
Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 1/2018

Vážení občané,
v prvním čísle letošní-
ho zpravodaje bych 
rád informoval o dění 
v naší obci  v období 
od minulého zpra-
vodaje. Vzhledem 

k malému časovému úseku mezi jednot-
livými zpravodaji a poklidnějším zimním 
měsícům bude můj článek stručnější. Měsíce 
prosinec a leden byly především ve znamení 
kulturních akcí, ať už v době adventu, nebo 
po Novém roce v plesové sezoně. Co se 
týká plesů, máme za sebou první, kterým byl 
ples naší školy. Kdo se tohoto plesu zúčast-
nil, tak stejně jako já, může konstatovat, že 
naše nejstarší děti z deváté třídy se ujaly 
svého úkolu velice zodpovědně a jejich 
polonéza byla opět na úrovni. Za toto jim 
a především paní učitelce, která věnovala 
svůj čas k nácviku, patří velké poděkování. 
Další  poděkování patří sdružení rodičů při 
ZŠ Božice, kteří měli na starosti celkovou 
organizaci plesu, zvláště bych chtěl podě-
kovat paní Babčanové, na jejichž bedrech 
byla hlavní zodpovědnost za zdárný průběh 
této akce. Bohužel v současné době není 
další organizace, která by pořádala jiný 
ples, tak zakončením plesové sezony bude 
tradiční fašank pořádaný našimi hasiči 10. 
února. Protože se často setkávám se starosty 
okolních obcí, kde se bavíme o problémech 
v jednotlivých obcích, mohu říci, že nízké ná-
vštěvy na kulturních akcích jsou problémem 
nejen u nás.
 Zaměstnanci obce se v tomto období věnují 
především zimní údržbě komunikací, těžbě 
dřeva a v současnosti probíhá také rekon-
strukce v naší ubytovně. Protože se letošní 
zima nějak příliš nedostavila, pokračují sta-
vební práce na sběrném dvoře, který by měl 
být hotov začátkem dubna. O některých 
dalších akcích budou v tomto zpravodaji 
samostatné články a tak se o nich zmíním 
jen krátce. Jedná se o tradiční předvánoční 
setkání s našimi seniory, svěcení vín s násled-
nou degustací mladých vín a seznámení 
s návrhy studentů z Brna k architektuře v naší 
obci, které se konalo v místním kině.  

   

Karel Hala
starosta obce Božice
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Slovo StaroSty

 V sobotu 6. ledna 2018 proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Znojmo. 
I přes nepříznivé sychravé počasí se díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům můžeme pochlubit 
nádhernou vybranou částkou 23.887,- Kč.   
 Letošní vykoledovaná částka na Znojemsku je opět rekordní a činí 2.252.594,- Kč. A co se děje s vybraný-
mi penězi? Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti pověřeného pracovníka městského nebo 
obecního úřadu a o rozpečetění se udělá záznam. Potom se všechny vybrané peníze vkládají na centrální 
účet CHČR, kde je provedena jejich kontrola a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění.
Částka vybraná v dané oblasti je rozdělena následujícím způsobem:
• 65 % se vrací zpět pro potřeby Oblastní charity Znojmo
• 15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno
• 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí 
• 5 % je použito pro potřeby Charity ČR
• 5 % je určeno na režii sbírky 
 Touto cestou bych chtěl poděkovat všem obyvatelům obce Božice za jejich štědrý příspěvek do tříkrálo-
vé pokladničky. Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji 
upřímné poděkování. Zvláštní poděkování patří koledníkům z řad žáků božické základní školy a vedoucím 
jednotlivých skupinek – Simoně Juhaňákové, Růženě Barákové, Marcele Babčanové, Lidce Benkovičové 
a Karlu Halovi. 

Jiří Čada, místostarosta

Již tradičně se 6. ledna scházíme v obecní knihovně, sestavujeme skupinky dětí, oblékáme je a vyrážíme 
vždy jeden dospělý a tři děti do různých částí obce, abychom naplnili pokladničky finančním darem pro lidi, 
kteří pomoc potřebují. Zpočátku bývají dětské krůčky nejisté, ale jsou-li v domech vstřícně uvítaní a obda-
rovaní, ostych mizí a radost, že se jejich pokladnička pro dobrou věc plní, je upřímná. Děkuji všem, kteří se 
umí rozdělit.

R. Baráková

Tříkrálová sbírka 2018

Tři králové

Jóga v Božicích
Zájemci cvičení jógy nechť se přihlásí v knihovně u paní Juhaňákové, 

nebo na uvedených kontaktech. 
Tel.: 515257010; e-mail: knihovna@bozice.cz. V případě zájmu minimál-
ně 10ti účastníků by cvičení bylo každou středu v kulturním domě, cena 

cca 60,- /lekce, první lekce by začala 14.2. 

Výsledky prezidentských voleb 2018 2. kolo v Božicích
Miloš Zeman         Jiří Drahoš

64,43 % (413 hlasů)        36,66% (239 hlasů)

Pozvánka na
18. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 08. 02. 2018 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2. Zprávu finančního výboru
3. Zprávu kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, 
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na část 
pozemků parc. č. 2605/1, 2624, 2628/1, 2632, 2634, 2635, 2639  v kat. území 
České Křídlovice - „Božice, rozšíření kNN, sklepy + vojsko“.

2. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, 
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na 
část pozemků parc. č. 833/8 a 833/9 v kat. území České Křídlovice - „Božice, 
přípojka kNN Petráš Luboš“.

3. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na část pozemku parc. č. 8792 
v kat. území Božice - „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům čp. 465 v 
obci Božice, číslo stavby: 9900085722“.

4. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 1/2017, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

5. Neschvaluje návrh na změnu výše příspěvků z rozpočtu obce na rok 2018:
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků)  0,- Kč
ZSO Hrušovansko  0,- Kč

6. Schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na rok 2018:

Základní škola a mateřská škola Božice, příspěvková organizace 2.000.000,- 
Kč
Služby Božice, příspěvková organizace 600.000,- Kč
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků) 80.000,- Kč
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko 10.000,- Kč
ZSO Hrušovansko 30.900,- Kč
ZSVO Daníž 15.500,- Kč
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko) 7.800,- Kč
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova 7.000,- Kč
Město Znojmo (sociální služby) 37.800,- Kč
IDS JMK – dopravní obslužnost 77.200,- Kč
Okresní sdružení hasičů 1.500,- Kč
Svaz důchodců 20.000,- Kč

7. Schvaluje navýšení rozpočtu v položce „Územní plán“ na částku 400.000,- 
Kč.

8. Schvaluje rozpočet obce na rok 2018.
 
9. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020.

10. Pověřuje radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření v roce 
2018 do výše 500.000,- Kč.

11. Pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat rada obce koncem roku 
2017) schvalováním rozpočtových opatření do 31. 12. 2017.

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2017 
Karel Hala

starosta

Výpis z usnesení Rady obce č. 52 ze dne 28.11.2017
  
1. Rada obce (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) 
ke schválení rozpočet na rok 2018
2. RO doporučuje ZO ke schválení „Návrh střednědobého výhledu na r. 2019 
– 2020“
3. RO doporučuje ZO ke schválení „Určení pravomocí k rozpočtovým opat-
řením“
4. RO doporučuje ZO ke schválení „Pověření zastupitelstva obce pro schvalo-
vání rozpočtových opatření na konci roku 2017“
5. RO doporučuje ZO ke schválení příspěvky z rozpočtu obce na rok 2018:
ZŠ a MŠ Božice, p.o.   2.000.000,- Kč
Služby Božice, p.o.   600.000,- Kč
Město Hrušovany n. Jev. – přestupky   80.000,- Kč
ZSO VaK Znojemsko   10.000,- Kč
ZSO Hrušovansko   30.900,- Kč
ZSVO Daníž   15.500,- Kč
MAS Hrušovansko   7.800,- Kč
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova   7.000,- Kč
Město Znojmo – sociální služby   37.800,- Kč
IDS JmK – dopravní obslužnost   77.200,- Kč
Okresní sdružení hasičů   1.500,- Kč
Svaz důchodců – místní organizace   20.000,- Kč 
6. RO doporučuje ZO ke schválení zařazení investic do majetku:
Altán/pergola na dětském hřišti   53.088,42 Kč
Kolumbárium na hřbitově   264.491,- Kč
7. RO nedoporučuje ZO ke schválení navýšení mezd zastupitelů
8. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2017
9. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců na 
základě podaných žádostí.
10. RO doporučuje ZO ke schválení „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
11. RO schvaluje žádost Vinných sklepů Lechovice o vyklučení vinic na pro-
najatých pozemcích parc. č. 1101/48, 1101/49, 1101/50 v k.ú. České Kříd

lovice z důvodu obnovy výsadby
12. RO schvaluje člena školské rady ZŠ a MŠ Božice, p.o. jmenovaného 
zřizovatelem p. Jiřího Čadu
        
Výpis z usnesení Rady obce č. 53 ze dne 20.12.2017

1. Rada obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Služby Božice na 
rok 2018
2. RO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Božice na rok 2018
3. RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice posílení fondu inves-
tic převodem z rezervního fondu organizace ve výši 250.000,- Kč
4. RO nařizuje příspěvkové organizaci Služby Božice odvod z fondu investic 
do rozpočtu zřizovatele ve výši 250.000,- Kč
5. RO nařizuje příspěvkové organizaci Služby Božice odvod příspěvku na 
provoz do rozpočtu zřizovatele ve výši 300.000,- Kč
6. RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice střednědobý výhled 
rozpočtu na r. 2019 - 2020
7. RO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
Božice střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020
8. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců na 
základě podaných žádostí.
9. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2017
 
Výpis z usnesení Rady obce č. 54 ze dne 8.1.2018
   
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje přidělení bytu v č.p. 374.
2. RO schvaluje podnájem bytu v č.p. 449.
3. RO schvaluje digitalizaci obecních kronik za období 1947 – 1951, 1951 – 
1981 za cenu 9.764,- Kč bez DPH
4. RO pověřuje pí. Juhaňákovou Simonu vedením administrativních úkonů 
v agendě opatrovnictví, schvaluje navýšení pracovního úvazku z 0,8 na 1,0 – 
od 1.2.2018

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 14. prosince 2017

v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu
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Policie ČR – zpráva o stavu veřejného pořádku
 Zdejší součástí OO PČR Hrušovany nad Jevišovkou bylo evidováno za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na územním obvodu Božice 24 trestných činů, 
44 přestupků a 36 přestupků v dopravě. Byl evidován mírný nárůst trestných činů o 1 trestný čin a počet přestupků klesl o 3 přestupky oproti roku 2016.
 Přehled trestných činů za rok 2017: krádeže 8 x (neoprávněné užívání cizí věci, krádeže nafty), 3 x zanedbání povinné výživy, 1 x vydírání, 1 x sprejerství atd.
 Přehled přestupků za rok 2017: přestupek proti občanskému soužití 16 x (fyzické či slovní napadení mezi rodinnými příslušníky a osobami blízkými, soused-
ské spory, schválnosti), přestupek proti majetku 13 x (odcizení dokladů, mobilního telefonu, finanční hotovosti), jízda pod vlivem OPL a alkoholu 5 x, řízení 
neřidiče 2 x atd. 
 V dopravě bylo v katastrálním území obce Božice za rok 2017 spácháno 36 přestupků.
 Policie ČR děkuje občanům obce za vzájemnou spolupráci v roce 2017 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 páchané trestné činnosti a přestupků, zejména 
na informovanost o jakémkoliv nezákonném jednání jiných osob, tak i pohybu podezřelých osob nejen na území obce Božice, potřebné k eliminování těchto 
skutků. Informace mohou občané podávat na lince 158, na telefonním čísle obvodního oddělení PČR Hrušovany n. Jev. 515229164 nebo na linku Anonymní 
svědek, tel. č. 974641641. 

npor. Ing. Jan Gross, vedoucí oddělení

Práce na sběrném dvoře pokračují 
 Po vánoční pauze dále pokračují stavební práce na sběrném dvoře. V těchto dnech je již položena téměř polovina dlažby, je hotová vsakovací vpusť a na zbyt-
ku plochy jsou připraveny podkladní vrstvy kameniva. V případě příznivého počasí budou pokračovat betonářské práce a pokládka zbývající dlažby. V minu-
lém týdnu také začaly dodávky vybavení sběrného dvora – kontejnery apod. Průběh prací dokumentuje několik fotografií. 

Jiří Čada, místostarosta

Nová hasičská technika
 V závěru roku 2017 byl naší zásahové jednotce pořízen nový dopravní automobil Ford Tranzit, který nahradil vysloužilou Avii. Na zakoupení nového automo-
bilu nám výrazně přispěl Jihomoravský kraj – využili jsme dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na 
období 2017 – 2020“, výše dotace byla 500.000,- Kč a z vlastních zdrojů jsme doplatili 464.461,- Kč.
 Dopravní vozidlo na podvozku Ford Tranzit kombi 4x2, s motorem o výkonu 96 kW je požární vozidlo primárně určené pro přepravu osob při plnění úkolů 
v rámci zásahové činnosti JPO a pro dopravu, evakuaci a zásobování obyvatel. Vozidlo je zařazené do lehké hmotnostní třídy (do 3500 kg) a je určeno pro 
provoz po zpevněných komunikacích. Vnitřní uspořádání umožňuje přepravu 9 osob. 
 Mimo dotaci byl dále pořízený přívěsný vozík za toto vozidlo, který bude užívaný jednak k zásahové činnosti, ale také k přepravě materiálu a vybavení na 
hasičské závody.
 Přeji našim hasičům, ať jim nová technika slouží co nejdéle k jejich plné spokojenosti a v maximální míře jim ulehčí jejich mnohdy náročnou práci u zásahů. 

Jiří Čada, místostarosta

Bilancování Domova Božice
Začátek roku je pro mnohé lidi i organizace obdobím bilancování a stanovo-
vání si nových cílů. I my jsme bilancovali, co se nám v roce 2017 povedlo 
a co je ještě potřeba vypilovat. Zaměstnanci Domova Božice s hrdostí mohou 
zkonstatovat, že rok 2017 byl pro ně z mnoha hledisek úspěšný. Hlavní naší 
náplní práce je poskytovat kvalitní a profesionální sociální službu a to se 
nám daří. Snažíme se zpříjemnit poslední dny života lidem, kteří mají nějaké 
potíže. Vytváříme příjemnou atmosféru v domově i v přilehlých prostorách 
lesoparku. Budujeme nová zákoutí zahrady pro společné chvíle napříč všemi 
věkovými kategoriemi. Bezpečnost klientů je zvýšena díky evakuačním 
podložkám pro všechny klienty. Pro zaměstnance bylo vybudováno nové 
parkoviště v okolí kancelářské budovy. Pracuje se na úpravách před domo-
vem a v roce 2018 budou vysázeny nové keře v předzahrádkách kolem hlavní 
silnice. Probíhají práce na přemístění prádelny z nevyhovujících prostor 
technické budovy do hlavní budovy. Je to nevyhnutný a nejdůležitější krok ke 

zkvalitňování služeb. Rovněž se neustále upravují vnitřní prostory. Upřím-
né projevy návštěv nás naplňují přesvědčením, že Domov Božice může 
nabídnout kvalitní služby. Zároveň si uvědomujeme, že jenom neustále se 
vyvíjející organizace má šanci uspět na trhu sociálních služeb,  
Nesmíme zapomínat, že kvalitní službu tvoří lidé. Bez dostatečného počtu 
motivovaného a kvalifikovaného personálu by se nedalo mluvit o kvalitě 
a profesionalitě. Mezi další lidské zdroje, které významnou měrou přispívají 
ke kvalitě, jsou zaměstnanci spolupracujících organizací, dobrovolníci a ná-
vštěvy, kteří se zúčastňují našich aktivit s cílem propojit život v Domově se 
životem v Božicích a v jeho okolí.  Všem patří velké poděkování. 
Na rok 2018 připravujeme řadu akcí, určených i pro zájemce z řad veřejnos-
ti. O akcích budeme pravidelně informovat a rádi vás uvítáme v prostorách 
Domova.

Bc. Viera Rydvalová, DiS., Bc. Jiřina Čurdová
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Prosinec v MŠ

Informace z knihovny

 Přišel podzim a s ním sběr kaštanů na zahradě naší školky. Rostou nám tu tři jírovce, které jsou 
každým rokem obtěžkány kaštany. Sbíráme je do kyblíků, nosíme do beden, poté si je odváží 
pan Zoufalý z Čejkovic, pro své muflony a daňky. Několik dětí si vzalo pár kaštanů domů a další 
den nám přinesly ukázat to, co z nich doma s rodiči vyrobili. Byla to zvířátka z kaštanů – srnka, 
ježek a my jsme založili výstavku. Když to uviděly ostatní děti, také chtěly něco do školky 
přinést. Prosily a loudily po rodičích, aby doma taky něco vytvořily. Při cestě domů ze školky 
nasbíraly různé přírodniny – listy, šípky, šišky.    A tak nám tu přibyla sova, rodinka šnečků, hou-
senky, Ferda mravenec, zajíček, stromek atd. Každý, kdo přispěl nějakým výrobkem, dostal od-
měnu. A víte, co to rodiče stálo? Jen chvilku času, který mohli strávit se svým dítkem. A možná 
toto byla lepší forma spolupráce s rodiči, než na povel v daném termínu na dvoře školky dlabat 
dýně a jiná podzimní strašidla za jakéhokoli počasí. Rodič se mohl věnovat jen svému dítěti.

Iveta Němečková

 Na prosinec se těší snad každé dítě. Nejdřív chodí Mikuláš s čerty a andělem, kteří přinášejí 
podle zásluh sladkosti nebo naopak nějakou tu bramboru, uhlí či metličku. I k nám do školky 
přišli a ne jedna dušička se strachovala, jestli si ji snad do pekla neodnesou čerti. Ne, nebojte se, 
neodnesli žádného. 
 Také jsme si do školky pozvali rodiče na vánoční tvoření. Vyráběly se stromečky, které se 
namotávaly vlnou a poté zdobily. Vládla tu příjemná atmosféra, děti zazpívaly některé vánoční 
písničky.
 Navštívili jsme babičky a dědečky v Domově, kde jsme jim pro radost zazpívali.
 A nakonec jsme se dočkali Vánoc. Děti pomohly Ježíškovi nastrojit stromeček, protože on toho 
má na Vánoce moc a čekali jsme na dárečky. A dočkali jsme se. Plno hraček a pomůcek nám do 
školky přinesl. Podívejte se na fotky.

Iveta Němečková

Dnes už neslouží knihovny jen jako místo, kde se půjčují 
knihy a časopisy, ale můžete se zde setkávat s jinými 
lidmi, nebo získávat informace z různých zdrojů. Pro ve-
řejnost jsou zde k dispozici 2 PC s připojením k internetu, 
Wi-Fi, můžete si zde zkrátit čas hraním společenských 
her, pořádají se tu čtenářské lekce, různá setkání, tvořivé 
dílny a 2x  ročně tu pro děti pořádáme nocování. Další 
službu můžete využít i ze svého domova. Přes webové 
stránky knihovny se můžete přihlásit do on-line katalogu 
a ze svého čtenářského konta si prodloužit své výpůjčky 
nebo rezervovat knihu. 
Během loňského roku knihovnu 6x navštívila družina 
ZŠ, proběhlo 17 čtenářských lekcí pro děti ZŠ a MŠ, 2x 
nocování v knihovně, 2x pasování prvňáčků na čtenáře a 7x tvořivé dílničky, celkem tedy 34 akcí. Knihovna má nyní pro své čtenáře k dispozici 10.361 knih 
a 8 titulů docházejících periodik. Registrováno bylo 155 čtenářů, z toho 80 dětí do 15 let.
V prosinci jsme se 3 x sešli v knihovně na zimním tvoření. Vyráběli jsme vánoční skřítky nebo andílky ze šišek, sněhuláky z ruliček od toaletního papíru a vá-
noční přáníčka.

Simona Juhaňáková

Vánoční tvoření v základní škole
Díky projektu, do kterého se naše škola zapojila, jsme měli před Vánocemi tolik akti-
vit, že jsme přemýšleli, zda bychom našli ještě čas na vánoční tvoření, které se dětem 
v minulém roce líbilo a dožadovaly se ho i letos. Nakonec nás napadla myšlenka 
zařadit toto tvořeníčko na odpoledne s tím, že může přijít každý, kdo rád tvoří nejen 
z řad dětí, ale i z řad učitelů. Požádali jsme maminky, které byly ochotné vypomoci, 
a také přijeli pozvaní hosté, kteří s dětmi lepili dřevěné vánoční stromky nebo malo-
vali fixami na sklo, kámen, keramiku a paní Eliška Krátká za pomoci maminek lepila 
s dětmi krásné vánoční svícny. S pomocí paních učitelek a maminek dále děti slepo-
valy dřevěné andílky, zdobily perníčky, ze šišek lepily vánoční stromky, modelovaly 
z vizovického těsta, mohly si vyrobit vánoční přání, uplést z papírových ruliček strom 
nebo vykrojit hezkou vánoční ozdobu. Sešlo se kolem šedesáti dětí a všichni jsme si 
tvoření užili. Tak zase příště o Velikonocích s novými nápady.

R. Baráková

„Březen měsíc čtenářů“ 
během celého měsíce března bude probíhat amnestie dlužníků, registrace nových čtenářů zdarma a čtenářské lekce pro MŠ a ZŠ. Ve středu 14. a 21. března 
pořádáme v rámci dnů otevřených dveří jarní tvořivé dílničky, můžete si přinést také svoji oblíbenou knihu a obalit si ji. Všichni jste srdečně zváni. 23. března 
se ještě budeme těšit na Noc s Andersenem.

Simona Juhaňáková
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První adventní neděle
Trochu příprav, něco nervozity a poslední úpravy. V pozdním odpoledni 
jsme se sešli v sále kulturního domu, kde byl pro návštěvníky připraven 
pestrý program. Nejprve jsme shlédli pohádku H.Ch.Andersena , Děvčátko 
se sirkami, kterou připravili žáci z divadelního kroužku pod vedením p.uč. 
Hany Koledové, potom jsme mohli navštívit vánoční trh, který připravili žáci 
základní školy, ale i pozvaní prodejci s keramikou, mýdly, džemy, vánočními 
dekoracemi a každý se mohl občerstvit limonádou, kávou a dobrým zákus-
kem. Další část programu pokračovala před kulturním domem u vánočního 

stromu, kde nám po proslovu pana starosty zazpívali žáci pod vedením p. uč. 
Miriam Kočí a Zuzany Ralenovské. Tentokrát nechybělo ani odpočítávání při 
rozsvěcování vánočního stromu. V chladu nám chutnalo teplé občerstvení od 
našich hasičů. A že se toho vypilo. Na cestu zpět nám svítil pěkně ozdobený 
vánoční strom a po těle se rozlévalo teplo z vánočního svařáku. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto předvánočního setkání malých i velkých 
občanů naší obce, ale i z obcí sousedních.  

R. Baráková

Tradiční předvánoční posezení se seniory
 V předvánočním čase se vedení obce setkalo v sále kulturního 
domu se seniory na již tradičním „Posezení se seniory“. 
Odpolední program úvodním slovem zahájil starosta obce p. 
Karel Hala, následovalo vystoupení dětí z II. mateřské školy 
a pohádka v podání žáků základní školy. Poté následovala vol-
ná zábava – k tanci a poslechu zahrál p. Hlaďo. V podvečer do-
razili Mužáci z nedalekých Tasovic se svým pásmem známých, 
ale i méně známějších písniček. Celé odpoledne a večer se 
nesl z mého pohledu ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře 
a doufám, že to tak vnímala i většina zúčastněných.

Jiří Čada, místostarosta
Beseda s důchodci
Na Mikuláše jsme byli i my trochu starší letos také obdarováni, a to hned několikrát. Kdo z nás důchodců přijal pozvání a přišel se pobavit do kulturního 
domu, hned v začátku přijal radostný dárek v podobě básní a písniček těch nejmenších dětí z II. MŠ v Božicích a žáci ze školy s paní Koledovou nám zahráli 
pěknou pohádku. Byli jsme pohoštěni řízkem, kávičkou i zákuskem a výborným vínem. Hezké písničky pana Hlaďo nás vytáhly na parket. Tančili jsme, 
besedovali i zpívali a ani domů se nám nechtělo. Je dobře, že se nás dokáže ještě stále hodně sejít, vždyť se někteří skoro celý rok nepotkáme. Organizátorům 
děkujeme, že na nás myslí. A kdo se doma nudíte, přijďte za námi do klubu důchodců. Umíme se pobavit mezi sebou, ale i za kulturou si vyjet.

Jana Baráková

Čertoviny
V sobotu po Mikuláši, který rozpustil svou 
družinu, se sešli čerti v sále kulturního domu 
k veselému dovádění. Tentokrát se zapojily do 
tvoření i maminky a tety, a jak jim to šlo! Pod 
jejich vedením se čerti, andílci, Mikuláši dařili. 
Kdo má rád skládačky, mohl si vybrat z množství 
zimních námětů od nejjednodušších, určeným pro 
nejmenší, až po složitější. Nechyběla ani oblíbená 
židličková. Mažoretky nám tentokrát roztančily 
na sále malé i velké a čertovskému rejdění nebylo 
konce. Tak zase příště na čertovském sletu.

R. Baráková

Jesličky
Tentokrát jsme se setkali v kině už pěkně za tmy. Čekala tam na nás pohádka 
o andílcích, kteří vítali narozeného Ježíška. Žáci základní školy pod vede-
ním p. uč  M. Kočí a Z. Ralenovské naladili sál kina do příjemné vánoční 
atmosféry. Odebrali jsme se ke zvonici, kde odbilo klekání, následovalo 
malé vánoční zpívání doplněné prohlídkou vyzdobené zvonice s jesličkami 
a sousedsky jsme pobesedovali. Většina z nás se vrátila zpět na pohádku do 
kina. Pěknou náladu jsme si odnášeli i domů. Děkuji rodině Hudcových a p. 
učitelkám za malé předvánoční zastavení.

R. Baráková

Vánoční koncert sboru De Melodica
Sešlo se nás na stříbrnou neděli v božickém kostela sv. Petra a Pavla dost a dost. Osmičlenný božický komorní sbor 
sbor De Melodica řízený paní Dagmar Szabóovou nás jako vždycky v tomto předvánočním období naladil velmi 
svátečně.
Zaznělo mnoho koled, známých i méně známých, barokních, lidových i jedné z repertoáru sourozenců Ulrycho-
vých, domácích i dvou zahraničních. V pásmu koled tradičních jsme si mohli zazpívat i s našimi zpěvačkami. 
Osobně jsem obdivoval sólové party a vícehlasé polyfonní melodie. De Melodica vyzrála v kvalitní pěvecké těleso 
a potěšitelné je, že stálé členky doplňuje také naše mládí. 

Ladislav Nevrkla
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Obecní knihovna v Božicích  
vás zve na 

 

 

PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY 
 

Vždy ve středu 14. a 21. března 2018 
od 14.30 do 16.30 hodin v knihovně 

 
  
 

Přijďte dospělí i děti zažít hezké 
 chvíle při výrobě zajímavých dekorací  

v dílnách s jarní tematikou. Malé děti pouze 
v doprovodu dospělé osoby.  

 
 
 
 
     VSTUPNÉ dobrovolné – na materiál 
     Všichni jste srdečně zváni 
 

 

SDH BOŽICE pořádá 
10. února 2018 v KD Božice  

 
 
 
 
 
 

SRAZ MASEK 7:30 v KD 
 

začátek ve 20:00 hodin                     hudba FREE BAND 
v s t u p n é  100,- Kč                         vstupné masky  50,- Kč 

 
bohaté občerstvení                                       srdečně zvou pořadatelé 

 
 

Účastníkům masek po obci bude věnována vstupenka. 
Předprodej místenek od 5. 2. 2017 p. Beneš M. č. p. 462 (nad pečovatelským domem) 

PO, St a PÁ: 18.00 až 20.00 hodin 

Klub rodičů při I. MŠ Božice

zve všechny na

 DĚTSKÝ
KARNEVAL

V SOBOTU 17.2.2018
od 14.00 hodin
V KD BOŽICE

Těšte se na soutěže, hry, tanec, spoustu balonků a sladké odměny!
Připravili jsme pro vás tombolu, ve které vyhraje úplně každý,

bohaté občerstvení 
a super zábavu.

Vstupné:
Děti s maskou zdarma
Děti bez masky 10 Kč
Dospělý 30 Kč
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Kulturní komise rady obce Božice 

srdečně zve všechny ženy na oslavu 
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Svatojánské žehnání vín
Poslední akcí kalendářního roku 2017 bylo pro božické vínomilce žehnání vín. Celá akce byla lehce pozměněna, když jsme se setkali již v sobotu odpoledne 
a celý akt žehnání byl proveden v kulturním domě. Sešlo se nás na 50 lidí, ovšem s tím, že vzorků vín bylo asi stejně, jsme měli o poznávání a zábavu postará-
no. Je velice pozitivní, jak místní vinaři, a tím nemyslím jen božické, ale i návštěvy z Mackovic, Tasovic nebo Břežan, pracují se svými víny a opravdu každé 
je originálním. Hlavní důvod našeho nadšení ovšem tkvěl z krásného vinařského roku 2017, který nám dopřál plna zdravých a krásně vyzrálých hroznů, se 
kterými byla radost pracovat.
Ovšem poslední akce kalendářního roku 2017 neznamená konec pro vinařský rok, který je nadále v plném proudu a vyvrcholí velikonočním koštem. Tam 
teprve poznáme velikost našich vín, dokonalost přírody a nedokonalosti vinařů. Proto prosím nadále sledujte naše akce, navštěvujte je a bavte se na nich. To je 
pro nás největší odměna, pokud mohu takto skromně promluvit za božické vinaře.

Josef Leisser
místopředseda Družstva božických vinařů a malovinař

Boží Božice
Obec Božice je významné regionální centrum s podmanivou historií a s velkým 
potenciálem do budoucna. Na jejím území se ale rovněž nacházejí místa zanedbaná, 
která čekají na své adekvátní využití a proměnu. Proto se architekti Jan Hora, Barbo-
ra Hora a Jan Veisser ze znojemského architektonického ateliéru ORA rozhodli zadat 
vytvoření takového prostoru jako téma pro semestrální práce na Fakultě architektury 
VUT v Brně. Vzniklo 7 návrhů jak zlepšit Božice. Jsou různých měřítek od návrhu 
obecního sklepa či využití stodoly, po řešení vize lesoparku nebo hledání využití 
farských zahrad.
 Návrhy nemají ambici být realizovány. Hlavním smyslem výstavy je otevřít diskuzi 
nad veřejným prostorem Božic a zacílit zájem na konkrétní místa, která by si zaslou-
žila zlepšení. Studenti si sami na základě analýz, rozhovorů s občany Božic a pocito-
vých map umístěních v Božicích vytipovali místa, která potřebují proměnu.
 
Jak se studentům projekty vydařily a která místa řešili? To bylo tématem veřejných 
prezentacích studentů v úterý 16. ledna od 17:00 v kině Marta. Na následné výstavě 
ve vestibulu kulturního domu od 23.1. do 2.2.2018 se budete moci se všemi sedmi 
projekty seznámit detailně. K vidění budou i modely vybraných řešení. Vstup na 
studentské prezentace i výstavu je zdarma. Všechny projekty bude možné také 
prohlédnout na webové prezentaci obce Božice, ve které bude možné tzv. „dát like“ 
projektu, který si myslíte že je dle vašeho názoru nejlepší a měl by být nějak oceněn 
nebo dále zpracován do finální podoby.

Poděkování patří všem zapojeným a zapáleným studentům, atelieru ORA, všem, 
kteří přišli a Kinu Marta za poskytnutí prostor pro konání prezentací. V brzké době 
se v Kině Marta chystá další akce, která se bude týkat filmu a filmové projekce. Akce 
pod názvem Kino Hraje!! bude probíhat v božickém kině 3.3.2018.

Ing. Marek Klíč
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LVK Kunčice 2018
Na lyžařském výcvikovém kurzu se mi moc líbilo, jenom v pondělí, když jsem lyžovala poprvé tak se mi moc nedařilo, ale jinak super. Lyžovali jsme dvakrát 
deně.Ubytovaní jsme byli ve vesnici: Nová Seninka a chata, ve které jsme bydleli, se jmenovala také CHATA NOVÁ SENINKA. Vařili také moc dobře. V úte-
rý už to bylo o trošku lepší. Ve středu ráno nás vyučující poslali na svah, ale já jsem dvakrát spadla z pomy a pan učitel mi řekl, že už to zkoušet nemusím. 
Odpoledne jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme na procházku ne na svah, já šla na procházku a dala jsem si hranolky. Večer jsme v týmech stavěli originální 
stavby ze sněhu. Vyhrála želva, ale nebyl to náš výtvor, ale mně to nevadí. Ještě později večer se volili Miss a Missák, vyhráli Jirka Havlíček a Monika Ka-
cetlová a poté spolu tančili. Ve čtvrtek jsem si dvakrát sjela svah s panem učitelem Lubošem Zejdou. V pátek se už nelyžovalo, ale bylo to proto, že jsme jeli 
v pátek ráno domů. PŘÍŠTÍ ROK JEDU ZASE!

Jana Křížová

Hory 2018
V pondělí dne 15. 1. 2018 jsme se kolem 7:45 hodin sešli před školou, kde na nás čekal autobus. Když jsme nastoupili a všechno se vyřídilo, tak jsme vyjeli.  
Jeli jsme asi hodinu a půl a pak byla přestávka. Potom jsme jeli další hodinu a půl a už jsme viděli hory a sníh přibýval. Asi za deset minut jsme dojeli k chat-
ce, kde jsme si rozdělili pokoje. Na pokoji jsme byli po 4 až 6 a měli jsme dvoupatrové postele. Div, že jsme se nepoprali, kdo bude spát nahoře, nakonec jsme 
se dohodli, že se vyměníme. Hned v pondělí po obědě, když jsme si vybalili, tak jsme jeli kousek od chaty na sjezdovku ve ski areálu Kunčice, učili jsme se 
základy lyžovaní a večer jsme hráli společenské hry a dozvěděli se program na další den. V úterý už jsem normálně lyžovala. 
Lyžování mě bavilo čím dál víc a nechtělo se mi odcházet ani na oběd, ale hlady jsem taky umřít nechtěla, takže jsem radši šla. Po obědě jsme měli odpolední 
klid a pak odpolední výcvik. Večerku jsme měli v deset a budíček v 7h. Ve středu už jsme jezdili i na sedačkovou lanovku, na které jsem se poprvé trochu bála, 
ale další jízdy už byly zábavnější, i když jízda dolů byla nejlepší. Ve čtvrtek bylo asi nejvíce sněhu, protože od středy sněžilo. Jako předchozí dny jsme měli 
dopolední a odpolední lyžovaní a při cestě na chatu nám zapadl autobus. Přála jsem si, aby ho už nevytáhli, protože jsem tam chtěla ještě zůstat. Nakonec ho 
ale vytáhly, a my jsme odjeli. Odjeli jsme už v 10h, ale jela bych znovu. Vařili nám dobře. A byla tam dost sranda. Příště bych jela znova.

Anna Čečilova

Školní ples 2018
20. 1. 2018 se již tradičně konal školní ples. Pan ředitel Peterka se ujal zahájení a pak přišli na řadu žáci naší školy s předtančením. I přes počáteční nervozitu 
to všichni zvládli a patřičně si to užili. Mají tak bezpochyby krásnou vzpomínku na rozloučení se základní školou. Já se jako matka samozřejmě těším na to, 
až se budu dojímat na polonézách svých dcer. Jako bývalá žákyně jiné ZŠ si však musím s trochou nelibosti zavzpomínat na své rozloučení se ZŠ. Jak ráda 
bych si tehdy polonézu zatančila. Nám žáci ostatních tříd udělali na schodech naší čtyřpatrové budovy špalír a my ho museli celý projít, zatímco nám všichni 
tleskali. A že to byla dlouhá cesta. Takže ať žije polonéza a tato pěkná tradice. Myslím, že se při pohledu na děvčata v krásných bílých šatech a hochy ve sluši-
vých společenských kalhotách a stejnobarevných košilích, letos v barvě královské modré, potěší oči všech přítomných. Troufám si říct, že se letošní ples opět 
povedl. Ač to tak mnohým třeba nepřipadá, přípravy zabraly spoustu času, tak se snad naše úsilí vyplatilo. Chtěla bych tímto poděkovat za pomoc vedení obce 
Božice, dětem ZŠ a paní učitelce Tamaře Juřicové a samozřejmě všem sponzorům. Občerstvení zajistili fotbalisté a k tanci hrálo „Duo Roman a Jarda band“. 
Pevně věřím, že si ples užilo všech 280 platících hostů. Tak snad bude účast na příštím plese stejná, nebo ještě větší.

Za sdružení rodičů Petra Látalová
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Božický herbář – 15. díl
Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám sepětí soulad s přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly pro lidstvo důležité; bývaly 
považovány za děti Matky Přírody.
Jednotlivé koření působí příznivě na tělo i duši. Působení koření na tělo, zejména na trávení, každý z nás zná. V koření jsou látky, které stimulují trávení, sni-
žují krevní tlak, nebo působí příznivě na játra a ostatní orgány. Síla koření nespočívá pouze v tělesné oblasti, nýbrž působí i v dušení oblasti. Koření působí jak 
na naše duchovní funkce, jako schopnost koncentrace a myšlení, tak i na paměť a citová život.
Anýz vonný – je jednoduchá bílokvětá bylina z rodu okolékokvětých, jejíž plody jsou vydatně využívány v léčení a jako kuchyňské koření. Hlavní účinnou 
látkou anýzu je bezbarvý nebo někdy také světle žlutý anýzový olej. Kvůli své nasládlé chuti se anýz používá ke kořenění sladkých pokrmů a pečiva. Používá 
se při nadýmání a křečích v břiše, při infekcích žaludku a střev, při zánětech a zahlenění dýchacích cest a kašli, při potížích v přechodu, při nadváze, při únavě 
způsobené stresem, při obtěžujících, negativních snech, které ve vás vzbuzují pocity strachu.
Badyán – je chutí i obsahem látek stejný jako anýz. Toto koření je plodem stálezeleného stromu, který dorůstá výšky až 10 metrů a patří k čeledi badyání-
kovitých. Plody se na trh dostávají celé, ve zlomcích nebo mleté. Použití při žaludečních křečích, při revmatizmu, při kašli, při plachosti, strachu před lidmi 
a obtížné komunikaci.
Celer – je rostlina pocházející z jižní Evropy, která patří do čeledi miříkovitých. Z celeru využíváme všechno: listy jako zeleninu a hlízy ke kořenění polévek 
a omáček, nebo vařené jako salát a semena jako koření. Obsahuje éterický olej. Požití při revmatismu, při problémech s potencí, při astmatu a vysokém krev-
ním tlaku, při opakovaném mechanickém myšlení a hloubání.
Česnek – patří do čeledi liliovitých, zdomácněl ve střední Asii a pěstuje se v celém Starém světě. Používá se při chronických potížích žaludku a střev, při pora-
něních, při vysokém krevním tlaku a arterioskleróze, při bronchitidě, pro zvýšení obranyschopnosti a jako podpůrný prostředek při léčení rakoviny, k pročiště-
ní duše a pro zvýšení duchovní flexibility.
Čokoláda – jistě jste překvapeni, že vám představuji čokoládu jako koření, ale mám na mysli čokoládu Aztéků, která je semenem kakaovníku. Tento strom 
v přírodě dorůstá výšky přes 10 metrů. Kakaové boby se nejprve fermentují (kvasí), poté se suší, praží a melou na vazkou kaši, která má své zvláštní aroma. 
Používá se při bolestech, ke všeobecnému posílení, při průjmu a ztrátě vody, při depresích a nedostatku energie v důsledku osamělosti, nedostatku lásky a ztrá-
ty.
Dobromysl (oregano) – je divokou formou majoránka. Je aromatičtější a léčivější než majoránka, která se více hodí pro vaření. Rostlina roste divoce na 
vápenitých a spéše suchých půdách, většinou na svazích, se sklízí nejlépe až na podzim. Používá se při chronických otravách, při nevolnosti a menstruačních 
potížích, při bolestech kloubů, při bolesti hlavy, při netrpělivosti, uspěchanosti a stresu.
Fenykl – je víceletá vysoká rostlina, která má střídavě řapíkaté nitkovité dvounažky. V léčitelství se používají výlučně plody. Obsahují též éterický olej. Pou-
žívá se při nadýmání a trávících potížích, při očních potížích, při nadváze, při otravách, při dechové nedostatečnosti a kašli, při myšlení pod tlakem, pedanterii 
a neurózách.
Hořčice – existuje ve třech variantách: jako černá hořčice, jako hnědá hořčice a jako bílá hořčice. Hořčičné lusky se sklízejí až v pozdním létě, kdy dosahují 
plné zralosti. Nesmějí být však již prasklé. K léčení se využívá hlavně černá hořčice. Obsahují hořčičný glykosid, který se štěpí na allylový hořčičný olej a ur-
čuje chuť a léčivé působení kořčice. Používá se při zažívacích potížích a s nimi související slabosti krevního oběhu, při revmatizmu a artritidě, při bronchitidě 
a chrapotu, k povzbuzení životní energie a pozitivního myšlení.
A příště budeme pokračovat dál v abecedě.

Jiřina Čurdová

Nad erbem vladyků z Křídlovic
Nevím, kolik ze čtenářů ví něco o erbu vladyků z Křídlovic, kdysi dávno drobné, široce 
rozvětvené české (moravské) šlechty, které ve 14. století patřila obec Křídlovice (pozděj-
ší České Křídlovice) i některé majetky v okolí.
Moravský historik Lubomír E. Havlík ve své publikaci Dějiny královského města 
Znojma a Znojemského kraje z roku 1998 o vladycích z Křídlovic píše:
Křídlovice náležely ve 14. století rozvětvenému rodu zemanů z Křídlovic. V roce 1349 
se připomíná Vítek z Křídlovic, který svůj majetek postoupil svým vnukům Bohušovi, 
Jankovi a Anně. Manželka Bohuše se jmenovala Ofka, Anna z Křídlovic byla manžel-
kou Adama z Lovčic a Žerotic. Samotný Bohuš z Křídlovic zapsal své dědické právo na 
Křídlovice roku 1355 Kyjovcovi z Kyjovic. To se stalo realitou  v roce 1366. Kyjovcové 
patřily  k poměrně významným rodům našeho regionu a jsou jim věnovány odborné stati 
v jiných pramenech. Na křídlovické tvrzi seděl v roce 1466 vladyka Jan Buzek z Křídlo-
vic se svou ženou Annou ze Švábenic. V roce 1481 zmínky o vladycích z Křídlovic mizí 
a majitelem křídlovické tvrze byl  v tomto roce Štěpán Eynzingar z Eynzingu. Eynzin-
garové drželi v té době Jaroslavice, a to až do roku 1517, kdy Jaroslavice získal Adam z 
Bačkovic. Křídlovická tvrz v té době asi už vzala za své. Tvrze se stavěly ze dřeva, takže 
nabylo zase až tak složité se jí zbavit ...

O vladycích z Křídlovic toho zase tak moc nevíme. Nevíme ani, kde se nacházela jejich 
zemanská tvrz. Podle dosud uznávaných poznatků to pravděpodobně bylo na vrcholku 
kopce zvaného později Tanzberg. To je to návrší nad sklepy za bývalým Opletalovým. 
Osobně si však myslím, že daleko přijatelnějším místem pro zemanskou tvrz vladyků z 
Křídlovic by bylo návrší, kde byla později postavena křídlovická škola. Tvrz by pěkně 
shlížela na již o sto let dříve postavený kostel. Křídlovice se od rovinky u Jevišovky 
šplhaly do kopců, podobně jako sousední Božice. Ostatní vísky kolem Božic a Křídlovic 
postupně zanikaly, některé už při morových nákazách právě ve 14. století.

Lubomír E. Havlík doplnil svoji publikaci i o náčrty erbů. A mezi těmito erby je též erb 
vladyků z Křídlovic. Snad by to mohla být orlice, možná nějaký jiný pták s výraznými 
křídly. Možná by stálo za to, oslovit šikovné božické školáky, kteří by si se svou před-
stavou erbu vladyků z Křídlovic pohráli a vytvořili tak svou představu jedné z našich 
nejstarších památek. Co říkáte?

Ladislav Nevrkla
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Božickým fotbalem
Zimní pauza v okresních fotbalových soutěžích je příležitostí k odpočinku, zábavě, tréninku 
i přípravě. Tradici v Božicích mají dva fotbalové turnaje a to Vánoční fotbálek a Silvestrovský 
fotbálek. Letos vyšlo i počasí, takže hrací plocha nepotřebovala žádnou velkou úpravu. Na 
umělce se představili jak hráči Áčka, tak B týmu a zahráli si i ti, kteří hrají jenom pro radost 
nebo hrají jinde.
Fotbalisté pořádali Štěpánskou zábavu s kapelou Dreams a zajišťovali občerstvení na Školním 
plese.
Nyní už je čeká příprava na jarní část sezony. V týmu z různých důvodů skončili Petr Šišlák, 
Jaroslav Hrobár a Luděk Janků. Počítat se nedá ani s Jakubem Rambouskem a štěstí v zahrani-
čí zkusí Roman Šob. Nové tváře týmu jsou v jednání.
TJ Sokol Božice bude po roce opět mezi účastníky Zimního fotbalového turnaje v Hrušova-
nech n. Jev. Rozpis turnaje je připojen.

Ladislav Nevrkla

Na výroční členské schůzi se v sobotu 6.1.2018 sešli ve své klubovně v bý-
valé křídlovické kovárně božičtí hasiči. Jednání řídili vedoucí činitelé SDH 
Božice Miroslav Beneš (velitel) a Jan Szabó st. (starosta). Hasičského sněmu 
se zúčastnil též starosta obce Božice Karel Hala a hosté.
Podrobnou zprávu o činnosti přednesl velitel Miroslav Beneš, zprávu o stavu 
pokladny přednesl Jan Peterka ml. a materiální záležitosti s panem starostou 
probíral člen výboru Dalibor Tomášek. Nechybělo ani ocenění hasičů, podě-
kování za práci i u příležitosti životních jubileí. Minutou ticha byla uctěna 
památka zesnulých členů SDH.
Po krátké diskuzi následovala prohlídka nového dopravního vozidla značky 
Ford. Je skutečně na velmi dobré kvalitativní úrovni a doufejme, že bude 
hasičům sloužit k plné spokojenosti. Debatovalo se o stavebních úpravách 
hasičské zbrojnice (jejího zateplení), terénních úpravách dvora i prostoru před 
branou a zakoupení či opravách hasičského materiálu. Gulášek z dílny Petra 
Fialy ml. byl vynikající, stejně jako další občerstvení, které jsme od samého 
počátku měli k dispozici a o které se starali mladí členové sboru.
Již v únoru se potkáme na první velké hasičské akci, kterou je tradiční fašank. 
Tak si nezapomeňte zaškrtnout v kalendáři sobotu 10.února 2018.
Z příspěvků Miroslava Beneše, Jana Szabóa, Jana Peterky, Daniely Opletalo-
vé a starosty obce Karla Haly jsem vybral následující informace:
V lednu loňského roku vyšla ve Znojemském deníku Rovnost dvoustrana 
o SDH Božice (připravili L. Nevrkla a M. Beneš), hasiči zajistili fašank s 
půlnočním překvapením a Božické krojované hody, hasičky vyhrály okrskové 
kolo v požárním sportu a zúčastnily se Hasičské ligy 2017 (nejlepší čas na-
šich hasiček byl zaznamenán na závodě hasičské ligy 2017 ve Chvalovicích), 

oceněna byla první pomoc Dalibora Tomáška při dopravní nehodě na kruho-
vém objezdu. Hasiči pořádali fotbalový turnaj na Škárkovce, čtyři závodníci 
se zúčastnili soutěže O železného hasiče v Pravicích, zúčastnili se pravidel-
ných školení a prováděli pravidelnou údržbu hasičské techniky. Aktuálně se 
zabývají opravou čerpadla a nádrže u tatry a do opravy do Vítonic předali no-
vou hasičskou stříkačku „patnáctku“ zakoupenou od SDH Břežany. Z dotace 
bylo zakoupeno nové speciální dopravní auto Ford, které nahradí starou Avii, 
a přívěsný vozík. Zakoupena a doplněna byla nová hasičská technika.
Zásahová jednotka  obdržela v roce 2017 28 hlášení, z toho bylo provedeno 
22 zásahů. Nevyjíždělo se 4x, započítáno je i taktické cvičení v Hrušovanech 
n. Jev. a Pravicích a byly provedeny dvě požární asistence na farmě Klíč. 
Největší zásah byl při požáru v Hostěradicích na poli a v přilehlém lesíku 
8.7.2017. Prakticky všechny významné zásahy jsou zachyceny na blogu Pro-
Božice. Výtěžek  z prodeje při rozsvěcování vánočního stromu věnují hasiči
potřebám božické základní školy. I letos se počítá s fašankem, fotbalovým 
turnajem na Škárkovce i pomocí při rozsvěcování vánočního stromu. Přihlá-
šeni jsme do Hasičské ligy žen 2018. 
Starosta obce ocenil hasiče jako významnou složku záchranného systému 
a slíbil hasičům podporu a pomoc s úpravami prostranství u hasičské zbrojni-
ce a hasičské klubovny i při opravách a zakoupení nového potřebného mate-
riálu. Poděkoval Mirkovi Benešovi za jeho organizační činnost a připomněl 
získání krajské dotace na nové speciální hasičské vozidlo.
Mezi oceněnými členy sboru byl i bývalý starosta obce Ing. Zdeněk Čurda při 
příležitosti svého významného životního jubilea.

Ladislav Nevrkla

Božičtí hasiči sněmovali
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Tel.: 605 562 829

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

Otevírací doba:
PO - PÁ : 5:45 - 17:00
SO - NE : 7:00 - 10:00

od 230 Kč/měsíc

NEJVÝHODNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ

zdarma instalace
zdarma televize do mobilu či tabletu
PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

MARTINA KAFKOVÁ – finanční poradce

nabízí zprostředkování následujících produktů:

– stavební spoření (akce do 31.12.2017 s bonusem až 2 000Kč  
 pro děti a mladé do 27let) se zhodnocením až 3,5%,
– úvěry,
– hypoteční úvěry

Kontakt: 739 062 958,  e-mail: martina.kafkova.oz@gmail.com


