
Vážení občané, 

dostává se 
Vám do rukou 
poslední letošní 
číslo našeho 

zpravodaje a rád bych toho využil k 
rekapitulaci podzimního období to-
hoto roku. Stejně, jako si většina ob-
čanů uklízela své zahrádky i zaměst-
nanci obce využili podzimní měsíce 
k úklidu veřejných prostranství od 
listí a náletových dřevin. Podařilo se 
nám dosekat většinu zatravněných 
ploch, což v letošním mokrém roce 
nebylo rozhodně jednoduché. Jako 
dobrá investice se ukázal nákup mul-
čovacího zařízení, které nám ulehčilo 
hodně ruční práce.
 Někteří občané, kteří navštívili před 
svátkem zesnulých místní hřbitov, si 
možná povšimli nově položené dlaž-
by, která nahradila staré zadláždění. 
V příštím roce bychom zde chtěli vy-
budovat osvětlení hřbitova a v plánu 
je také výstavba kolumbária. 
 Jak se ukazuje v posledních letech, 
důležitým zařízením každé větší 
obce je prostor na sběr různých 
odpadů. Také naše obec se touto 
problematikou dlouhodobě zabývá a 
v místě našeho současného sběrného 
dvora je vyhotoven projekt na jeho 
zadláždění a celkovou rekonstrukci. 
V nejbližší době bude podána žádost 
o dotaci a v případě jejího kladného 
vyřízení by mělo být toto dílo v hod-
notě asi 4 000 000 Kč uskutečněno.
 Závěrem bych rád pozval občany na 
nadcházející kulturní akce spojené 
s předvánočním obdobím a popřál 
všem příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok 
2017.
 

Karel Hala, starosta obce Božice
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Slovo starosty

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 6/2016

Žehnání adventních věnců proběhne během mše první adventní neděli 27. listopadu v 10:10, všichni jste srdečně 
zváni. Další adventní mše budou probíhat ve stejný čas až do 18. prosince. Půlnoční mše bude přesně o půlnoci ze 
Štědrého dne 24. prosince na Boží hod vánoční 25. prosince. Doporučujeme se teple obléct a nezaspat, aby jste si 
užili svátečně vyzdobený kostel s rozzářenými stromečky, figurkovým betlémem a za zpěvu známých koled, po 
půlnoční bude nabízen všem svařák na zahřátí. Na Boží hod vánoční 25. prosince letos připadá i každoroční žeh-
nání mladého vína, všichni jsou zváni se svými vzorky do kostela v 10:10. 26. prosince na sv. Štěpána mše taktéž 
začíná v 10:10, Nový rok vychází na neděli, a tudíž bude mše taktéž v tento den v 10:10.

Eliška Leisserová

Relax Božice
Relaxační a sportovní centrum Božice

Božice 380, tel.: +420 602 631 580
!!!   U P O Z O R N Ě NÍ   !!! 

Provozní doba platná od 1. 10. 2016
  
  Pondělí –   ZAVŘENO

  Úterý  –   10:00 – 18:00  poslední vstup 16:30 – 17:30

  Středa  –   10:00 – 18:00  poslední vstup 16:30 – 17:30

  Čtvrtek –   14:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

  Pátek  –   10:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

  Sobota  –   10:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

  Neděle  –   10:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

Solárium opět v provozu
Pozvánka na

12. zasedání
Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice

8. 12. 2016 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz

Kulturní komise Rady obce Božice má za sebou již více jak dva roky aktivní činnosti. Podíleli jsme se při orga-
nizaci či spoluorganizaci tradičních akcí a obnově a udržení mnoha nových. Vyvrcholení roku v rámci kulturních 
akcí je opět v době adventu. Všechny Vás srdečně zveme jménem všech pořadatelů k návštěvě bohatého progra-
mu, který je shrnut ve formě pozvánek na stranách 6 až 8 tohoto zpravodaje. Dalším výstupem naší činnosti je již 
nyní vypracovaný kalendář akcí na příští rok, aby se nestávalo, že bude více akcí v jednom dni. Všechny podrob-
ně rozepsány do jednotlivých dnů včetně informací o vyvážení popelnic, školního sběru papíru apod. naleznete v 
již tradičním stolním kalendáři „ Božice 2017“, který je v prodeji v obou prodejnách COOP, Koloniál u Bernardů, 
MV Market. Zároveň Vás v příštím roce zveme ke spolupráci jak v rámci akcí, tak i v rámci článků pro tento zpra-
vodaj. Kulturní komise se pravidelně setkává druhou středu v měsíci v 18hod v knihovně.
Přejeme všem občanům obce Božice krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdravíčka, štěstíčka 
a spokojenosti. A těšíme se na setkávání nejen při kulturních, sportovních a společenských akcích.

Za K ulturní komisi Bohuslav Bernard

Program adventního období v Božicích

Adventní a vánoční mše v kostele sv. Petra a Pavla v Božicích
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Výpis z usnesení Rady obce č. 29 ze dne 19.9.2016
1. Rada obce schvaluje zakoupení osobního užitkového vozidla Dacia Dokker 
pro potřeby obce.
2. RO schvaluje zakoupení informativního měřiče rychlosti (příjezd do obce 
od Borotic).
3. RO  schvaluje zadání vypracování projektu na vybudování sociálního 
zázemí u obecního sklepa.
4. RO schvaluje označení popelnic na směsný komunální odpad známkami.

Výpis z usnesení Rady obce č. 30 ze dne 3.10.2016
1. Rada obce 
a)schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení pro školní jídelnu umístěnou v budově Božice č.p. 
393, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní a mateřská 
škola Božice, která se týká zvýšení počtu stravovaných ze současných 160 na 
nově povolených 250 na č.p. 393 Božice, změnou dojde k celkovému počtu 
navýšení kapacity školní jídelny z 270 na 360 stravovaných, s účinností od 
20.10.2016
b) ukládá p. Karlu Halovi, starostovi obce Božice, podat výše uvedenou 
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství
2. RO schvaluje vyplacení příspěvků pro děti nastupující do 1. třídy základní 
školy na základě podaných žádostí
3. RO  schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016
4. RO schvaluje prodloužení nájemních smluv v bytech o 12 měsíců na zákla-
dě podaných žádostí   

Výpis z usnesení Rady obce č. 31 ze dne 13.10.2016
1. Rada obce Božice se vzdává práva na odvolání proti rozhodnutí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství č.j. JMK 152195/2016 ze dne 
12.10.2016 týkající se navýšení celkové kapacity z 270 na 360 stravovaných 
ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola 

Božice, příspěvková organizace.
Výpis z usnesení Rady obce č. 32 ze dne 19.10.2016
1. Rada obce schvaluje vítěze výběrového řízení na vypracování nového 
územního plánu obce – Ing. arch. Ivonu Poláčkovou
2. RO schvaluje pronájem pozemků žadateli R. Míčovi:
-parc. č. st. 1047 v k.ú. České Křídlovice o výměře 265 m2 za 10,- Kč/m2 
ročně
-parc. č. st. 1048 v k.ú. České Křídlovice o výměře 314 m2 za 10,- Kč/m2 
ročně
-parc. č. 3257 v k.ú. České Křídlovice o výměře 1636 m2 za 1,- Kč/m2 ročně
-parc. č. 3268 v k.ú. České Křídlovice o výměře 771 m2 za 1,- Kč/m2 ročně
-parc. č. 3269 v k.ú. České Křídlovice o výměře 692 m2 za 1,- Kč/m2 ročně
-parc. č. 3270 v k.ú. České Křídlovice o výměře 626 m2 za 1,- Kč/m2 ročně
-parc. č. 3271 v k.ú. České Křídlovice o výměře 217 m2 za 1,- Kč/m2 ročně

3. RO  nedoporučuje zastupitelstvu obce Božice ke schválení žádost p. Len-
gálové o směnu pozemků
4. RO schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor s Českou poštou, 
s.p.
5. RO schvaluje vyplacení příspěvků pro narozené děti na základě podaných 
žádostí                      
6. RO schvaluje podpronájem bytu v č.p. 202 p. Janě Fučíkové, na dobu 
určitou do 30.6.2017
7. RO schvaluje „Příkaz k provedení inventarizace“
8. RO schvaluje „Plán inventarizace na rok 2016“
9. RO doporučuje zastupitelstvu obce Božice ke schválení odkup pozemku 
parc. č. 8096 v k.ú. Božice o výměře 162 m2

Hojně diskutovaným tématem poslední doby je odpadové hospodář-
ství. Připravovaná změna legislativy a zákaz skládkování od roku 
2024 (?) zdraží v příštích letech odpad. Jak se na tuto změnu může 
připravit obec? Je vůbec možné čelit zvýšení poplatků za odpad? 
Nejspravedlivějším řešením by pravděpodobně bylo, určovat výši 
poplatku podle toho, jaké množství (hmotnost) odpadů vyhodíte. V 
současné době je v Božicích stanovený poplatek na občana a na re-
kreační objekt bez ohledu na to, zda se v domácnosti odpad důsledně 
třídí a v popelnici končí méně směsného odpadu. Při opakovaných 
kontrolách popelnic před svozem jsme zjistili jednak jejich neefektiv-
ní využívání, druhým problémem byl neodpovídající počet popelnic 
u některých nemovitostí. Nezřídka se například stávalo, že u domu 
ve kterém například bydlí 2 dospělí lidé a 2 děti stály čtyři popelni-
ce o objemu 240 litrů. Nebo jiný příklad: před domem stály 3 malé 
popelnice (110 l), které však byly zaplněny pouze z poloviny. Proč 
nás tento problém tolik zajímá? Jsou to jednoduché počty! Za vývoz 
malé popelnice (110 l) platí obec 49,57 Kč, za vývoz popelnice velké 
(240 l) 65,44 Kč. Na výše uvedených příkladech můžete jednoduše 
spočítat, kolik peněz z obecního rozpočtu čerpají rodiny, které takto 
nezodpovědně přistupují k likvidaci odpadů, které vyprodukují. Proto 
bylo v Radě obce přijato opatření, které by snad tento nešvar mohlo 
odstranit. Domácnosti obdržely příslušné nálepky, kterými si označily 
popelnice a od minulého svozu jsou vyváženy pouze takto označené 
nádoby. Po několika svozech a přepočítání svážených popelnic zana-
lyzujeme výsledek tohoto kroku. Někomu se třeba toto opatření může 
zdát nespravedlivé, ale věřte, že je opravdu velmi těžké najít řešení, 
které by vyhovovalo všem.
   Ještě jedna připomínka, kde obci utíkaly peníze. Každý trvale 
hlášený občan Božic platí obci poplatek za svoz odpadů, bohužel je 
mezi námi mnoho občanů, kteří mají z různých důvodů hlášený trva-
lý pobyt mimo naši obec, a přitom jejich popelnice byla stále plná. I 
těchto lidí se výše uvedené opatření samozřejmě dotklo.
   Již několikrát jsme v tomto Zpravodaji a v Novinách Niva apelovali 

na nutnost třídění odpadů. Využívejte prosím kontejnery na tříděný 
odpad, které jsou rozmístěné po celé obci (18 na plast, 6 na papír, 6 
na sklo). V případě potřeby zvážíme navýšení jejich počtu. Papír je 
možné v pracovních dnech odevzdat ve škole, kde je ve vjezdu od 
vojenských bytovek trvale umístěný klecový kontejner.
     Dále je možné v naší obci využívat sběrné místo vedle bývalé ko-
várny, kam lze odložit zejména objemný odpad, ale i vysloužilé elek-
trospotřebiče (po předchozí dohodě na tel. č. 723485161 -  v prac. 
dnech). V současné době je zpracovávaný projekt a žádost o dotaci na 
vybudování sběrného dvora, který by měl být na již zmíněném místě. 
V případě úspěšné realizace tohoto projektu by měl sběrný dvůr 
fungovat s pevnou provozní dobou. Do té doby budou zachovány 
mobilní sběry nebezpečného odpadu, které probíhají každoročně na 
jaře a na podzim. Ještě bych zmínil využívání kompostérů, které byly 
v rámci dotace na likvidaci bioodpadů pořízeny pro všechny nemovi-
tosti v naší obci, ale ne všechny domácnosti této možnosti využily. V 
případě zájmu o kompostér kontaktuje OÚ Božice, tel. 515257125.
Na závěr několik čísel, týkajících se odpadového hospodářství v naší 
obci, ze kterých je patrno kolik peněz stojí likvidace odpadů (období 
1. 1. 2016 – 31. 10. 2016):

příjmy za odvoz PDO od občanů   588.620,- Kč
příspěvek od EKO – KOM (za tříděný odpad) 130.380,- Kč
příjmy celkem     719.000,- Kč 

odvoz PDO     720.794,- Kč
odvoz papíru     10.514,- Kč
odvoz skla     7.667,- Kč
odvoz plastů     135.956,- Kč
svoz nebezpečného odpadu    101.854,- Kč
výdaje celkem     976.785,- Kč 

Jiří Čada, místostarosta

Jak dál s odpady???
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Na letošní rok jsme měli naplánovány některé stavební akce a část se podařila 
uskutečnit, část jsme museli přesunout na další rok. Co se nám nepodařilo 
udělat, bylo především vinou značné administrativní zátěže, která je v sou-
časnosti největší brzdou investic nejen v naší obci. První stavbou tohoto roku 
bylo vybudování osvětlení v ulici Nad hřištěm a dále práce na centrálním dět-
ském hřišti. Ze stavebních prací jsme pokračovali v díle na obecní ubytovně, 
která dostala novou fasádu, a upraven byl také dvorek u této budovy.
 Jako již po několik posledních let probíhala i letos rekonstrukce chodníků v 
obci. Byl opraven chodník před Jednotou v Českých Křídlovicích a část dlaž-
by na hřbitově. Celkem bylo letos položeno nově 300 m2 zámkové dlažby. 
V rámci úprav veřejného prostranství jsme umístili po obci 12 nových laviček.
 V oblasti bezpečnosti bylo provedeno doplnění dopravního značení v rozsahu 
asi dvaceti nových dopravních značek a rovněž byl zakoupen a umístěn uka-
zatel rychlosti na vjezdu do obce od Borotic.
 Také letos jsme pokračovali v obnově našeho kulturního dědictví a tak byla i 
za pomoci dotačního titulu provedena celková přestavba kapličky u hlásky.
 Značnou část prací představuje péče o zeleň a tak jsme pokračovali v akci 
„Alej života“, při které bylo vysázeno 20 nových stromů. V rámci hospodaře-
ní v obecních lesích zaměstnanci vytěžili a následně bylo zatím letos prodáno 
80 prm dřeva. Součástí těchto prací je také štěpkování větví  a jejich následné 
využití na topení v bytech na posádce. V tomto roce jsme také nechali vyho-

tovit nový lesní hospodářský plán, který má platnost vždy na 10 následujících 
let.

Pro rok 2017 bychom rádi dokončili rozpracované akce z letošního roku, 
mezi které patří především okružní křižovatka a s ní spojené stavby financo-
vané obcí. Dále máme v plánu rekonstruovat některé komunikace, kde máme 
hotové projekty, nebo je připravujeme. Především se jedná o komunikaci v 
Zámlýní, cestu nad školkou v Božicích a silnici za školou.
Důležitým úkolem pro příští rok je vypracování nového územního plánu naší 
obce. V současnosti byl vybrán výběrovým řízením dodavatel tohoto díla a 
tímto zároveň upozorňuji občany ke sledování průběhu tohoto plánu a mož-
nosti případných připomínek k jeho realizaci.
 Vzhledem k tomu, že letos doplatíme poslední splátku výstavby II. etapy ka-
nalizace, budou v rozpočtu na příští rok možné i některé další investice. Jako 
nutnost se ukazuje rozšíření kapacity naší I. MŠ, kde máme již hotov projekt 
včetně stavebního povolení. 
Zastupitelé rozhodli o zakoupení budovy staré pošty, která je dnes již v našem 
vlastnictví, bude tak využití této budovy dalším úkolem do nadcházejícího 
roku. A jak jsem psal v úvodníku zpravodaje, další větší akcí na příští rok 
bude vybudování sběrného dvora v Českých Křídlovicích. 

Karel Hala, starosta obce Božice

Co se podařilo v letošním roce a plány na příští rok

Stavba, kterou nazýváme „stavba kruhového objezdu“ se skládá z několika 
dílčích částí. Oprava objízdné trasy v Zámlýní, stavba kruhového objezdu a 
rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu do „Údolí lásky“ a rekonstrukce 
mostu v „Údolí lásky“. Investorem těchto staveb je Jihomoravský kraj – 
Správa a údržba silnic JmK, p. o.
Stavba, kde je investorem a zadavatelem stavby obec Božice, je vybudová-
ní chodníků od kruhového objezdu, kolem školy a dále směrem do „Údolí 
lásky“, sjezdy na místní komunikace a další zpevněné plochy, a veřejné 
osvětlení.
V těchto dnech se již naplno pracuje na stavbě samotného kruhového ob-

jezdu. Probíhá odstraňování stávajících podkladních vrstev a jejich odvoz 
na skládku, sanace podloží a budování dešťové kanalizace. Stavbu mírně 
přibrzdila kolize budoucí dešťové kanalizace se sítěmi (voda, plyn), ale již 
se našlo řešení a stavba pokračuje. Započalo se také s výstavbou chodníků - 
byly provedeny terénní úpravy, odstranění stromů v budoucí trase chodníku a 
začaly se pokládat obrubníky.
Dle informací zhotovitele – firmy Silnice Group a.s., by v prosinci měly za-
počít také práce na rekonstrukci mostu přes Příční potok. Tyto práce bohužel 
nejde realizovat za provozu a komunikaci bude nutné na nezbytnou dobu 
úplně uzavřít.

Stavba kruhového objezdu

Úplné uzavírky komunikace směrem k nádraží by měly být v těchto termínech: 10. - 11. 12. 2016, 17. - 18. 12. 2016  a 7. - 8. 1. 2017. 
Dále by komunikace z Božic k nádraží měla být uzavřena po dobu jarních prázdnin (11. -19. 3. 2017) z důvodu pokládky nového povr-
chu vozovky.

Jiří Čada, místostarosta
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Přichází čas adventní, čas spojený s přípravou nejkrásnějších svátků roku. 
Pokud si chcete uchovat kouzlo Vánoc v duchu křesťanských tradic, srdečně 
Vás zveme dne 25. 11. 2016 v 9,30 hod do Domova Božice, kde se bude 
konat sváteční mše. P. farář Pavel Sobotka z Hrádku zahájí Advent a bude 
žehnat adventní věnce.  
Návštěva kostela v adventním a vánočním období nemusí mít jenom ná-
boženský rozměr. Může mít duchovní rozměr spojený se sváteční náladou, 
setkáním se s příjemnými lidmi, popovídáním si u šálku dobrého čaje a 
zazpíváním si. V tomto duchu probíhají pravidelné návštěvy Domova Božice 
p. faráře Mgr. Davida Sedláčka a sester z Farního sboru českobratrské církve 
evangelické v Miroslavi. Pro klienty Domova Božice mají vždy připravené 

milé slovo a písničky. Setkání probíhají v přátelském duchu a klienti Domova 
se vždy na chvilky strávené v jejich společnosti velmi těší. Nejbližší návštěva 
se bude konat dne 2. 12. 2016 v 10 hod v aktivizační místnosti Domova Boži-
ce. Tímto zveme širokou veřejnost. Přijďte mezi nás vánočně se naladit.
V Domově Božice probíhají pravidelné bohoslužby církve římskokatolické a 
českobratrské církve evangelické. Termíny jejich konání se domlouvají vždy 
s měsíčním předstihem. Pro občany Božic a občany z okolí termíny budou 
zveřejněny na Obecním úřadě Božice nebo se zájemce může informovat v 
Domově Božice.

Pavla Švédová

Pozvánka do Domova Božice

Blíží se čas vánoční, čas plný vánočních příprav, ale také čas rozjímání, poko-
ry a lásky. Lidé mají k sobě jaksi blíž a snaží se rozdávat radost. Jsou mezi 
námi lidé, kteří v Domově Božice rozdávají radost v průběhu celého roku bez 
nároku na finanční odměnu. 
Patří k nim dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA Znojmo. Navště-
vují klienty Domova Božice a stávají se jejich společníky. Vyplňují jejich 
volný čas rozhovorem, četbou, hraním společenských her, vycházkami nebo 
doprovodem při výletech. V současné době do Domova Božice dochází 6 
dobrovolníků. Vyjádřeno čísly, dobrovolníci od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016 
věnovali svůj volný čas klientům Domova Božice v počtu 306 hodin. Počet 
hodin však nic neříká o jejich vynaložené energii a dovednostech ve prospěch 
klientů Domova Božice, která je podle slov dobrovolníků vyvážená dobrým 
pocitem, pocitem prospěšnosti a příjemnými zážitky. Proto se tak rádi vrací 
do Domova a navazují přátelské vztahy, za což jim patří velké poděkování a 
uznání.
Status dobrovolníka si zaslouží i canisterapeutický pejsek Richi. Hravou 

formou provádí terapii, procvičuje s klienty hrubou a pohybovou motoriku, 
paměť a především zlepšuje náladu. 
Radost našim klientům přinášejí aktivity připravené žáky SOU a SOŠ SČM-
SD, Znojmo, s.r.o., kterých se pravidelně zúčastňujeme. 
Klienty Domova Božice vždy potěší návštěvy dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ Božice. 
Stalo se pěknou tradicí, že popřát k Vánocům přicházejí děti a zaměstnanci 
Domova pro matky a otce v tísni Znojmo.
Kromě dětí v Domově Božice vystupují členové pěveckého sboru De Melodi-
ca. Klienti Domova Božice si letos poprvé zazpívali a zatancovali společně s 
členy pěveckého sboru Sousedé z Tasovic. 
Čas vánoční je příležitostí k poděkování. Poděkování zaměstnanců Domova 
Božice patří všem těm, kteří přinášejí radost jeho klientům. Přejeme všem 
hodně lásky a radosti a to nejen o Vánocích. Protože lásky a radosti není 
nikdy dost. 

Viera Rydvalová

Poděkování

V pátek 14. října jsme se s dětmi sešli na tradičním podzimním nocování, 
tentokrát na téma „Broučci.“ Na úvod jsme si připomněli 170. výročí Jana 
Karafiáta, četli z jeho Broučků a povídali si o světluškách. 
Potom jsme si vyrobili čelenky s tykadly a lucerničky a vydali se na večerní 
procházku, kterou jsme zakončili opékáním špekáčků. 
Po návratu do knihovny jsme ještě vyráběli, hráli hry a po jedné hodině v 
noci konečně uléhali ke spánku. Ráno po snídani jsme uklidili knihovnu a 
kolem půl deváté jsme se rozcházeli domů.
S mou knihovnou tam a sem, projdeme se pravěkem
Se třemi besedami jsme se zapojili do projektu MěK Znojmo „S mou knihov-
nou tam a sem, projdeme se pravěkem.“ Tento projekt je financován z dotač-
ního programu MK ČR Knihovna 21. století a dotace na výkon Regionálních 
funkcí. 
V pátek 7. října nás jako první navštívila se svojí besedou slečna Mgr. Moni-
ka Mažárová z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Děti z 6. třídy si prohlou-
bily znalosti o pravěku a o tom, jak se žilo pravěkým lidem v našem regionu. 

V pondělí 31. října za námi zavítal p. Mgr. Pavel Frind, který v současnosti 
pracuje v Městské knihovně  Znojmo v hudebním oddělení a půjčovně pro 
dospělé čtenáře. Připravil si besedu pro žáky 2. třídy o pravěkých nástrojích a 
o zvucích pravěku. Děti si mohly hudební nástroje také vyzkoušet. 
Jako poslední za námi přijel v pátek 11. listopadu se svým workshopem 
pan Lukáš Divácký z Brna, který se věnuje underground komiksu, grafice, 
designu. Je spoluzakladatelem grafického studia Hd Artworks, přispívá do 
časopisu Bubble Gun. Jeho kresby jsou určeny spíše dospělým čtenářům, je 
však nakloněn různým druhům spolupráce. Zapojil děti 6. třídy do workshopu 
o komiksu jako následovníku nástěnných maleb. Děti měly za úkol dotvořit 
komiks o pravěkém chlapci Pazourkovi, což se jim velice povedlo.
Výstupem celého projektu bude výstava výtvarných a literárních prací ze 
všech zapojených knihoven, která se bude konat v únoru 2017 v galerii v 
Domě porozumění ve Znojmě, kterou má ve správě Městská knihovna Znoj-
mo.

S. Juhaňáková

Podzimní nocování s Broučky
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1.září se nás ve školce sešlo všech 28 dětí. 14 chlapců a 14 děvčat. Hned druhý týden nám pracovníci OÚ Božice zabudovali na zahradu pružinová houpadla, 
která jsme koupili za výtěžek z Dětského karnevalu. Zašli jsme se podívat na Zapletalovy ovečky a přinesli trochu tvrdého chleba. Na naší zahradě máme tři 
vzrostlé jírovce a když  přišel podzim, začali jsme sbírat kaštany. Ty si každým rokem odváží pan Zoufalý z Čejkovic, čímž zpestří jídelníček muflonům a daň-
kům. Když začalo padat listí ze stromů, děti dostaly hrábě – některé poprvé a začalo se hrabat.  Teď už se ve školce těšíme na svátky, které nám přináší zima. 
Advent, kdy si vyzdobíme školku svícny a věnečky. Potom k nám zavítá Mikuláš se svojí družinou a zeptá  se, jestli byly děti hodné a poslouchaly. Čertovsky 
naladěná besídka nemůže chybět a potěšíme i klienty Domova Božice. A když budeme moc hodní, tak nás navštíví Ježíšek, přinese nám dárky do školky. A 
potom se už budeme těšit, až zvoneček zacinká u nás doma a budou Vánoce.

Iveta Němečková
foto Daniela Opletalová

Podzim ve školce

Dlabání dýní
Dýně a tykve se těší stále větší oblibě. Strašidla a dekorace začínají být ozdobou u každého domku. Děti si je vyrábějí doma nebo ve školkách. My již tuto tra-
dici nazvanou „dýňohrátky“ máme ve školce zažitou několik let. Děti společně se svými rodiči nebo babičkami dlabou, vyřezávají, zdobí přírodními materiály 
a dávají dýním různé podoby. Žasneme, jak jsou do této činnosti  všichni zapáleni a jakou mají fantazii. Během chvíle se to ve školce a na zahradě hemží svítí-
cími strašidýlky a zvířátky. Ani letos jsme od této tradice neupustili a v říjnu jsme se s chutí pustili do díla. Opět fantazie a nápady byly překrásné, a proto jsem 
chtěla  tuto nádheru ukázat i ostatním, kteří chodí okolo školky. Bohužel. Nevěřila jsem, že by se mohlo cokoli přihodit. Po návratu do školky po podzimních 
prázdninách nás čekal šok.  „ Někdo“ nám tuto krásu a výtvory dětí zcela zdemoloval. Veškeré dýně byly rozkopané a rozházené po okolí školky. Je velice 
smutné, že jsou mezi námi, ať dospělý nebo děti, kteří si nedokáží vážit práce druhých a hlavně zničí výtvory dětí. Ty děti za nic nemůžou. Mají pouze radost, 
že mohou říci - „tam svítí ta moje dýně, kterou jsem dělal (a) s tatínkem“. Po zkáze jenom smutně koukaly a očička se jim zalily slzami.

Jana Pavlíková

Netradiční školní výuka

V pátek 18.11., den po státním svátku, jsme naplánovali s dětmi netradiční výuku. Rozhodli jsme se pro exkurzi na božickou  farmu, návštěvu kina Svět Znoj-
mo a exkurzi do znojemského pivovaru Hostan.  
S dětmi z 1. stupně a některými žáky z 2. stupně jsme se ráno po svačince vypravili na blízkou kraví rodinnou farmu Klíč. Po úvodním přivítání a výkladu o 
chovu zvířat si děti prohlédly automat na dojení krav, ohradu s telátky a sýrárnu.  Děti si ručně vyráběný sýr oceněný jako regionální potravina mohly samy 
zabalit a vyzdobit do papírové taštičky. 
I když nám počasí moc nepřálo, exkurze se i přesto moc vydařila a my odcházeli s úsměvem na tváři. 

Zuzana Ralenovská
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Strašíme…

Opět jsme se sešli všichni, kdo se rádi bavíme a bojíme, u obecního sklepa. My, ze společenské komise, jsme se dali do přípravy strašidelného sklepa a chys-
tání občerstvení pro malé i velké hosty.  Strašidla z řad starších žáků se líčila a oblékala do kostýmků. Pan starosta se nám postaral o dýně, takže zábavnému 
odpoledni v začátku už nic nebránilo.  Nejprve jsme zvali malé hosty do strašidelného sklepa, kde se strašidla pěkně vyřádila a někteří „zlobivci „ i slibovali, 
že budou určitě hodní.  Ale jen co byli ze sklepa venku, už z nich byli zase velcí hrdinové. Znovu do sklepa se však už vrátit nechtěli. Všechny děti překonaly 
strach a „ bílého ducha“ si ze sklepa odnesly.  Před sklepem při ochutnávce výborných sladkých dobrot, které napekly členky společenské komise, se daly 
děti za pomoci rodičů do vykrajování a zdobení dýní. Ještě před setměním byly strašidelné dýně hotové, sladkosti ochutnány a průvod s dýněmi a lampióny se 
vydal ke škole, kam již přicházel se setměním.
Rodiče se postarali o zapálení dýní, chvíli jsme si povídali, ale potom už jsme spěchali domů, protože se k večeru ochladilo. Jsem ráda, že se najde ještě dost 
rodičů, kteří si vyšetří na své děti čas a společně si tyto chvíle užijí, i když vím, že to není v dnešní uspěchané době lehké.  Děkuji všem dospělým i žákům za 
velkou pomoc při organizování této akce. 

Za společenskou komisi Růžena Baráková

Dneska se vydáme po stopách další z božických historických záhad. Hledáme 
totiž nejstarší božický hraničník. Záznamu o něm jsem si všiml teprve nedáv-
no a tak vám předkládám moje dosavadní zjištění a jakous takous lokalizaci.
Zmínku a záznam o nejstarším božickém hraničním kameni jsem našel na 
staré katastrální mapě. Hraničník se nachází (nebo nacházel?) na hranicích 
katastrů Božic a Čejkovic. Na jedné z map jsem na čejkovickém katastru 
našel pomístní název přilehlého čejkovického pole U kanálu. Hranici katastrů 
zde dnes tvoří větrolam. Je to prostor, který leží vlevo mezi dvěma „hýbly“. 
Kdysi dávno ve středověku zde ležela malá osada Křížkovice zaniklá již 
ve 14. století, a ještě na mapách po roce 1945 zde bylo uváděno „pustina 
Křížkovice“.
Na německy psané katastrální mapě má přilehlý božický pozemek název 
„Neuriss“ a vidíme ho pod římskou číslicí VII. a arabskou“11“. V popisce k 
mapě je v závorce uvedeno „Neuriss (mit Grenzstein 1767)“. 
Rok 1767 je samozřejmě pro Božice zajímavý, protože z tohoto roku pochází 
i nejstarší božický kříž zvaný Bílý kříž. Ten byl kompletně restaurován v 
letech 2011-2012 a je to ten kříž, který stojí u silnice při výjezdu z Božic na 
Mackovice v sousedství hospodářských budov božických zemědělců.
Hraničník byl umístěn v přímé ose severně od Bílého kříže na hranicích kata-
strů Božic a Čejkovic. Obávám se však, že vzal za své při výsadbě větrolamů 
a má ho možná někdo doma. Taky je možné, že si ho nikdo tenkrát nevšímal 
jako něčeho zajímavého a důležitého a pohodil ho s ostatním likvidovaným 
materiálem někam do zmoly. No a nejlepší by bylo, kdyby se hraničník 
nacházel i dnes na svém místě! To by byla doopravdy bomba! Tak zkusme 

hledat. Až trošku oschne, vycházka do přírody nám určitě neuškodí.
P.S. 

Hraničník, hraniční kámen, mezník, milník, to všechno jsou názvy téhož s 
jemnými rozdíly. Prostě kamenný kvádr, který symbolizuje rozhraní.

Ladislav Nevrkla

Hledá se nejstarší božický hraničník

Jménem redakce bych chtěl na tomto místě poděkovat všem přispěvatelům článků a fotografií pro zpravodaj.
Články a podněty na zlepšení, ale i akce, případně pochvalu, můžete zaslat na mail redakce@bozice.cz.

Celá redakce přeje krásné a klidné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška, rodinnou pohodu a v novém roce splnění všech přání a tužeb.
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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.
V minulém díle jsme se podívali na jednu z nejčastějších nemocí v České 
republice - cukrovka. Dnes v tomto duchu budeme pokračovat a podíváme se 
na další civilizační nemoci, a to jsou nemoci trávící soustavy.
Trávící systém začíná v dutině ústní, pokračuje hltanem, jícnem, žaludkem, 
tenkým a tlustým střevem, slinivkou břišní, játry a konečníkem. Nemoci trá-
vicího ústrojí jsou tedy onemocnění všech těchto orgánů či částí těla. Trávicí 
ústrojí je velmi rozsáhlý a složitý systém, onemocnění souvisejících s trávicí 
soustavou je proto velké množství.
Běžné choroby trávicího ústrojí: průjem, zácpa, nadýmání, pálení žáhy, 
kýla, zánět slepého střeva. Závažné nemoci trávicího ústrojí: rakovina jícnu, 
rakovina tlustého střeva, rakovina žaludku, Crohnova choroba (zánětlivé one-
mocnění), zánět slinivky břišní, nemoc jater. Další nemoci trávicího systému: 
celiakie, laktózová intolerance, dráždivý tračník, gastritida. Pokud již trpíte, 
nějakou výše uvedenou nemocí, je potřeba se obrátit na lékaře, ale pokud 
chcete jen preventivně, proti těmto nemocem bojovat, můžete se obrátit k 
bylinkám. Bylinky vždy slouží k prevenci, pomoci při léčbě a k následné 
rekonvalescenci, nikoli k vyléčení, toto musíme mít na paměti, protože tyto 
onemocnění jsou velmi vážná. Pokud trpíte bolestí žaludku, měli byste se 
ohlédnout po třezalce, zeměžluči, meduňce a mátě peprné. Na žaludeční 
křeče je doporučováno užít čaj z kořene kozlíku, listu pomerančovníku, 
máty peprné a meduňky. Odvar ze sušené natě pastuší tobolky je vhodný při 
žaludečním kataru nebo čaj ze sušeného ořechového listí. Můžete si vyrobit 
vlastní žaludeční kapky. Vezměte 20 g višňových jader a zalijte 1/8 l čistého 
lihu. Višňová jádra se dají nahradit kořenem omanu nebo směsí kořene 
hořce, zeměžluče a třezalky.  Žaludeční vředy se dají léčit diviznou, řepíkem, 
řebříčkem, heřmánkem a krvácení žaludečních vředů se dá léčit sušeným 
oddenkem kostivalu. Na pálení žáhy je dobrý čaj z třezalky, květu divizny, 

zeměžluče, květu hluchavky, řebříčku a řepíku. 
Při nedostatku žaludečních šťáv použijeme odvar z pelyňku, skořice a 
puškvorce.
Onemocnění dvanácterníku můžeme zmírnit řepíkem, diviznou, třezalkou, 
mátou, fenyklem, dobromyslem a kopřivou. Na vředy na dvanácterníku jsou 
dobré bylinky, jako je třezalka, mateřídouška, květ černého bezu, divizna.
Čaj na zažívací potíže je dobrý z třezalky, macešky polní, řebříčku, zeměžlu-
če a mařinky vonné.
Pro chuť k jídlu se doporučuje třezalka, řepík a fenykl, u dětí třezalka, máta, 
řepík. Na střevní koliku je vhodný čaj z máty peprné, fenyklu, anýzu a kmínu 
nebo heřmánek, meduňka, máta peprná, kořen lékořice.
Krvácení ze střev můžeme zmírnit přesličkou, řebříčkem, pastuší tobolkou 
a mochnou. Podráždění slepého střeva zmírníme čajem z hlohu, levandule, 
truskavce, třezalky, hřebíčku.
Pokud trpíte často nadýmáním, zkuste čaj z majoránky. Při zácpě použijte 
sušené trnkové květy nebo trnkové květy a nať macešky polní. Naopak proti 
průjmu se používá růžová voda, do ¼ l vroucí vody spaříme hrst plátků květu 
růže stolisté.
Na hemeroidy je dobrý odvar z měsíčka lékařského, který spaříme v 1 l mlé-
ka a popíjíme celý den.
Při jaterních chorobách se užívá čerstvá řebříčková nať, nebo pampeliška, 
nebo plod jalovce, přeslička, pelyněk. 
Prevence proti jaterním, žlučníkovým a žaludečním nemocem je nejlepší z 
třezalky, čekanky, řepíku, řebříčku a zeměžluče. 
Nemocná slinivka se dá léčit dobromyslem, mateřídouškou, řepíkem, řebříč-
kem, třezalkou, mátou, šípkem a truskavcem.
POZOR Pokud jste po léčení rakoviny, neměli byste užívat třezalku. Třezalka 
totiž regeneruje všechny buňky v těle a nerozlišuje ty dobré a ty špatné.

Jiřina Čurdová

Božický herbář – 11. díl

Druhou sezonu v obnovené premiéře fotbalistů TJ Sokol Božice v okresním 
přeboru je nakonec možno po skončení podzimní části hodnotit jako uspoko-
jivou. O úvodních šesti zápasech jsme psali v minulém Božickém zpravodaji, 
nyní tedy pár slov k zbývajícím sedmi zápasům a jakémusi shrnutí podzimní 
části. Po šesti kolech jsme měli 7 bodů za dvě vítězství (v Únanově a doma 
nad Jezeřany-Maršovicemi) a za remízu s „Béčkem“ Mor. Krumlova a po-
hybovali jsme se na 11. místě. Takže nejdříve malé ohlédnutí za zbývajícími 
zápasy Znojemské pivo okresního přeboru.
Hrádek-Božice 1:0 (0:0). Celý zápas se odehrával v režii domácích, ti však 
svou převahu nedokázali vyjádřit gólově. Nakonec proměnili ve 47. minutě 
jen jednu z mnoha šancí, autorem byl Patrik Němček. Hrádečtí stav uhájili do 
samého závěru, hosté i po zlepšeném výkonu ve druhém poločase na plichtu 
nedosáhli.
Božice-Rakšice 2:1 (2:0). Domácí nastoupili do zápasu s velkou chutí a sna-
hou bodovat. Po hlavičce Bronislava Juřici ve 14. minutě a pohotové dorážce 
Kamila Kaliny ve 29. minutě vedly Božice 2:0. Šance k pojištění tohoto 
náskoku zůstaly nevyužity, a když v 71. minutě hosté snížili Petrem Langem 
na 2:1, bojovalo se o konečný výsledek až do závěrečného hvizdu rozhodčího 
Marka Horkého.
FK Znojmo B-Božice 5:1 (3:0). Domácí hráli po celou dobu na pohodu. Už 
do poločasu si vytvořili dostatečný náskok dvěma góly Daniela Černého a 
jednoho Martina Fryše. Ve druhé půli polevili a dovolili soupeři snížit Kami-
lem Kalinou. Do dalších nebezpečných akcí už ale naše nepustili. O zvýšení 
náskoku se postaral Michal Krejčí, jeho dvě branky pečetily vysoké vítězství 
Znojma.
Božice-Dobšice B 4:0 (2:0). Zápas měl zcela jednostranný průběh a hosté 
mohou být za milosrdný výsledek vděční střelecké impotenci domácích. 
Božice vedly díky hlavičkám Davida Švejdíka ve 4. a 33. minutě 2:0. Vedení 
pojistil ve 48. minutě Kamil Kalina a účet zápasu uzavřel Jan Kudlička v 82. 
minutě. Utkání dobře řídil sudí Ďurko.
Božice-St. Petřín 1:1 (0:1). Zápas dvou vyrovnaných soupeřů skončil 
zaslouženou remízou. Hosté šli do vedení v 9. minutě, kdy chybu domácích 
využil pohotový Milan Popelka. Božice vyrovnaly brzy po zahájení druhého 
poločasu, když si Milan Kašpárek srazil střelu Karla Vávry do vlastní sítě. V 
napínavém závěru domácí důležitý bod uhájili. Před 130 diváky dobře řídil P. 
Nikolai.
Hostěradice-Božice 5:0 (2:0). Naši se nechali i přes varování zaskočit 
hned v úvodu a v  7. minutě prohrávali už 2:0. Ve chvíli, kdy jsme sahali po 
kontaktním gólu (33. minuta), fauloval domácí gólman důrazného Jaromíra 
Jandáska. Sudí Holík nejdříve ukázal červenou kartu a na značku pokutového 
kopu, aby své rozhodnutí po konzultaci se svým asistentem J. Horkým zvrátil 
a nechal pokračovat ve hře. Nás toto rozhodnutí rozhodilo, takže jsme na 

začátku druhé půle opět dvakrát inkasovali. To už jsme hráli od 45. minuty 
bez vyloučeného Zdeňka Chrenovského.  Domácí pak své vysoké vítězství 
potvrdili pátou brankou. Zápas však měl dohru v komisi rozhodčích i v 
disciplinárce. 
Božice - Vlasatice 5:0 (4:0). Zápas hraný za stálé převahy domácích rozhodla 
27. minuta, kdy hostující obránce Krakowczyk vyrazil míč z kopačky Davida 
Mlčúcha z brankové čáry rukou. Následovala červená karta a penalta. Božice 
postupně navýšily skóre na konečných 5:0 díky brankám Davida Švejdíka z 
pokutového kopu, Jana Kudličky, Patrika Ležáka, Davida Mlčúcha a Mirosla-
va Tkadlece. Druhá půle hraná za vytrvalého deště už moc fotbalu nepřinesla. 
Utkání dobře řídil Lubor Nikolai.

Konečná podzimní tabulka: 
1. FK Znojmo B 13 9 2 3 45:25 29 
2. Mor. Krumlov B 13 8 1 4 48:25 25 
3. Mikulovice 13 7 3 3 31:20 24 
4. Únanov 13 7 3 3 25:20 24 
5. Jezeřany 13 7 2 4 27:17 23 
6. Práče 13 7 1 5 43:30 22 
7. Starý Petřín 13 6 3 4 29:26 21 
8. Hrádek 13 5 3 5 22:27 18 
9. Božice 13 5 2 6 24:27 17 
10. Hostim 13 4 3 6 27:22 15 
11. Dobšice B 13 4 2 7 26:41 14 
12. Hostěradice 13 4 0 9 31:47 12 
13. Rakšice 13 3 0 10 16:41 9 
14. Vlasatice 13 1 3 9 15:41 6

Božice hrály na podzim s těmito hráči: Honza Szabó, David Švejdík, Jiří Pa-
velčík, Roman Šob, Zdeněk Chrenovský, David Mlčúch, Miroslav Tkadlec, 
Karel Vávra, Jan Kudlička, Kamil Kalina, Patrik Ležák, Jaromír Jandásek, 
Petr Procházka, Petr Řihák, Vojta Maruštík, Radek Šob a Bronislav Juřica. Ve 
dvou zápasech nastoupili jinak dlouhodobě zranění Michal Topolčan a Luděk 
Janků. Ani minutu na hřišti naopak nestrávili zranění Vojta Bačo a Evžen 
Egner. Na pozici vedoucího a asistenta vedoucího se střídali Jiří Čada a Milan 
Šperka, trenérem byl Miroslav Tkadlec z Práčí.
V mládežnických a žákovských soutěžích nás reprezentovali dorostenci v 
okresním přeboru, kteří jsou po podzimu na 3. místě, když zbytečně zaváhali 
v posledním utkání, kdy doma prohráli se Štítary 0:1, žáci a mladší přípravky.
V obou žákovských kategoriích jsme vytvořili společné týmy s TJ Břežany, 
což je určitě ku prospěchu věci a důležitý mezník v rámci spolupráce obcí 
DSO Niva. Podobně totiž spolupracujeme letos v kategorii mužů s 1. FC 
Čejkovice. 

Ladislav Nevrkla

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem. Muži v okresním přeboru
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Po čtyřech měsících bez florbalu se všichni Panteři znovu pravidelně scházejí 
v božické tělocvičně. Někteří jednou, většina ale dvakrát za týden v celkem 
pěti kategoriích – mini přípravka, přípravka, elévové, mladší žáci, starší 
žáci a společná kategorie pro dorostence, juniory a dospělé.  V tuto chvíli 
za sebou mají téměř dva měsíce práce. Zkušenější hráči se během nich po 
letní pauze dostávali na úroveň z předešlé sezony, aby se mohli v dalších 
měsících posunout zase o kus dál. Ti nejmladší se s florbalem teprve sezna-
movali a zjišťovali, jak moc je tento sport bude bavit. První zápasové vyžití 
mají všichni teprve před sebou. Nejstarší hráči přátelské utkání s některým 

týmem ze Znojemské amatérské florbalové ligy, mladší žáci a elévové první 
turnaj Florbalové ligy nadějí, mini přípravka a přípravka domácí Vánoční 
turnaj. Podrobnější informace se již tradičně dozvíte na našich stránkách 
panthersbozice.cz. 

Zde můžete nahlédnout alespoň do přípravy těch nejmenších, kteří se schá-
zejí každé pondělí. Na jejich vedení se podílí hned několik trenérů, aby byl 
zajištěn co možná nejlepší rozvoj těchto dětí.

Miroslav Fojtík

Míčky už zase létají

V létě zažila znovuobrození naše fotbalová přípravka. Po prvních trénincích 
jsme vpadli do Kinderwelt Okresní soutěže, kde jsme v sedmi kolech sehráli 
15 utkání. U většiny hráčů se jednalo o první fotbalové krůčky, ve kterých 
pocítili atmosféru utkání, první 
výhry a prohry. Nejen mezi 
naše nejlepší střelce, ale i celé 
soutěže, patřili Jiří Himal a 
Marek Pavelčík. 
S podzimní sezónou jsme se 
rozloučili v pátek 11.11. v 

božickém bazénu Relax. Děti si zasoutěžily v potápění, v překonání bazénu v 
plavání a v jízdě na skluzavce. Po náročném vodním dovádění jsme se zrela-
xovali ve vířivce a těšili se na dobrou pizzu, pití a zmrzlinový pohár. 

Velké poděkování patří všem 
hráčům za jejich bojovnost, 
příkladnou docházku na tréninky a 
zápasy. Velké poděkován patří také 
rodičům za jejich podporu.

 Trenér Luboš Ralenovský

Páteční zakončení sezóny



Vánoční kupón 

Kolonial u Bernardů

sleva 10 % na celý nákup
platí do 23. 12. 2016

po odevzdání kupónu
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František Ryšávka
J. Fučíka 829, Hrušovany n. J.,  671 67

tel. : 776 808 636
www.go-net.cz

Tel.: 605 562 829

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

zažívací potíže ???
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

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

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

ÚVĚRY – PŮJČKY
EXEKUCE

NESPLÁCÍTE – JSOU NA 
VÁS VYDÁNY EXEKUCE
 MY  VÁM  POMŮŽEME

OLDIMAX   s.r.o.
Konec zadlužování, nesplácení
   exekucí, stresu, ponižování

ODDLUŽENÍ
INSOLVENCE

PORADENSTVÍ ZDARMA 
Volejte :  721 179 150

      773 652 145
www. oldimax.cz


