Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 1/2019

Slovo starosty

Vážení občané,
ve svém prvním letošním příspěvku se pokusím
popsat dění v naší obci v zimních měsících
a nastínit připravovanou činnost v nejbližším
období. Hlavním úkolem v období zimy je údržba
komunikací ve vlastnictví obce, k tomuto účelu byl zakoupen druhý
zametač na chodníky. Vzhledem k velikosti naší obce nelze uklidit všechny
komunikace ihned po napadení sněhu či náledí, ale myslím si, že jsme pro
toto udělali maximum. Jako každoročně bych rád poděkoval občanům,
kteří nečekají na úklid od obce a chodník před svou nemovitostí udržují
vlastními silami. Další činností zaměstnanců obce v zimě je těžba dřeva,
případně kácení nebezpečných stromů. Bylo vytěženo a prodáno téměř
100 m3 akátového dřeva, další nemalé množství dřeva bylo použito na
topení do bytů na posádce. Vzhledem k tomu, že již několik let nestíháme
plnit množství vytěženého dřeva dle Lesního hospodářského plánu, bylo
rozhodnuto prodat dřevo v jedné lokalitě tzv. nastojato. Přestože je tento
způsob pro obec mnohem lukrativnější nežli těžba na prodej pro občany,
chtěli bychom prodej na otop zachovat i v budoucích letech.
Co se týká kácení dřevin v obci, proběhla mezi občany diskuse o nutnosti
pokácení dvou pajasanů před obecním úřadem. Na tyto stromy byl udělán
odborný posudek již v loňském roce a bylo doporučeno pokácení. V létě
se toto doporučení potvrdilo, neboť stromy byly téměř bez listí. I když na
pařezech se zdá, že stromy byly zdravé, některé silné větve byly suché

a v případě ulomení hrozilo nebezpečí úrazu chodců. Podle letokruhů byly
stromy staré 80 let a dle odborných publikací hrozí u tohoto druhu dřeviny
po 35 letech věku vážné nebezpečí vyvrácení. I vzhledem k frekvenci
občanů a především dětí, které chodí po chodníku, se ukázalo pokácení
jako nutné.
Z plánovaných investic v letošním roce by mělo být v nejbližší době
vypsáno výběrové řízení na přestavbu vchodu do základní školy, Také
oprava komunikace za školou by se měla ihned po vyřízení patřičných
povolení vysoutěžit a provést. Bohužel musím stále konstatovat, že
zdlouhavost vyřizování povolení je hlavní brzdou rozvoje nejen naší obce.
Protože již skončila plesová sezona v našem kulturním domě, vznikl
zde časový prostor k provedení plánovaných oprav vstupů do sálu, baru
a jídelny. Většinu těchto prací provedou zaměstnanci obce, jen odbornější
práce budou řešeny dodavatelsky.
Rád bych i touto cestou pozval občany, kterým není lhostejné, v jakém
prostředí žijí, k účasti na akci „Ukliďme Česko 2019“. Akce se uskuteční
6. dubna a i vzhledem k velikosti našich dvou katastrů je třeba co
největšího počtu uklízejících. V minulých letech se nám i přes dobrou
účast podařilo uklidit vždy jen část obce. Při procházkách v okolí mohu
říci, že je co uklízet a každá ruka bude dobrá. Pro všechny účastníky
budou připraveny ochranné pomůcky a po ukončení akce bude následovat
občerstvení na hřišti.
Karel Hala, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR a jejím obecným účelem je pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi,
ale zároveň jsou otevřené pro konkrétní projekty farních charit, které
vypracují záměr odpovídající poslání sbírky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky na Znojemsku je rozdělen takto:
• 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
Sbírka probíhá několik dní před slavností Zjevení Páně, Tří králů, v den
slavnosti, případně i několik dní poté (tj. přibližně od 1. do 11. ledna)
chodí do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří králů s koledou. V Božicích tato sbírka proběhla v neděli 6. ledna 2019 v odpoledních hodinách.
Vybralo se při ní krásných 23.889,- Kč, tedy částka téměř shodná s loňským výtěžkem.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem štědrým obyvatelům obce Božice, kteří přispěli do tříkrálové pokladničky. Další poděkování patří všem těm,
kdo se zapojili do organizace letošní Tříkrálové sbírky, zejména však koledníkům, kterými byli žáci božické základní školy a vedoucím jednotlivých
skupinek , kterými letos byli Simona Juhaňáková, Růžena Baráková, Petra Látalová, Ludmila Benkovičová a Jiří Čada.
Jiří Čada, místostarosta
Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 630ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada.
Grafické zpracování: ©Bernard_Timotei,
Tisk: BoBeCo s.r.o. zastoupená jednatelem Bohuslavem Bernardem. E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BY MĚLO BÝT 26. 06. 2019 A UZÁVĚRKA VŠECH PŘÍSPĚVKŮ BUDE 14. 06. 2019.
Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996

1

Sběrný dvůr
vyhlášky o čistotě a ochraně životního prostředí obce je zakázáno odkládat
odpadky jinam, než na určená místa. Upozorňujeme, že porušování tohoto
ustanovení platné vyhlášky bude jako přestupek oznamováno Policii ČR
a řešeno správním orgánem.
Teprve to, co není uvedeno v seznamu odpadů přijímaných na sběrný dvůr,
je vhodné vyhodit do popelnice. Tím, že třídíte odpad, snížíte množství
odpadu, který skončí na skládce. Stavební odpad obec převezme však jen
v maximálním množství do 1000 kg na domácnost (číslo popisné) a rok, tj.
zhruba množství, které se vejde na přívěsný vozík. Pokud občan provádí
rozsáhlejší stavební práce či opravy (např. výměna střešní krytiny, výměna
oken apod.), likvidaci stavebního odpadu si musí zajistit sám na vlastní
náklady. Dále obec může převzít pouze kompletní elektrospotřebiče (ledničky, mrazničky, počítače, televizory aj.), protože pouze ty obce bezplatně
odevzdají k recyklaci.
Na sběrný dvůr je možno ukládat také jedlé oleje a tuky. Ty je nutné
přinést ve vlastní nádobě a na sběrném dvoře přelít do určené nádoby (na
rozdíl od jiných olejů, které ponecháváte v nádobách, ve kterých jsou
přineseny). Uložit je možné rostlinné oleje a tuky, které byly použity při
výrobě a přípravě jídel a potravin a dále také rostlinné oleje nebo tuky po
expirační lhůtě. Oleje a tuky rozhodně nepatří do kanalizace, proto buďte
prosím ohleduplní a noste je na sběrný dvůr.

Dne 12.12.2018 schválil odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje provozní řád Sběrného dvora Božice a tímto byl také
zahájen jeho oficiální provoz. Rádi bychom Vás na tomto místě seznámili
se základními informacemi, týkajícími se provozu sběrného dvora.
Sběrný dvůr provozuje obec Božice a je určen jejím občanům k dočasnému
uložení odpadů kategorie “O” a “N” (ostatní odpad nebezpečný, nebezpečný odpad”). Ve sběrném dvoře mohou odkládat odpad také vlastníci objektů určených k rekreaci v obci Božice, kteří zde hradí poplatek za odpad.
Zařízení není určeno právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným
k podnikání, ani občanům, kteří nemají trvalý pobyt v obci Božice. Budou
zde shromažďovány odpady, které nepatří do nádob na komunální odpad.
Sběrný dvůr není skládkou odpadů, je určen k dočasnému uložení odpadů.
Tyto odpady musí být osobou, která odpad do sběrného dvora dopravila,
roztříděny. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dbát pokynů
pracovníka sběrného dvora ve věci množství objemu odpadu, roztřídění,
uložení do kontejnerů a sběrných nádob.
V přiložené tabulce je přehled veškerého přijímaného odpadu na sběrný
dvůr. Upozorňujeme, že odpad je možné ukládat pouze v provozní době
sběrného dvora. Důrazně žádáme, aby občané nenechávali odpad před branou sběrného dvora !!! Pro ukládání odpadu je určen pouze oplocený areál
sběrného dvora, a to za přítomnosti obsluhy sběrného dvora! Dle platné

Provozní doba sběrného dvora:
středa 13.00 hod. - 16.00 hod.
pátek 13.00 hod. - 16.00 hod.
sobota 9.00 hod. - 12.00 hod.
Seznam odpadů přijímaných na sběrný dvůr Božice
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje; 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje; 13 07 01 Topný olej a motorová nafta; 13 07 02 Motorový benzín; 13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí); 14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel; 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly; 15 01 03 Dřevěné obaly; 15 01 04 Kovové obaly; 15 01 05 Kompozitní obaly; 15 01 06 Směsné obaly;
15 01 07 Skleněné obaly; 15 01 09 Textilní obaly; 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; 15 01 11
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob; 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami; 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační
materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02; 16 01 03 Pneumatiky; 16 01 07 Olejové filtry; 16 01 12 Brzdové destičky
neuvedené pod číslem 16 01 11; 16 01 13 Brzdové kapaliny; 16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky; 16 06 01 Olověné akumulátory;
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03); 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01
07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03
Plast; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 02 Hliník; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 07 Směsné kovy; 17 04 09 Kovový odpad
znečištěný nebezpečnými látkami; 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 03 10; 17 06 04 Jiné izolační materiály; 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady; 20 01 01 Papír a lepenka; 20 01 02 Sklo; 20 01 10 Oděvy; 20 01 11 Textilní materiály; 20
01 13 Rozpouštědla; 20 01 14 Kyseliny; 20 01 15 Zásady; 20 01 19 Pesticidy; 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť; 20 01 23 Vyřazená zařízení
obsahující chlorofluorouhlovodíky; 20 01 27 Barvy a tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky; 20 01 28 Barvy a tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27; 20 01 33 Baterie a akumulátory; 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod č. 200133; 20 01
35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obs. nebez. látky neuvedené pod č. 200121 a 200123; 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuv. pod č. 200121, 200123, 200135; 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 36; 20 01 39 Plasty; 20 01 40 Kovy; 20 02 01 Biologicky rozložitelný
odpad; 20 02 02 Zemina a kameny; 20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad; 20 03 01 Směsný komunální odpad; 20 03 02 Odpad z tržišť; 20 03
03 Uliční smetky; 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace; 20 03 07 Objemný odpad
Jiří Čada, místostarosta

Z jednání rady obce
Od posledního vydání zpravodaje se rada obce sešla na svém jednání
šestkrát, a to: 17.12.2018, 14.1.2019, 28.1.2019, 11.2.2019, 25.2.2019 a
11.3.2019.
Členové rady obce projednali a doporučili zastupitelstvu obce ke schválení
rozpočet obce na rok 2019 (podrobný rozpočet zveřejňujeme na jiném
místě tohoto zpravodaje), rozpočet svých příspěvkových organizací
Základní škola a mateřská škola Božice a Služby Božice a rozpočtové
výhledy obce i příspěvkových organizací.
Dále byly projednány žádosti občanů o odkup pozemků, které byly postoupeny do jednání zastupitelstva obce. Na programu jednání byly také
žádosti nájemníků o prodloužení nájemních smluv v obecních bytech.
Tyto žádosti byly schváleny a prodlouženy o 12 měsíců. Neprodloužení
smlouvy bývá většinou z důvodu pohledávky na nájemném, v poslední

době jsme řešili několik případů dlužníků, které dospěly až do fáze zaslání
výzvy od právního zástupce s následnou možností soudního vystěhování.
Věřím tomu, že se dlužníkům podaří tyto své závazky vůči obci srovnat,
abychom k tomuto nepříjemnému kroku nemuseli přistoupit.
Rada obce projednala a schválila výměnu dveří v sále kulturního domu
(vstup z vestibulu do sálu, průchod z přísálí do jídelny) a byly také
schváleny smlouvy o smlouvě budoucí s Jihomoravským krajem, které
nám umožní vybudovat na pozemcích JmK vodovodní přípojku k budově
staré pošty a kanalizační přípojku k budově kina.
Z důvodu havarijního stavu vstupu do základní školy (zejména schodiště),
byl zpracován projekt na jeho přestavbu a v radě obce bylo schváleno
zadání výběrového řízení na realizaci této akce.
Jiří Čada, místostarosta
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Usnesení č. 2 zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 13. prosince 2018
v 18:00 v jídelně obecního úřadu
1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Karla Kučeru a Ing.
Bořivoje Čadu a zapisovatelem Petru Látalovou.
2. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
3. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
5. ZO schvaluje ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce a to: 300,- Kč za
stavební pozemek nebo pozemek určený k výstavbě a 100,- Kč za ostatní pozemky.
Pokud bude prodej pozemku podléhat dani z přidané hodnoty, bude k ceně připočítána DPH v zákonné výši.
6. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2505/1 v kat. území České
Křídlovice.
7. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 8224/1 v kat. území Božice.
8. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 608/2, zahrada o výměře 988 m2 v kat.
území České Křídlovice H. L., bytem xxxxxxxxxxxxxxx.
9. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 1658/1, zahrada o výměře 242 m2 v kat.
území České Křídlovice manželům P. a A. S., bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu
29.282,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
10. ZO neschvaluje prodej pozemků parc. č. 860/47, zahrada o výměře 381 m2;
parc. č. 860/71, zahrada o výměře 87 m2; parc. č. 860/72, zahrada o výměře 75 m2;
parc. č. 860/73, zahrada o výměře 48 m2 a parc. č. 860/74, zahrada o výměře 55 m2
v kat. území České Křídlovice manželům J. a I. B., xxxxxxxxxxxxxxx.
11. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 454/97 v kat. území Božice, a
to části označené jako parc. č. 454/137, ostatní plocha o výměře 121 m2, která
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, zaměření změny obvodu
budovy, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 977-548/2018 T. R., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 14.641,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických
práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
12. ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 454/95 a parc. č. 454/97 v kat.
území Božice, a to části označené jako parc. č. 454/95, ostatní plocha o výměře 163
m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, zaměření změny
obvodu budovy, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 977-548/2018 P.
M., bytem xxxxxxxxxxxxxxx s podmínkou výsadby sadu.
13. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 454/95 a parc. č. 454/97 v kat.
území Božice, a to části označené jako parc. č. 454/95, ostatní plocha o výměře 163
m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, zaměření změny
obvodu budovy, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 977-548/2018 P.
M., bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 19.723,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
14. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/27 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 860/149, ostatní plocha o výměře 24 m2, která
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 602-77/2018 L. S., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 2.904,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických
práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
15. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2628/15, ostatní plocha o výměře 70 m2, která
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 600-345/2018 manželům
J. a A. Š., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.000,- Kč. Náklady spojené s
vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
16. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2628/16, ostatní plocha o výměře 78 m2, která
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 600-345/2018 J. Š., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.800,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických
práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
17. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/29 a parc. č. 860/124 v kat.
území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. st. 1119, zastavěná plocha
o výměře 5 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy č. 597-295/2018 manželům P. a Z. Š., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 1.815,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru
nemovitostí hradí kupující.
18. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/83 v kat. území České Křídlov-

ice, a to části označené jako parc. č. 860/147, ostatní plocha o výměře 29 m2, která
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné
hranice pozemků, vyznačení budovy č. 598-298/2018 manželům D. a E. Š., oba
bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 3.509,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
19. ZO schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 860/85 v kat. území České
Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 860/145, ostatní plocha o výměře 208
m2 a části označené jako parc. č. 860/148, ostatní plocha o výměře 16 m2 od spoluvlastníků Š. D., bytem xxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ¾) a Š. E., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx (spoluvlastnický podíl ¼) za cenu 22.400,- Kč. Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
20. ZO souhlasí s nabytím pozemků parc. č. 8724, 8243, 8251, 8252, 8077, 8134,
8135, 8136, 8137, 8154, 8156, 8164, 8163, 8183, 9318, 7892 a st. 306 v kat. území
Božice z vlastnictví Česká Reublika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 01312774 do vlastnictví Obec Božice
bezúplatně.
21. ZO 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. 8161 a 8205 v kat. území Božice - „Božice, přípojka kNN F. J.“.
22. ZO 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. 3572 a 3574 v kat. území Božice - „Božice, přípojka kNN Z. J.“.
23. ZO 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 pozemku
parc. č. 860/130 v kat. území České Křídlovice - „Božice, přípojka kNN S. J.“.
24. ZO nedoporučuje vypracovat programový plán a provozní řád Kina Marta.
25. ZO nedoporučuje radě obce zřízení komise pro urbanismus a životní prostředí.
26. ZO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na rok 2019:
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)
50.000,- Kč
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
10.000,- Kč
ZSO Hrušovansko
30.900,- Kč
ZSVO Daníž
15.600,- Kč
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko)
7.800,- Kč
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova
9.000,- Kč
Město Znojmo (sociální služby)
37.800,- Kč
IDS JMK – dopravní obslužnost
77.600,- Kč
Okresní sdružení hasičů
1.500,- Kč
Svaz důchodců
20.000,- Kč
Svaz knihovníků a inf. pracovníků SKIP
600,- Kč
27. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
28. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021.
29. ZO pověřuje radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření v roce 2019
do výše 500.000,- Kč.
30. ZO pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat rada obce koncem roku 2018)
schvalováním rozpočtových opatření do 31. 12. 2018.
31. ZO bere na vědomí rezignaci p. Karla Kučery a p. Davida Švestky na členství v
kontrolním výboru.
32. ZO revokuje usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018, bod č. 16.
33. ZO zřizuje finanční výbor. Výbor bude sedmičlenný.
34. ZO zřizuje kontrolní výbor. Výbor bude pětičlenný.
35. ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměny za výkon
funkce členů výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 600,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 13. 12. 2018.
36. ZO v souladu s § 72 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou členy rady obce, předsedou
nebo členem výboru ve výši 800,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 13.
12. 2018.
Karel Hala starosta

Pozvánka na

4. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 11. 04. 2019 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 14. února 2019
v 18:00 v jídelně obecního úřadu
spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
10. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 119/27, zahrada o výměře 1003 m2 v
kat. území České Křídlovice manželům R. a J. H., bytem xxxxxxxxxxxxx.
11. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 119/27 v kat. území České
Křídlovice o výměře cca 350 m2.
12. ZO schvaluje prodej pozemků v kat. území Božice parc. č. 8121, vinice o
výměře 249 m2, parc. č. 8122, vinice o výměře 183 m2, parc. č. 8123, zahrada o
výměře 94 m2, parc. č. 8124, zahrada o výměře 178 m2 a parc. č. 8125, zahrada
o výměře 152 m2 do podílového spoluvlastnictví J. Z., bytem xxxxxxxxxxxxx
podíl ve výši ½ a J. K., bytem xxxxxxxxxxxxx podíl ve výši ½ za celkovou cenu
310.728,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
13. Schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Božice pro
rok 2019 žadatele ”Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Božice –
Hrádek se sídlem Božice č.p. 380, IČ: 720 66 202” ve výši 20.000,- Kč.
14. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace organizaci Senioři České
republiky, z.s., Základní organizace Božice – Hrádek se sídlem Božice č.p. 380, IČ:
720 66 202 ve výši 20.000,- Kč.
Karel Hala starosta

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Hanu Zifčákovou a
Miroslava Beneše.
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 608/6 v kat. území České
Křídlovice.
6. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3136/3 v kat. území Božice.
7. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2516/3, orná půda o výměře 947 m2
v kat. území České Křídlovice do podílového spoluvlastnictví T. Z., bytem
xxxxxxxxxxxxx podíl ve výši ½ a J. M., bytem xxxxxxxxxxxxx podíl ve výši ½
za celkovou cenu 343.761,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do
katastru nemovitostí hradí kupující.
8. ZO schvaluje prodej pozemků v kat. území Božice parc. č. 8104, zahrada o
výměře 327 m2, parc.
č. 8105, zahrada o výměře 102 m2 a parc. č. 8106, zahrada o výměře 80 m2
manželům M. a M. Š., oba bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 184.767,- Kč. Náklady
spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
9. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 454/2, ostatní plocha o výměře 147 m2
v kat. území Božice T. R., bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 17.787,- Kč. Náklady

“Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
IČ: 00293164”				
IČ: 00292567				
ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 - PŘÍJMY
Položka
Paragraf
Obsah		
			
2018
			
Schválený
1111		
Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)
4,200,000
1112		
Daň z příjmů FO placená poplatníky
300,000
1113		
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
420,000
1121		
Daň z příjmů PO
4,200,000
1122		
Daň z příjmů PO za obec
700,000
1211		
Daň z přidané hodnoty
8,100,000
1334		
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
1335		
Odvody za odnětí les.půdy
1340		
Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu
700,000
1341		
Poplatek ze psů
15,000
1343		
Poplatek za užívání veřejného prostranství
2,000
1381		
Daň z hazardních her
75,000
1356		
Příjmy z úhrad z dobýv.prostoru
40,000
1361		
Správní poplatky
35,000
1511		
Daň z nemovitých věcí
2,500,000
Tř. 1		
Daňové příjmy celkem:
21,287,000
1032
Příjmy z prodeje dřeva - lesy
200,000
2341
Příjmy z pronájmu -rybník
4,400
3113
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-I.MŠ
17,000
3231
Příjmy z poskyt. služeb a pronájmu-ZUŠ
76,800
3313
Příjmy ze vstupného a prodeje zboží
3314
Příjmy z poskyt.služeb-knihovna
7,000
3341
Příjmy za hlášení obec.rozhlasu
2,000
3349
Příjmy z prodeje novin NIVA
2,000
3419
Příjmy z pronájmu-klubovna na hřišti
2,000
3421
Příjmy z pronájmu -hřiště
5,000
3632
Příjmy z pronájmu smut.obř.síně, hřbitovní poplatky
122,000
3639
Příjmy z poskyt.služeb,pronájem pozemků,nebyt.prostor
807,000
3725
Přijaté nekap.příspěvky-EKO-KOM
120,000
3749
Přijaté neinv.dary
6171
Příjmy z pronájmu, služeb, ost.nedaň.příjmy
135,000
6310
Příjmy z úroků a dividend
20,000
Tř. 2 		
Nedaňové příjmy celkem:
1,520,200
3639
Příjmy z prodeje pozemků
500,000
Tř. 3		
Kapitalové příjmy celkem:
500,000
4112
Transfery (dotace) na výkon státní správy
716,300
4111		
Neinv.přij.transfery ze SR (volby)
24,000
4113		
Neinv.přij.transfery ze st.fondů
4116		
Transfer (dotace) od ÚP
240,000
4122		
Neinv.přij.transfery od krajů
4213		
Invest.přij.transfery ze stát.fondů
4216		
Invest.transfer min.ŽP-Sběrný dvůr
3,397,700
4222		
Invest.tranfer (dotace) od kraje
Tř. 4 		
Přijaté transfery celkem:
4,378,000
		
PŘÍJMY CELKEM:
27,685,200

4

Rozpočet (Kč)		
2018
2019
Upravený
Schválený
4,200,000
5,100,000
300,000
130,000
420,000
490,000
4,200,000
4,800,000
700,000
700,000
8,100,000
11,200,000
0
0
0
0
700,000
700,000
15,000
15,000
2,000
2,000
75,000
120,000
60,000
40,000
35,000
35,000
2,500,000
2,500,000
21,307,000
25,832,000
200,000
200,000
4,400
4,400
17,000
17,000
76,800
76,800
30,000
30,000
7,000
7,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
5,000
5,000
122,000
22,000
812,000
847,000
120,000
150,000
10,000
0
135,000
135,000
105,000
25,000
1,650,200
1,525,700
500,000
800,000
500,000
800,000
716,300
716,300
56,300
0
270,300
0
909,100
0
50,000
0
100,000
0
3,397,700
0
231,500
0
5,731,200
716,300
29,188,400
28,874,000

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 - VÝDAJE
PARAGRAF
§
Obsah		 Rozpočet (Kč)		
		
2018
2018
2019
		
Schválený
Upravený
Schválený
1014
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
15,000
15,000
15,000
1032
Lesní hospodářství - Podpora ostatních produkčních činností
85,000
85,000
95,000
1036
Správa v lesním hospodářství
33,200
33,200
33,200
2141
Vnitřní obchod (podpora vinařství)
77,500
2143
Cestovní ruch
5,000
20,000
16,000
2144
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - ostatní služby
81,200
85,400
81,300
2212
Silnice
4,160,000
4,160,000
4,160,000
5xxx
1,160,000
1,160,000
1,160,000
6xxx
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2,335,000
2,335,000
2,335,000
5xxx
1,335,000
1,335,000
1,335,000
6xxx
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
96,800
2292
Výdaje na dopravní územní obslužnost
77,200
77,200
77,600
2310
Pitná voda
529,000
599,000
834,000
6xxx
500,000
570,000
800,000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
540,000
610,000
840,000
6xxx
500,000
570,000
800,000
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
105,000
105,000
1,105,000
6xxx
1,000,000
3113
Základní škola
6,000,000
6,458,100
5,000,000
5xxx
příspěvek PO
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6xxx
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3231
Základní umělecké školy
123,000
123,000
123,000
3313
Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - kino
30,000
396,000
200,000
6xxx
305,200
3314
Činnosti knihovnické - knihovna+IC
789,200
789,200
1,110,800
6xxx
300,000
300,000
600,000
3319
Ostatní záležitosti kultury
118,000
158,000
143,000
3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí
300,000
43,000
130,000
3341
Rozhlas a televize
95,200
95,200
95,200
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
82,000
82,000
82,000
3392
Zájmová činnost v kultuře
83,600
83,600
85,000
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
135,000
135,000
138,000
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
250,000
250,000
250,000
3421
Využití volného času dětí a mládeže
135,000
235,000
135,000
6xxx
68,000
168,000
3611
Podpora individuální bytové výstavby
50,000
50,000
50,000
3612
Bytové hospodářství
310,000
465,600
437,000
3631
Veřejné osvětlení
530,000
530,000
1,130,000
5xxx
430,000
430,000
430,000
6xxx
100,000
100,000
700,000
3632
Pohřebnictví
351,000
765,000
356,000
5xxx
301,000
751,200
306,000
6xxx
50,000
13,800
50,000
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
300
300
300
3635
Územní plánování
400,000
400,000
50,000
6xxx
400,000
400,000
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2,420,000
2,520,000
2,305,000
5xxx
520,000
520,000
305,000
5xxx
příspěvek PO
600,000
600,000
600,000
6xxx
1,300,000
1,400,000
1,400,000
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
100,000
100,000
100,000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
930,000
930,000
930,000
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
230,000
230,000
250,000
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - Sběrný dvůr
4,000,000
4,000,000
480,500
6xxx
4,000,000
4,000,000
300,000
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
212,000
212,000
212,000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
490,600
590,600
365,600
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
20,000
20,000
20,000
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
37,800
37,800
37,800
4379
Neinv.transfery spolkům
3,000
5213
Ochrana obyvatelstva
10,000
10,000
40,000
5311
Bezpečnost a ochrana
150,000
150,000
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
265,500
385,500
641,500
6xxx
300,000
6112
Zastupitelstva obcí
1,870,000
1,870,000
2,110,000
6115
Volby do zastupitelstev ÚSC
30,000
6118
Volba prezidenta ČR
24,000
26,300
6171
Činnost místní správy
4,663,200
4,963,500
5,006,200
5xxx
4,463,200
4,703,500
4,506,200
6xxx
200,000
260,000
500,000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
45,000
45,000
40,000
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
60,000
60,000
60,000
6399
Ostatní finanční operace
1,050,000
1,050,000
1,050,000
6402
Finanční vypořádání minulých let
5,900
5,900
7,200
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
1,000,000
300,700
VÝDAJE CELKEM:
35,331,900
36,801,600
32,763,200
FINANCOVÁNÍ							
8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM:

555,600
35,887,500

5xxx
běžné výdaje				
6xxx
kapitálové výdaje
Podrobný rozpis rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.					
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne:
09/01/2019
Sejmuto z úřední a elektronické desky dne:		
dnem schválení nového rozpočtu
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555,600
37,357,200

110,800
32,874,000

Žehnání vína
výsadby dělali vinařům starosti. Díky jarním vysokým teplotám réva rostla
vysokým tempem, vinaře proto čekala spousta práce. Na rozdíl od roku
2017 choroby nezpůsobily vinařům větší problémy. Takže kvalita hroznů
byla skvělá a kvantita byla také skvělá. Což ovšem není moc ideální pro
kvalitu vína. Velká kvantita, je na úkor kvality. A bude tomu tak i u ročníku
2018? Věřme, že ne. Většina vinařů si určitě časem spojí s rokem 2018,
nedostatek nádob na víno.
Na základě vystavených vzorků vín, si to však nemyslím, že ročník 2018
bude průměrný. Možná některá vína postrádají kyselinky, které v jiných
ročnících jsou u nich výrazné, ale díky dobré vyzrálosti při sklizni jsou
vína plná a mají krásnou barvu.
Rok 2018 se nesl v duchu 100 let vzniku republiky a také vinaři se
k tomuto výročí připojili a to tak, že nabídly necelých 100 vzorků vína
a tuto ochutnávku navštívilo přes 100 návštěvníků. Návštěvníci mohli
ochutnat jak již tradiční odrůdy, tak i nově vyšlechtěné. Při ochutnávání
byla příjemná atmosféra, hrála příjemná hudba a skvěle se povídalo. Moc
děkujeme Božickým vinařům za tyto akce.
Jiřina Čurdová

Každý rok se těším, až zase sluneční paprsky naplno zalijí vinohrad
a mohu ochutnat první kuličku vinné révy. Cítit její sladkost, vnímat její
kořeněnou chuť a vůni, cítit proudění celoročního úsilí v tomto malém
kousku. K tomu, aby se mohlo ochutnat první deci vinného moku je však
dlouhá cesta. Celoroční dřina a dřina, ten, kdo vinohrad má, mi dá jistě za
pravdu. Ale jaký je potom hřejivý pocit, když si první skleničku nalijete,
prokroužíte, ovoníte a ochutnáte s přáteli a dalšími milovníky dobrého
vína. K tomuto hřejivému pocitu přispívá i tradiční svěcení božického
vína, které se koná pravidelně mezi vánočními svátky a silvestrem. Je to
setkání spolku Božických vinařů s veřejností a pochlubením se prvními
vlaštovkami v jejich celoroční dřině.
Dne 29. 12. 2018 se sešli milovníci dobrého vína v Kulturním domě v
Božicích, aby se mohli pochlubit svými vzorky. Za jejich celoroční dřinu
a lásku k tomuto moku byly jejich vzorky požehnány, aby sloužili jako lék
a přispěli k dobrému přátelskému soužití.
Jaký tedy bude ročník 2018 z pohledu vinaře? Díky suchému létu byla réva
ve velmi dobrém zdravotním stavu, ale nedostatek srážek u mladé

Školní ples
Letošní školní ples se nesl ve znamení devítek. Konal se 19.1. 2019, byl devátý v pořadí pod taktovkou sdružení rodičů a tančící byli žáci deváté třídy.
Sál byl zaplněn cca 300 návštěvníky, kteří se přišli podívat na předtančení, které děti nacvičily pod vedením pí. uč. Hany Koledové. Vždy se těšíme na
dvě vystoupení, ale letos si děti připravily ještě jedno, a to půlnoční překvapení. Jistě mi dáte za pravdu, že se jim všechna tři parádně povedla a za to jim
i paní učitelce patří velké díky.
K tanci a poslechu skvěle hrála skupina Klaxon, která hrála do třetí hodiny ranní, o občerstvení se postarali sehraní fotbalisti a něco na zub připravila
p. Kolaříková. Kdo chtěl, si odnesl fotku z fotokoutku, který byl po celý čas plně vytížený.
Velké díky patří vedení obce za pomoc při přípravě, všem sponzorům, díky kterým mohla mít tombola téměř 450 cen, panu Miroslavu Jandáskovi za jeho
čuníka, a tedy první cenu v tombole.
Letošní ples je úspěšně za námi a ten příští, desátý, se bude konat 1.2. 2020. 				
Za Sdružení rodičů, Marcela Babčanová
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„Lyžák“ Kunčice
V lednu, hned po vánočních prázdninách byl plánovaných lyžařský kurz v Kunčicích (Jeseníky) pro žáky 5. až 9. třídy.
Přihlásilo se celkem 32 žáků. Někteří základy lyžování už ovládali a očekávali naučit se něčemu novému, ostatní to teprve chtěli jen vyzkoušet.
Trochu nás ohrozila chřipková viróza, ale nakonec jsme v plném počtu autobusem vyrazili vstříc zimnímu dobrodružství.
Dopoledne jsme přijeli do pohádkové zimy, všude kopy sněhu a po ubytování jsme si šli hned ověřit náročnost svahu. Po krátké rozcvičce se žáci roztřídili do družstev a „nelyžaři“ začali pilně trénovat na svahu pro školičku jízdu mezi pohádkovými bytostmi.
Mladší žáci byli moc šikovní. Do konce týdne už uměli lyžovat úplně všichni a jezdili krásné obloučky ze svahu dolů.
Poděkování patří hlavně všem učitelům a instruktorům, kteří se dětem plně věnovali a nachystali pro ně zajímavý celotýdenní program, ale také i panu
řidiči, který nás v pořádku dovezl domů.
Zpátky se nám vůbec nechtělo. Přijeli jsme příjemně unaveni a doma jsme všichni dospávali „propovídané“ noci.
Tak zase za rok!
Zuzana Ralenovská, ZŠ Božice

Výukové exkurze žáků ZŠ Božice
Naše škola již každoročně pořádá výukové exkurze pro žáky druhého stupně (v rámci hodin zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie). V roce 2019 (v únoru, resp. březnu), tomu nebylo jinak.
Mladší žáci 2. stupně (tj. 6. – 7. ročník) vycestovali do brněnské spalovny Sako. Měli zde možnost vidět nejen výukové filmy o provozu spalovny
a třídění odpadů, ale přímo se i dostat do provozu;(ve srovnání s poslední návštěvou – zde byly zpřísněny podmínky pro návštěvníky, resp. nebylo možné
se dostat na vícero míst - třídičku odpadů a spalovací pec žáci neviděli); ale přesto byla procházka s průvodcem po areálu spalovny poučná a doporučuji
jí nejen dalším žákům, ale i široké veřejnosti. Efektivita „spalování“ této, a dalších tří spaloven v naší zemi je opravdu vysoká, neboť i zbytkový popel je
použit k průmyslovým účelům.
Následující týden (první březnový den), navštívili starší žáci (8. – 9. ročník) vodní elektrárnu Dalešice a nedaleko stojící jadernou elektrárnu Dukovany
(viditelnou i z obce Božice). Žáci se obeznámili s provozem čtyř jaderných bloků elektrárny; spolu s průvodkyní - měli možnost si vyzkoušet v hracím
koutku jednotlivé fyzikální principy používané v tomto jaderném zařízení a získat hlubší poznatky o chodu naší nejstarší jaderné elektrárny.
Obě dvě exkurze hodnotím pozitivně, neboť i sebelepší učebnice nedokáže zprostředkovat smyslový zážitek z návštěv provozoven.
David Zejda, ZŠ Božice

Školní zájezd do Velké Británie
ku z menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni.
Odtud jsme popojeli do nedalekého městečka Salisbury, kde jsme měli
objednanou návštěvu nádherné gotické katedrály, ve které je uložen jeden
ze čtyř dochovaných přepisů Magny Charty. Poté jsme si dostatečně užili
prohlídku města a nákup dárečků, suvenýrů a sladkostí v místních obchodech. Sotva se začalo stmívat, vydali jsme se na zpáteční cestu a všichni už
se těšili na večeři u svých náhradních rodičů.
A nastal poslední, nejnáročnější den. Stihnout za devět hodin projít velkou
část Londýna, neztratit se v metru, nafotit všechny památky, ochutnat
dobroty v China Town, prohlédnout si většinu exponátů v Natural History
Museum a ještě nakoupit dostatek suvenýrů a dobrot na zpáteční cestu
domů není jen tak. Když jsme se večer uchození zhroutili na sedadla
autobusu, čekala nás opět cesta do Doveru a za pár hodin už jsme Velké
Británii mávali z paluby trajektu do francouzského Calais. Trochu s lítostí,
ale taky mnozí z nás se slibem, že se do této krásné ostrovní země určitě
někdy vrátíme.
Návštěvu Anglie si připomeneme ještě příští týden vědomostním kvízem
a soutěží o nejhezčí prezentaci z výletu. Soutěžíme o ceny, které jsme obdrželi od cestovní kanceláře Scholare: krásný kalendář a skládací papírový
model Tower Bridge.
Hana Koledová, ZŠ Božice

Abychom si ověřili, kolik jsme se toho v hodinách anglického jazyka zatím
naučili, vypravili jsme se, 25 dětí z druhého stupně naší školy a dvě paní
učitelky, na pár dní do Velké Británie s cestovní kanceláří Scholare. Ve
středu 6. 3. 2019 o půl jedenácté dopoledne se děti rozloučily s rodiči,
zamávaly svým spolužákům a všichni jsme vyrazili směr Praha, Německo,
Belgie a Francie. Na cestě nás provázeli dva sympatičtí páni řidiči a skvělá
paní průvodkyně.
Prvním velkým zážitkem byla (když nepočítám restaurace Mac Donald´s
na odpočivadlech na dálnici) bezesporu jízda trajektem. Kanálem La
Manche jsme sice proplouvali velmi brzy ráno a tak jsme byli ochuzeni
o pohled na slavné bílé křídové útesy přístavu Dover, ale při průjezdu
městem jsme si je v ranním šeru mohli přece jenom prohlédnout. Ale to už
jsme vyrazili směr Oxford, kde jsme měli strávit náš první den a kde nás
později čekalo i ubytování u náhradních rodin. V Oxfordu jsme absolvovali
svižnou procházku kolem řeky Temže (i když tady se jí říká Isis), návštěvu
slavné Christ Church College, v jejíž jídelně se natáčely některé scény z 	
filmů o Harrym Potterovi, i prohlídku katedrály a dvou muzeí. Pak už na
děti čekali jejich náhradní rodiče.
Druhý den ráno jsme si všichni v autobuse vyměnili zážitky z prvního
večera u nové rodiny, to vše po cestě na Stonehenge, prehistorickou památ-
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Senioři za zábavou
Poslední lednový den se kluby seniorů Hrádek, Božice a Borotice sešly k odpolednímu posezení v Boroticích. Borotičtí senioři nás mile uvítali v sálku
jejich pohostinství, který sice není velký, ale o to více jsme se cítili přátelštěji, prostě jsme měli k sobě „blíž“.
Původně plánovaný tříhodinový program se protáhl na dvojnásobek. Samozřejmě k tomu přispělo výborné pohoštění a zábavný program s dobrou
náladou. Pozvání totiž také přijal pěvecký a hudební soubor s názvem „ Sousedé“ z Hodonic. Bohatý program folklorních písní spolu s jejích muzikanty
přispěl k nevšednímu odpolednímu zážitku. Často zpíval a tančil celý sál i s panem starostou. Všichni jsme se shodli v tom, že toto borotické setkání bylo
na vysoké společenské úrovni a vyslovili jsme velké poděkování všem organizátorům.
Naše starší generace v posledních letech velmi dobře spolupracuje a tyto tři obce za finanční podpory vedení obcí si ověřily, že v širším kolektivu jde
všechno líp.
To potvrzuje i to, že za necelé tři týdny 19. února jsme opět společně jeli do Brna, kde v Mahenově divadle dávali činohru „ Noc bláznů“. Toto představení bylo pro chápání dramatu trochu náročnější. V druhé polovině dějství však herci předvedli výborný výkon a s dobrou náladou jsme se vraceli
domů.
V letošním roce naše kluby plánují další tři společná setkání a to zejména na zájezdech za poznáním a za kulturou.
Zdeněk Čurda st.

Fašank
Letošní božický fašank zahájil tradičně průvod masopustních maškar po
celých Božicích. Jako povzbuzovač dobré nálady nechyběl červený svařák.
Každý účastník průvodu masek po obci obdržel od hasičů vstupenku na
večerní zábavu zdarma.
Pokračovalo se večerní zábavou, kterou do časných ranních hodin doprovázela skupina Free Band. Večerem nás také doprovázel hasič, moderátor
a farář v jedné osobě výborný pan Josef. Nechybělo půlnoční překvapení,
které bylo plně v režii božických hasiček. Po půlnoci se hasiči zhostili pochování basy. O dobrou náladu a legraci se postaraly skupiny masek. Nechyběla soutěž o nejoriginálnější masku, kde se na 1. místě umístili POTÁPĚČI.
Doufám, že se všichni účastníci večerní zábavy dobře bavili, popili a pochutnali si na výborném guláši.
Velké poděkování patří hasičům a všem, kteří se postarali o hladký průběh
fašankového večera a také velké díky našemu redaktorovi a členovi. S jeho
pomocí se již příspěvky s fašanku objevily na blogu Pro Božice a dokonce
i v regionálním tisku.
Miroslav Beneš

Den žen
V pátek 8. března v odpoledních hodinách jsme se setkali v kulturním domě na oslavě Dne žen. Tentokrát nám kulturní zážitek přinesly dívky z taneční
skupiny Zuzana ze Znojma. Příjemně nás tak naladily na čistě „ženskou besedu“ o všech důležitých věcech. K posezení u dobrého vínka nám zahrála
hudební skupina Duo Samba. Došlo i na tanec a mnozí vydrželi až do půlnoci. Mám radost, že se dnes umíme ještě kolektivně sejít. Myslím si, že kdo
chce, určitě se bavit umí.
Růžena Baráková
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Fotbal
III. A jaro 2019
SO 23.03.2019 15:00
NE 31.03.2019 15:00
SO 06.04.2019 15:30
NE 14.04.2019 10:15
NE 21.04.2019 16:00
SO 27.04.2019 16:00
NE 05.05.2019 17:00
SO 11.05.2019 17:00
SO 18.05.2019 10:15
NE 26.05.2019 17:00
NE 02.06.2019 17:00
SO 08.06.2019 17:00
NE 16.06.2019 17:00

Božice A (3)
Dyjákovice (1)
Božice A (3)
Přímětice B (14)
Šatov B (4)
Božice A (3)
Vrbovec-Dyjákovičky (6)
Božice A (3)
Dyje A (8)
Božice A (3)
Blížkovice B (10)
Božice A (3)
Chvalovice (12)

Únanov B (13)
Božice A (3)
Micmanice (2)
Božice A (3)
Božice A (3)
Štítary (5)
Božice A (3)
Křepice (7)
Božice A (3)
volný los (9)
Božice A (3)
Břežany (11)
Božice A (3)

Božice
Dyjákovice
Božice
Přímětice
Šatov
Božice
Dyjákovičky
Božice
Dyje
--Blížkovice
Božice
Chvalovice

Čejkovice (6)
Božice B (8)
Božice B (8)
Damnice (9)
Božice B (8)
FK Lechovice (2)
Valtrovice (4)
Božice B (8)
Božice B (8)

Božice B (8)
Slup (7)
Práče B (10)
Božice B (8)
Velký Karlov (1)
Božice B (8)
Božice B (8)
Litobratřice B (5)
Jaroslavice B (3)

Čejkovice
Božice
Božice
Damnice
Božice
Lechovice
Valtrovice
Božice
Božice

IV. C jaro 2019
NE 07.04.2019 15:30
SO 13.04.2019 15:30
SO 20.04.2019 16:00
NE 28.04.2019 16:00
SO 04.05.2019 17:00
NE 12.05.2019 17:00
NE 19.05.2019 17:00
SO 25.05.2019 17:00
SO 01.06.2019 17:00





06. DUBEN
SOBOTA
ͳͲǤͲͲ
2019
Sejdeme se u fotbalového hřiště
s tím, že se sem vrátíme po úklidu
k táboráku a občerstvení
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Ladislav Nevrkla

KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE BOŽICE
POŘÁDÁ

V ÚTERÝ 30. DUBNA 2019
SRAZ VE 20.00 HODIN
U JEDNOTY V KŘÍDLOVICÍCH
DÍTĚ, KTERÉ PŘIJDE
V MASCE ČARODĚJNICE
DOSTANE SLADKOU ODMĚNU A
SVÍTÍCÍ NÁRAMEK
OBČERSTVENÍ A HUDBA
ZAJIŠTĚNA
ŠPEKÁČEK SI KAŽDÉ DÍTĚ
VYZVEDNE NA MÍSTĚ
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Rybářské sdružení Božice
pořádá

9. Rybářské závody
v sobotu 4.5.2019
na rybníku v Božicích v " Údolí lásky "

Prezentace od 5.30 - 6.30 hod.
Lov 6.30 - 10.30 hod.
Přestávka 10.30 - 11.30 hod.
Lov 11.30 - 14.30 hod.
Vyhlášení od 15.00 hod.
Lov na 1 prut libovolným způsobem max. na 2 návazce
Libovolný výběr místa lovu
Startovné 200,- Kč
Děti do 13 let v doprovodu rodičů startovné zdarma
Bohaté občerstvení zajištěno, včetně rybích specialit ☺
Těšit se můžete nejen na sobotní závody,
ale i na nedělní příjemné posezení s občerstvením

Srdečně zvou pořadatelé

KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE BOŽICE

zve nejen všechny maminky na oslavu

v neděli 12. KVĚTNA 2019
od 15.00 hodin v KD Božice
vystoupí děti z MŠ, ZŠ
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BOŽIČTÍ HASIČI PŘI OÚ BOŽICE POŘÁDAJÍ

V SOBOTU V 8:00 HODIN PŘEDÁNÍ HODOVNÍHO PRÁVA V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
OD 9:00 HODIN ZAVÁDĚNÍ MALÉ I VELKÉ KROJOVANÉ CHASY
PO VSI KROJOVANÁ KAPELA

SOBOTA 29. 6. 2019

NEDĚLE 30. 6. 2019

HŘIŠTĚ:
20:00 PŘEDTANČENÍ MALÉ I VELKÉ CHASY
TANEČNÍ ZÁBAVA
Hudba: SABRIN BAND
Vstupné: 100,- Kč

HŘIŠTĚ:
ODPOLEDNÍ PROGRAM BUDE UPŘESNĚN
SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA
16:00 PŘEDTANČENÍ MALÉ I VELKÉ CHASY
TANEČNÍ ZÁBAVA, vstupné zdarma
Hudba: DUO DREAMS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, SRDEČNĚ ZVOU HASIČI
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