narůst, aby nám na zemi nebyla žádná 
zima, protože u nás v pekle máme velké 
teplo. Vše bylo připraveno.

K naší čertovské devítičlenné skupině 
s Knihou hříchů se přidal Mikuláš s 

Andělem a společně jsme se vydali na cestu.                                                              
V kulturním domě v Božicích jsme čekali na 
příchod dětí, malých rošťáků s maminkami, 
tatínky, babičkami či tetami. Pro tyto děti 
byly nachystány čertovské soutěže, kde 
za každý splněný úkol dostaly děti od nás 
čertů nějakou sladkou i jinou odměnu.                                
A dětí přišlo opravdu hodně. Někteří byli 
převlečeni i za čertíky nebo andílky a my 
čerti jsme měli co dělat. Uhlídat tyto malé 
rošťáky nebylo jednoduché. Po soutěžích 
jsme si všichni společně zařádili na 
čertovské diskotéce a poté v odpoledních 
hodinách se děti s námi rozloučily                                                                                    
a odcházely do svých domovů. My čerti jsme 
museli zase zpátky k nám do pekla. Moc 
jsme se bavili s těmi pozemskými dětmi.

Co se nám čertům nepovedlo, bylo to, že 
jsme žádné děti neodnesli s sebou do pekla, 
aby nám uklidily tu naší pekelnou spoušť, co 
jsme zanechali při přípravě na čertovskou 
veselici. Zřejmě byli všichni hodní. Už 
teď si píšeme do Knihy hříchů poznámky 
zlobivých dětí a na příští čertovské veselici 
s nimi pěkně zatočíme.
                                                      Božena Hanzalová

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ V KINĚ 

Program byl moc pěkný a opravdu nás 
vánočně naladil. Poté jsme se přemístili 
ke kapličce, kde Ivan Hudec s  děvčaty 
připravili program a shlédli jsme „ Božické 
jesličky“. K dobré pohodě jsme přispěly i my 
„ Baby“ teplým punčem a perníčky, zatímco 
děti se bavily nad promítanou pohádkou. Je 
příjemné se zastavit a jen tak si poklábosit.                                                                                                                 
                                                        A.Švajková 

V  čase adventním jsme se sešli dne 13. 
prosince v  kině Marta, abychom společně 
shlédli vánoční program, který připravili žáci 
třetí a čtvrté třídy pod vedením paní učitelky 
Miriam Kočí a Zuzany Ralenovské. 

SILVESTR 2014

Organizace Silvestrovské veselice se ujala 
nově vzniklá Kulturní komise rady obce 
Božice. Silvestrovské „Hry bez hranic“, 
jak se tato akce jmenovala, nás trochu 
zarazila, ale také v nás vzbudila zvědavost. 
V daný den se sešlo přes 120 zvědavých    
a zábavy chtivých nadšenců a vrhlo se do 
bojů, byť jako diváci nebo jako samotní 
soutěžící. Samozřejmostí každých her 
bez hranic, které prosazují fair play je                                                                      
i zažehnutí ohně. To se také stalo u našich 

Silvestr často představuje velmi veselou a bujarou oslavu. Tyto oslavy jsou založeny na podkladě 
místních zvyklostí a dlouhodobě zažitých tradic. Doufám, že tato tradice se ustálí i v případě 
loňského Silvestra, kdy opět po několika letech byla zorganizována oslava v Kulturním domě. 

her. Bylo to příjemné přivítání všech 
účastníků. 

Do bojů se zapojilo pět družstev – 
Klondajk, DD Božice (dost dobrý), Baby 
team, Naši senioři a Mladí vinaři. 

Těchto pět družstev soutěžilo v  pěti 
disciplínách – šlapadlo, zametání, trhání 
ovoce, skládání večerníčka a dojení kozy.                                  
                                     (pokračování na str. 9) 
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(pokračování ze str. 10)
Organizátoři vtipně zvolili tyto atrakce    
a celý sál se bavil, užívali si to jak 
soutěžící, tak i publikum, které všechny 
povzbuzovalo. Program, který byl 
proložen živou hudbou, byl velmi vkusný 
a na své si přišli všichni, co se chtěli bavit. 
Přesně ve 12 hodin se sálem neslo cinkání 

skleniček a všichni si přáli do nového 
roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Organizátorům patří velký dík, za tuto 
akci, ve které nechybělo bohaté ocenění 
všech soutěžících. Silvestrovská veselice 
se protáhla až do brzkých ranních hodin,  
a tak to má při správné oslavě být.  

Doufám, že organizátoři udělají ze   
Silvestrovských „Her bez hranic“ tradici          
a lidé,  kteří v loňském roce seděli u televize, 
se přijdou také rádi podívat na bojovnost 
soutěžících a pobavit se se svými sousedy.                                                                                                                                         
                                                   Alena Švajková 

V. ŠKOLNÍ PLES

Chlapci v černém, s tyrkysovou vázankou, 
děvčata v  krásných bílých róbách. Při 
samotném tanci ukápla nejedna slzička 
dojetí hrdých rodičů. V tom  se mnou 
jistě souhlasí mnozí z  290 přítomných 
hostů, kteří dorazili za zábavou a tancem 
na letošní ples. K  tanci i poslechu hrálo 
duo Jarda a Roman a pohled na stále plný 
parket hovořil sám za sebe. 

V naší obci se konal 17. 1. 2015 již tradiční školní ples. Po úvodní řeči pana ředitele Jana Peterky 
nám vycházející žáci svým tancem, pod vedením paní učitelky Hany Koledové, ples zahájili. 

Prodej losů do tomboly byl letos 
při vstupu do sálu. Tombola byla, 
díky ochotným sponzorům, bohatá                                       
a různorodá. Změna oproti předešlému 
ročníku byla v  zajištění občerstvení, 
které bravurně zvládli dobrovolní hasiči. 
„Kluci, děkujeme a počítáme s  vámi                           
i příští rok“.

Jménem sdružení rodičů při ZŠ bych 
ráda poděkovala jak tančícím dětem 
a paní učitelce za pěkný zážitek, tak                                                                                          
i sponzorům za to, že podpořili dobrou 
věc a v  neposlední řadě také hasičům, 
a těm jedincům, kteří pomohli při 
organizaci letošního plesu. Ráda bych 
dodala jednu důležitou věc, a to, že 
veškerý výdělek plesu  věnujeme našim 
dětem do ZŠ, protože: „O nich to je“.                                                                                                                                 
                                            

Marcela Babčanová

ALEJE ŽIVOTA

„Alej života“ je koncept, který míří na 
každého občana zainteresované obce. 
Podrobnější popis jsem si dovolil použít 
přímo z webových stránek o.s. Větvení: 

Základní koncept alejí života počítá s  tím, 
že založení aleje života budou iniciovat 
zástupci obcí či jiní aktivní občané. Založení 
aleje života se stane obecní slavností spojenou 
s  vítáním nových občánků. Alej života se 
může prodlužovat každý rok nebo u menších 
obcí v závislosti na počtu ročně narozených 
dětí v několikaletých intervalech.

Aleje života v  sobě spojují hned několik 
aspektů. Odkazují se na prastarou tradici 
rodových lip. V  rámci aleje života tak 
v  podstatě rodiče sází svému potomkovi 
ochranitelský strom, který mu zároveň bude 
připomínat jeho kořeny, může se stát jeho 
životním spolupoutníkem; cesta léta založená 
alejí života pak může symbolizovat samotnou 

BOŽICE - MOJE KRAJINA

V  rámci projektu „Krajinná paměť jako 
dědictví venkova – proměny české kulturní 
krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel“, 
navštívila Základní školu Božice Ing. 
Silvie Kozlovská, Ph.D., která v  obci již od 
minulého roku sbírá pro projekt podklady.  

Záměrem projektu je trvalým způsobem 
zdokumentovat proměny české kulturní 
krajiny s  využitím vzpomínek pamětníků                                                 
a historiků. Obec získá mimo další aktivity 
elektronický dokument „Moderní kronika 
obce“ a odbornou knihu „ Mentální obraz 
českých vesnic – vzpomínky na krajinu“, 
kde budou všechny získané podklady o naší 
vesnici zachyceny. Jednou z aktivit projektu 
je i výtvarná soutěž pro žáky základní školy 
na téma „ Božice – moje krajina“. 

Výtvarné práce našich žáků posoudí 
odborná porota  a 10 nejlepších děl bude 
prezentováno v  prostorách Mendlovy 
univerzity. Výtvarné práce žáků si veřejnost 
bude moci prohlédnout při oslavách                                                                                         
790. výročí založení obce.        Růžena Baráková

Je aktivita, jež myšlenkově startovala v rámci občanského sdružení Větvení, které se maximální měrou zasazuje o návrat stromů, alejí a lesů 
do přírody, ideálně ve starých českých odrůdách. 

životní pouť. Pokud budou rodiče se svým 
potomkem založenou alej navštěvovat či se 
alej stane místem, kde se budou lidé scházet, 
posílí se vztah ke kulturní krajině i stromům. 
Alej sama o sobě představuje esteticky 
hodnotný prvek, a pokud bude doprovázet 
například turistickou pěšinu, cyklostezku 
či nefrekventovanou komunikaci, bude 
zvyšovat atraktivitu a přívětivost okolí obce.

I naše obec s touto zajímavou aktivitou začíná 
aktivně pracovat. Již při výsadbě první aleje 
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– ovocné v  roce 2014 začala hledat vhodné 
místo na založení božické „ Aleje života“, 
kde letos na jaře proběhne výsadba stromů 
– za chlapce dub a za dívku lípa. A protože 
se v loňském roce v Božicích narodilo hodně 
dětí, bude základ aleje velmi bohatý. Občané 
mohou přispět na výsadbu svého stromu 
zakoupením dárkového poukazu o.s. Větvení. 

V  loňském roce se k uvedené aktivitě přidal 
i Krajský úřad JMK spolu s  o.s. Větvení                            
a vyhlásil grant na výsadbu uvedených 
„Alejí života“ s plánem konference k tomuto 
tématu v  termínu 10.- 11. 4. 2015. Naše 
obec se k  uvedené akci přihlásila a nabídla 
také případné pořadatelské zázemí, pomoc                        
a prostory při organizaci uvedené akce. 

Spolupořádání uvedené konference by mohlo 
být velmi zajímavou formou propagace naši 
obce v rámci Jihomoravského kraje.                                                                                                                            
                                                      Bohuslav Bernard



FAŠANK 2015

Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, 
pondělí a úterý jsou nazývány končiny, 
ostatky, fašank či přímo masopust. V  tuto 
dobu se konají různé rituální úkony, 
průvod masek, scénické výstupy a taneční 
zábavy s  pochováváním basy. Tolik krátký 
výčet, který si můžeme najít v  jakémkoli 
vyhledávači. 

V  posledních letech se jméno naší vesnice 
spojené s  tímto svátkem stalo poměrně 
vyhledávané v  souvislosti s  místním 
SDH.  Hasiči dokázali za pár let vzkřísit 
zapomenutou tradici a přidat něco svého. 
To „něco“ láká návštěvníky z  blízkého                                
i vzdálenějšího okolí. Ne vždy tomu tak 
bylo. První návštěva činila asi 35 lidí - hasiči 
s manželkami… 

I to nás však neodradilo. Přišel první nápad, 
inspirace, odvaha i humor a zrodila se série 
zábavných vystoupení. V  prvním Labutím 
jezeře vystoupilo osm statečných. Nikdo 
netušil, zda se lidé budou bavit, jestli tuto 
zábavu přijmou. My se ovšem bavili. Každý 
rok se vymýšlelo něco nového. Následovala 
„Poupata“ v  apartních trikotech, „Lidojedi“ 
s náročnou choreografií, ohebné „Tanečnice 
z harému“, „Akvabely“ s nezapomenutelným 
žralokem, nestydatí „Skotové“ a rozverné 
„Sestry v akci“.

Málokdo si však dokáže představit náročný 
nácvik. Sehnat dohromady všechny aktéry 

minimálně dvakrát v  týdnu je přímo 
nadlidský úkol. Naučit svalnaté nohy lehkosti 
tanečníka je skoro totéž. 

Ale věřte, všechno jsme dělali pro Vás, 
návštěvníky Fašanku, s radostí. Někdy to šlo 
trochu ztuha, ale překonali jsme to. Aplaus 
po každém výkonu je tou nejlepší odměnou. 
Samotné vystoupení je jen tou pomyslnou 
třešničkou na dortu. Za dobrou zábavou je 
parta správných chlapů, co dokáží táhnout 
za jeden provaz. Tady si povzdechne nejedna 
partnerka… 

I já, přiznám se. Ale bez domácí podpory by 
to také nebylo. V  letošním roce si vybírám 
tak trochu oddechový čas. Nácvik sleduji 
zpovzdálí a mám radost. Radost z  toho, 
jak se zapojují mladí hasiči. Dochází tak 
k přirozenému prolínání generací.  

Většinu z  nich znám od dětských let                                                                                     
a tak mě jejich nasazení opravdu těší. Ať 
je to v  přípravě vystoupení, pomoci při 
společenských akcích, soutěžích i práci ve své 
základně. Pod vedením svých starších kolegů 
se postupně naučí mnoha dovednostem, 
zodpovědnosti při plnění úkolů a týmové 
práci. 

Přeji proto všem hasičům a hasičkám, aby 
drželi pospolu, užívali si výsledků své práce 
a vytrvali ve svém snažení.   

Dagmar Szabóová

Fašank, masopust, vostatke, voračky… s  těmito názvy spojujeme třídenní svátek, jakož i 
slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Jeho počátek nastává po svátku Tří králů 
a jeho konec závisí na datu Velikonoc.

Rok 2014 byl jako celek srážkově normální, 
ale s velkými rozdíly v jednotlivých měsících. 
Teplotně byl rok „ nejteplejší“ za dobu měření. 
Spadlo celkem 540 mm srážek. Normál pro 
Božice je 542 mm. Ve vegetačním období 
roku spadlo 421 mm, normál je 354 mm.
 
Od 1.9. – 13.9. spadlo 131 mm . Déšť způsobil 
škody ve vinicích. Jevišovka vystoupala až 
na 302 cm. Sníh jsme téměř neviděli, až po 
Vánocích napadly 2 cm. První bouřka byla 
8. 4. a poslední 21.9. Rok začal beze srážek                     
a s nadnormálními teplotami. 
                                                      Drahomír Trávníček

Snažíme se, jako kulturní komise zřízená při 
Radě obce Božice, obnovovat a zavádět tradice 
z  dob nedávno i velmi dávno minulých. Pár 
takových perliček jste již mohli zaznamenat 
v měsíci prosinci (např. oslava Silvestra a s tím 
spojené Hry bez hranic) a mnoho dalších, 
které plánujeme v tomto roce. S dostatečným 
předstihem Vás o nich budeme informovat na 
stránkách tohoto zpravodaje a webu obce.

V  okolních i vzdálenějších obcích se ještě 
udržel zvyk spojený s obdobím Velikonoc – tzv. 
„hrkání“. Velmi rád bych tuto tradici, spojenou 
s odletem zvonů do Říma, v naši obci obnovil.   
A proto již nyní píši, že budu velmi rád, když 
se jakkoliv zapojíte. 

O co vlastně jde? Wikipedie zkráceně říká 
následující: Vždy na Zelený čtvrtek po 
odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu 
(Gloria in excelsis Deo) zvony umlkají a 
odlétají do Říma pro požehnání svatého 
otce. Někdy se tvrdí, že zvony odlétají proto, 
že se bojí řehtaček. Letí zcela tiše, první ty 
nejstarší, které znají cestu, na konci malé, 
aby se neztratily, průvod uzavírají Zikmund 
z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského 
chrámu – veliké české zvony, které již po léta 
slouží jako stráž. Když zvony doletí, papež 
jim požehná za věrné služby církvi a zvony 
letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se vrátí             
a zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“

Parta chlapců se schází od čtvrtka do soboty, 
aby prošla s  hrkačkami, klapadly, hrkacími 
trakaři a vším, co dělá rámus celou obcí a tím 
nahradila zvuk zvonů. A protože jsme obec 
rozlehlá, bude potřeba alespoň 4 – 5 skupin, 
které si obec rozdělí.  V  sobotu dopoledne se 
chodí tzv „vyhrkávat“, tedy chlapci projdou 
naposledy obcí, aby si za svoji práci – hrkání, 
vydělali nějaké peníze a jiné dárky. Podělí 
se vždy celá parta s  tím, že nejvíce dostanou 
stárci.                                                Bohuslav Bernard

ODLET ZVONŮ DO ŘÍMA 
A S TÍM SPOJENÁ TRADICE

POČASÍ V ROCE 2014
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Fotbalisté TJ Sokol Božice se zúčastní „Zimního 
turnaje 2015“, který pořádá TJ Cukrovar 
Hrušovany nad Jevišovkou. Náš tým je zařazený 
do skupiny A a našimi soupeři jsou Vranovice, 
Hevlín a Novosedly B.  Zápasy v  naší skupině 

FOTBAL
budou probíhat v neděli 25.1. ve 14 h proti 
Hevlínu, v sobotu 31.1. ve 12 h proti Vranovicím, 
a v neděli 15.2. v 10 h proti Novosedlům  B. Více 
informací z  turnaje Vám přineseme v  dalším 
vydání Božického zpravodaje.                  Jiří Čada



Když uvidíte zasněžené úly, mohla by vás 
napadnout otázka: Co asi dělají včely v zimě? 
Spí zimním spánkem? Mohly by zmrznout?  

Včely jsou dobře vybaveny na přežití zimního 
období. Na podzim se líhnou dlouhověké 
včely, které mají za úkol přečkat zimu, proto 
žijí i několik měsíců a bývá jich v jednom úle 
asi 10 až 20 tisíc. Včelstvo dokáže přežívat 
teploty sahající k minus 35°C. Vytvoří v úle na 
plástu zimní chomáč, který má tvar koule a to 
zajistí nejmenší ztráty tepla v  chomáči. Bylo 
zjištěno, že v úle v zimě mrzne. Toto semknutí 
včelám zajišťuje přežití během chladných 
zimních měsíců. Aby včely z okraje chomáče 
nezmrzly, neustále se vyměňují. Zahřáté včely 
se ze  středu chomáče přemisťují na  povrch 
a  včely z  povrchu se naopak jdou zahřát 
dovnitř. Energii na  vytápění chomáče včely 
získávají ze zásob medu. A když jim tento med 
na podzim vezmeme, musíme je nakrmit na 
zimu cukerným roztokem.

Jedna osamocená včela hyne již při teplotě 
plus 5 stupňů. Včelstvo nemusí v zimě 
vyhřívat celý prostor úlu, ale pouze prostředí 
chomáče. Toto se děje při poklesu venkovních 
teplot už pod 10°C. Teplota uvnitř chomáče se 
pohybuje kolem 25°C, na okraji bývá 5 stupňů. 
Matka zůstává stále uprostřed chomáče, 
protože ta je zárukou, že přežije celé včelstvo. 
Tepelnou energii včely vyrábějí zrychleným 
kmitáním hrudních svalů. Celý tento zimní 
chomáč se v  průběhu zimy posouvá za 
zásobami směrem vzhůru po plástu. Pokud již 
nemůže pokračovat nahoru, odbočí do strany. 
Průměrná spotřeba cukru na zazimování 
jednoho včelstva je asi 10 kg.      Jarmila Hudcová

Mezi krmné plodiny patří kukuřice na siláž 
a vojtěška na senáž a seno, které na 70 ha 
zajišťují krmení pro červenostrakaté stádo. 
Rádi bychom rozšířili výměru orné půdy 
pro pěstování krmiva pro naše krávy formou 
nájmu od občanů Božic, protože v  době 
sucha se potýkáme s nedostatkem sena. 

Obilí pro skot si pěstujeme a šrotujeme sami 
na farmě. Jsme zastánci klasické orby, tím se 
zamezuje půdní erozi a kravský hnůj přispívá 
k  životu mikroorganismů v  půdě. Půdu se 
snažíme zůrodňovat hlavně statkovými 
hnojivy na úkor průmyslových hnojiv. Proto 
jsme také museli s podporou EU vybudovat 
jímku na 2200 t kejdy a hnojiště o objemu 
2  898 m3 slamnatého hnoje. Pro vyvážení 
kejdy jsme pořídili v  rámci dotačního 
titulu Státního fondu životního prostředí 
- snižování emisí amoniaku kejdovač 
s hadicovým aplikátorem o objemu 15 m3. 
Za pomoci místní akční skupiny Znojemské 
vinařství jsme minulý rok pořídili 4m 
diskový podmítač. Na poli zaměstnáváme 
celoročně 3 traktoristy.

 Stádo tvoří celkem 210 zvířat, z toho je 74 
dojených krav o užitkovosti 8.500 l za rok. 
V  letošním roce se blížíme k  užitkovosti 
9000 l mléka,  což nás řadí mezi nejlepší 
podniky v  republice chovající české 
strakaté plemeno.Toto se podařilo zejména 
zlepšením kvality ustájení při kompletní 
rekonstrukci v  roce 2010. Starý kravín se 
přestavěl na volné ustájení a instaloval se 
dojící robot. Holandský automat  Astronaut  
dojí bez zásahu člověka plně automaticky               
a nepřetržitě 24 hodin denně okolo 60 krav. 
Každá kráva může být podojena v závislosti 
na užitkovosti až 5x denně, čímž je docílena 
vysoká kvalita mléka, které ihned po 
nadojení putuje do mléčného automatu, 

ZE ŽIVOTA VČELY V ZIMĚFIRMY V OBCI - FARMA KLÍČ

kde je vychlazeno na 4 °C a k  dispozici 
k  volnému prodeji za cenu 15 Kč za litr.                          
I přes plně automatizovaný provoz farmy 
se o ošetřování zvířat starají další tři místní 
zaměstnanci.

V  loňském roce jsme otevřeli novou 
minimlékárnu, ve které zpracováváme 
mléko na čerstvé nezrající sýry. V  nabídce 
jsou přírodní sýry nebo s příchutí česneku, 
pepře, chilli, bazalky nebo provensálského 
koření. Sýry jsou výborné například k vínu 
místních malovinařů. K dostání jsou přímo 
na farmě z  nového automatu na čerstvé 
chlazené potraviny. Automat je v  provozu 
každý den od 7 do 17 hodin. V nabídce jsou 
také skleněné a plastové lahve na mléko. 
Do budoucna chceme zavést postupně 
další výrobky např. domácí tvaroh a máslo. 
Minimlékárna je v plném provozu schopna 
zpracovat 500 l mléka a zaměstná další                     
3 zaměstnance.

V  letošním roce nás čeká stavba nové 
stáje pro výkrm mladých býků a výstavba 
přístřešku pro nejmenší telátka. Do stájí 
budou pořízeny nové technologie (např. 
respondéry pro sledování pohybové aktivity 
a přežvykování krav a sledování stáda 
pomocí mobilního telefonu).

Do budoucna bychom chtěli postavit větší 
moderní stáj pro odchov mladých krav 
s porodnou, rozšírit chované stádo a pořídit 
ještě jednoho dojícího robota. Rozšířením 
stáda tak dojde k roční  produkci přesahující 
1 milion litrů mléka ročně.             Mlékárna Klíč

Naše rodinná farma hospodaří na polích v  katastru obce Božice a České Křídlovice již přes                  
dvacet let. Pěstujeme hlavně pšenici ozimou, řepku ozimou, ječmen jarní. 

Srdečně Vás za redakční radu Božického zpra-
vodaje zdravím a věřím, že se Vám toto pilotní 
rozšířené vydání líbilo. Zpravodaj by měl sloužit 
k  nezávislé informovanosti občanů obce Božice. 
Našim cílem je 6 krát ročně přinášet články za-
jímavé, věcné, přínosné, obohacující a tím jako 
zpravodaj plnit veškerá vaše očekávání. Nyní 
jsme v redakční radě tři lidé, pokud budete chtít 
při přípravě jakkoliv spolupracovat, jste vítáni. 
Zpravodaj se bude postupně vyvíjet na zákla-
dě Vaši zpětné vazby. Zároveň se obracíme na 
Vás všechny s  žádostí o pomoc s  příspěvky, kte-
ré pomohou k  lepší informovanosti. Uvítáme                                                                                                                            
i příspěvky na pokračování – pravidelné rubriky. 
Velké díky patří všem, kdo přispěli články, foto-
grafiemi, příspěvky a pomohli svými náměty a 
připomínkami s pilotním výtiskem. Požadavky 
na články, reklamu, letáčky a fotky jsou násle-
dující: texty - doc, fotky - jpg,  psd (vel. cca 1 MB), 
inzerce - pdf, inzerce ke zpracování v podobě foto 
a text, logo v pdf.                  Za RR Bohuslav Bernard

PÁR SLOV REDAKCE
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František Ryšávka
J. Fučíka 829, Hrušovany n. J.  671 67

tel.: 776 808 636
www.go-net.cz
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VELO-SERVIS BC ROBERT ŠOTKOVSKÝ 
Opravuje kola všech typů a stáří,

zajišťuje servis lyží,
prodává jízní kola značek Galaxy, 

Acstar, Leader Fox.

Naleznete zde vše potřebné k tomu, aby vaše 
kolo či jiné, lidskou silo poháněné přibližovadlo, 

mohlo správně fungovat.

Příjem oprav a prodej zboží
leden – březen po předchozí domluvě 

duben – prosinec po-út 8-17, stř 8-11, čt-pá 8-17.

mob. 724 517 968 nebo e-mail: velo-servis@seznam.cz

Květinářství
Podaná

Smuteční květinové vazby

Svatební květinové vazby
Netradiční kytice

Narozeninové kytice

Objednávky na tel. čísle
+420 602 488 834

BOŽICE 384

Trpíte bolestmi       
pohybového aparátu 

či jinými 
zdravotními potí-

žemi, 
cítíte se unaveni, 

 Trpíte bolestmi pohybového aparátu 
či jinými  zdravotními  potížemi, cítíte 
se unaveni, máte zažívací potíže  ??? 

Hynek Leukert  
MASÁŽE  

rehabilitační  masér  nabízí :  - klasickou , sportovní  a  relaxační  masáž 
                                                      - lymfatickou masáž 
                                                      - baňkování 
                                                      - reflexní masáž 
                                                      - masáž lávovými kameny 
                                                      - thajskou masáž 
                                                      - moxování 
                                                      - su-jok + poradenství 

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE 
Telefonické objednávky :       603 344 004 

Hynek Leukert
MASÁŽE

rehabilitační masér nabízí:
klasickou, sportovní a relaxační masáž
lymfatickou masáž
baňkování
reflexní masáž
masáž lávovými kameny
thajskou masáž
moxování
su-jok + poradenství

Provozovna: Relax centrum Božice
Telefonické objednávky: 603 344 004

Dovolujeme si vám oznámit otevření nové provozovny 
v naší obci. Zabýváme se prodejem nástrojů, nářadí, bru-
siv a svařovací techniky jak pro profesionály, tak pro kutily. 
Najdete nás na adrese Božice 395 nebo můžete navštívit 
naše stránky www.cznprofi.cz, kde se o nás dozvíte více.             
V současné době dodáváme hlavně na objednání, ale postu-
pem času budeme mít zboží samozřejmě i přímo na skladě.     

     Kontakt: Bohumír Koláček ml., tel:603 334 303                                                

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ 7,30 - 15,00
ÚTERÝ     7,30 - 12,30   14,00 - 16,00 
STŘEDA 7,30 - 15,00
ČTVRTEK 7,30 - 12,30   14,00 - 16,00
PÁTEK 7,30 - 15,00
SOBOTA  zavřeno

 KOLONIÁL U BERNARDŮ

 BoBeCo, s.r.o., Božice 384

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ       
KOBERCŮ, SEDAČEK,

MATRACÍ A ČALOUNĚNÍ.

Ondřej Kříž
Hevlín 114

tel.:602 109 177

Čerpací stanice Capasi Božice

Vám nabízí kvalitní pohonné hmoty
benzin Natural, nafta.

Otevřeno NON STOP

Platba i platební kartou

Prodej a výměna propan butanových lahví.

Majitelem ČS je Land-Product, a.s. Božice.

Dále nabízí ve svém provozu maloprodej            
slunečnice, prosa, pšenice, kukuřice atd.

Otevřeno Po - Pá 7,00 až 15,00

MV - MARKET 
Božice 384

Otevírací doba
Po - Pá  5,45 - 17,00
So - Ne  7,00 - 10,00


