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Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 3/2019

Slovo starosty
Vážení občané, po horkých letních 
dnech nás čekají dlouhé podzimní 
večery, a tak bude i více času k četbě 
a jednou z možností je nové číslo 

božického zpravodaje.
Práce, o kterých jsem psal v minulém čísle, byly dokončeny 
a prázdninových měsíců bylo využito především k opravám 
ve školských zařízeních. V I. MŠ byly kompletně 
zrekonstruovány toalety a umývárna v přízemí budovy. Tyto 
opravy zajistí do budoucna možnost otevření další třídy 
a navýšení kapacity této školky.
Podobná oprava byla provedena také v Základní umělecké 
škole, kde byly zrekonstruovány toalety pro žáky a učitele. 
Dále se provedla výměna kanalizačního potrubí a instalovala 
se tlaková čerpací stanice. Tento objekt se tak stal poslední 
stavbou ve vlastnictví obce, která nebyla připojena na 
splaškovou kanalizaci.
 Největší investiční akcí ve školských zařízeních tohoto 
roku se stala výstavba nového vstupu do školy. Po dlouhé 
době příprav s projektovou dokumentací se stavbu podařilo 
provést během dvou prázdninových měsíců. Při stavbě bylo 
pamatováno i na hendikepované občany a proto zde byla 
vybudována bezbariérová rampa. Součástí stavby bylo i nové 
vydláždění před vstupem. Toto dílo v hodnotě více než 3 
miliony korun zlepšilo vzhled i kvalitu naší ZŠ, která patří 
i přes svoje stáří k nejmodernějším v okolí. Toto dokazuje 
i stále se zvyšující zájem o docházku do naší školy. 
 V rámci zvyšování bezpečnosti na komunikacích bylo 
provedeno zatrubnění a zadláždění zastávky u jednoty 
v Božicích. Věřím, že především občané čekající na autobus 
do Znojma ocení to, že nemusí stát na značně frekventované 
státní silnici. Na základě požadavku obyvatel na Posádce bylo 
zadáno odborné firmě vyřízení povolení k instalaci retardérů 
na komunikaci v blízkosti obytných domů ve zdejší lokalitě.
 Občané, kteří navštíví náš obecní úřad, si mohou povšimnut 
nových dveří do kanceláří a obřadní síně. Zároveň s touto 
výměnou byla do jednotlivých kanceláří instalována 
klimatizace.
 Velkým problémem letošního léta se staly přívalové srážky, 
které ukázaly nutnost údržby dešťové kanalizace. Byly proto 
provedeny práce na Kolonii vedle Jiráskova domu, dále 
odborná firma prohlédla kamerou a vyčistila kanál směrem 
na Mackovice a ve spolupráci s Povodím Moravy bylo 
vybagrováno okolí mostku na státní silnici.
 Z oblasti kultury bych rád poděkoval hasičům za organizaci 
letošních krojovaných hodů a členům Družstva božických 
vinařů při dalším ročníku otevřených sklepů. Obě akce měly 
slušnou návštěvnost a pořadatelé se postarali o kvalitní průběh 
těchto akcí. Na závěr mi dovolte pozvání na kulturní akce, 
které se v naší obci budou konat v podzimních měsících.

Karel Hala, starosta obce

Hody

Svátek Petra a Pavla přinesl do Božic opět kousek kultury v podání božických hasičů.
Malým ohlédnutím bych rád připomněl, co se na tradičních krojovaných hodech událo.
Začali jsme v páteční odpoledne ručním stavěním máje. Zpočátku to vypadalo, že ji 
ani nepostavíme. Nakonec se nám s velkým vypětím sil podařila postavit. Je to velké 
poučení pro příště, a to, že ne vždy je dostatek sil a zkušeností.
Když byla mája postavena a výzdoba nachystána, nic nebránilo tomu, aby hody mohly 
začít.
Zahájením v kostele a předáním hodovního práva stárkům pokračovala velká i malá 
chasa průvodem spojeným s pozváním na večerní zábavu. Chasu doprovázela kapela 
Vedrovanka do odpoledních hodin.
Odstartování zábavy patřilo malé chase. I tentokrát se jim vystoupení moc povedlo. Za 
to sklidili velký potlesk. Snaha a úsilí božických vychovatelů se vyplatila. Děti měly 
opravdu krásné vystoupení.
Po vystoupení velké chasy převzala štafetu kabela Sabrin band, která pokračovala až 
do brzkých ranních hodin. I letošní hody vsadili hasiči na dva výčepy a vyplatilo se. 
Hosté po takovém slunečném dni měli velkou žízeň.
O tom, že se večerní zábava vydařila, svědčí i to, jak se některým hostům ani nechtělo 
jít ráno domů.
Nedělní odpoledne zahájili vzájemným fotbalovým zápasem božičtí fotbalisté a jejich 
věrné fanynky. Pro děti připravili fotbalisti bazén. Řeknu vám, byl to opravdu dobrý 
nápad. Děti se tak mohly v parném odpoledni náramně zchladit.
Rodiče si také přišli na své. Čekalo je příjemné občerstvení a někteří mohli spolu s dět-
mi sdílet hrátky na kolotočích a skákacích hradech.
Závěr měla pod kontrolou kapela Duo Dreams a postarala se o příjemný nedělní večer.
Pro pořadatele to byly opět dva náročné dny a výsledkem všeho úsilí byli spokojení 
hosté. Patří jim velké poděkování za to, že si našli čas a energii na letošní krojované 
hody.

Miroslav Beneš
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Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 12. září 2019

v 18:00 v jídelně obecního úřadu

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Turoně Roberta a Ing. Klíče Marka.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2628/17, ostatní plocha o výměře 377 
m2 která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 616-441/2019 společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. se sídlem Lechovice č.p. 
60, IČ: 48909769 za cenu 37.700,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8256/3, zahrada o výměře 26 m2 v kat. území Božice a pozemků parc. č. 2504/3, ostatní plocha o výměře 495 m2 
a parc. č. 3378, ostatní plocha o výměře 115 m2 v kat- území České Křídlovice L. F., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 230.868,- Kč. Náklady spojené 
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující. 
ZO schvaluje koupi pozemků v kat. území České Křídlovice a to: parc. č. 2620, ostatní plocha o výměře 84 m2, parc. č. 2621, ostatní plocha o výměře 72 
m2 a parc. č. 2622, ostatní plocha o výměře 91 m2 od společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. se sídlem Lechovice č.p. 60, IČ: 48909769 za cenu 
37.700,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
ZO schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 8255/1 v kat. území Božice, a to části označené jako parc. č. 8255/3, ostatní plocha o výměře 
4697 m2 která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 986-80/2019 do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, Brno, IČ: 708 88 337 a schvaluje Darovací smlouvu dle předloženého návrhu.
ZO pověřuje starostu obce jednáním s vlastníkem pozemku parc. č. 6578 v k.ú. Božice a následně dalšími institucemi ohledně opravy kříže ležícím na 
této parcele.

Z jednání rady obce

 Rada obce z důvodu dovolených o letních prázdninách zasedala pouze 
dvakrát, a to 15. července a 19 srpna 2019, další zasedání rady obce již 
probíhalo v běžném čtrnáctidenním cyklu. 
 Na těchto jednáních se řešily běžné žádosti o pronájmy bytů, případně 
pozemků. Starosta informoval radní o průběhu prací v obci - informace 
o probíhajících nebo dokončených pracech si můžete přečíst ve „Slovu 
starosty“. Bylo projednáno a schváleno zařazení dokončených investic 
do majetku obce, jedná se o technické zhodnocení budovy kulturního 
domu v hodnotě 181.785,42 Kč (stavební úpravy v sále KD + výměna 
dveří), veřejné osvětlení v ulici za základní školou v hodnotě 128.484,- 
Kč a instalace laviček v parčíku u ZUŠ v hodnotě 53.090,- Kč. Byl také 
projednán a schválen návrh místostarosty na obnovu některých rozoraných 
polních cest, místostarosta byl radou pověřen přípravou podkladů pro tuto 
akci. 
 Řešili jsme také problém s odtokem dešťové vody u kapličky v Božicích 
v případě intenzivnějších srážek, odbornou firmou byla provedena 
kamerová zkouška a odstranění překážky v kanalizaci a vybagrováno 
vyústění do potoka a odstranění naplavené zeminy.

Jiří Čada, místostarosta

Obnovení rozoraných polních cest

 Myšlenka obnovení rozoraných polních cest ve mě dříme již dlouhou 
dobu, a proto jsem velmi uvítal projekt  hnutí Starostové a nezávislí „1000 
a 1 cest pro krajinu“, který  podporuji i v obci Božice.
 Obnova je nutná zejména z důvodu udržení vody v krajině a zabránění 
erozi půdy, jako aktivní myslivec vidím přínos také ve vytvoření 
přirozeného krytu pro zvěř (zejména drobnou) a zpestření rostlinné 
skladby, která by také zvěři velmi prospěla.
 Navrhl jsem proto v Radě obce obnovení několika zaniklých cest, tento 
můj návrh byl schválený a byl jsem pověřený přípravou podkladů. V těchto 
dnech pracuji na návrhu lokalit a vytipování cest vhodných k obnově – 
mělo by se primárně jednat o pozemky na rozlehlých mnohahektarových 
lánech mezi obcemi Božice, Borotice a Hodonice. Následně tyto pozemky 
budou vyjmuty z pachtovních smluv, protože jsou v současnosti pronajaty 
zemědělským subjektům, budou geodeticky vytyčeny a ponechají se 
neobdělávané. Do budoucna by tyto pásy samovolně vzniklé vegetace 
mohly sloužit například k výsadbě tzv. Alejí života (za každé narozené 
dítě v obci sázíme strom), kterým se v Božicích věnujeme již několik 
let. Takovýto zásah by měl zásadně změnit obraz naší krajiny a přitom je 
finančně nenáročný. Samozřejmě budeme čerpat ze zkušeností obcí, ve 
kterých již s touto obnovou cest začali.

Jiří Čada, místostarosta

Nový kontejner na elektrozařízení a baterie

Červený kontejner společnosti Asekol  na sběr drobného vyřazeného elektrozařízení 
a baterií je nyní našim občanům k dispozici na prostranství před sběrným dvorem a je 
nepřetržitě dostupný.

Do kontejneru nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí spotřebiče včetně 
televizí a počítačových monitorů (odevzdejte zdarma na sběrný dvůr).
Kontejnery na drobná elektrozařízení usnadní občanům odevzdávání vysloužilých 
spotřebičů v blízkosti jejich bydliště. 
Až 70 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti končí ve směsném komunálním odpadu, tedy následně bez 
využití buď na skládce nebo ve spalovně.
Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír – pomozte nám to napravit!
Za každé sebrané kilo materiálu z červených kontejnerů současně přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných 
spoluobčanů - Nadačnímu fondu Rovná šance.
V celé České republice občané aktuálně využívají přes 3800 ks červených kontejnerů a další přibývají - děkujeme  Vám za podporu a sběr!

Více na: www.asekol.cz nebo www.cervenekontejnery.cz
Jiří Čada, místostarosta
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Informace o zkapacitnění vodovodu a stavebních pracech v obci

V rámci skupinového vodovodu Božice je zásobováno pitnou vodou 7.550 obyvatel v obcích Božice, Velký Karlov, Dyjákovice, Hrádek, Hevlín, Šanov 
a Hrabětice.
Požadavky na dodávku vody rostou a stávající kapacita úpravny vody již nestačí pokrýt poptávku a to zejména v letních měsících.
Proto bylo rozhodnuto o zkapacitnění vodovodu.
Investorem stavby „Skupinový vodovod Božice – zkapacitnění vodovodu“ je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Stavba zahrnuje: 

Rozšíření technologie v úpravně vody Božice o další samostatnou technologickou linku, která zvýší výkon úpravny na 17 l/s (současný výkon je 7 l/s).
Demolici části budovy úpravny vody a stavební úpravy v objektu.
Novou akumulační nádrž na upravenou vodu obsahu 2x500 m3.
Nový jímací vrt hloubky 100 m o vydatnosti 6 l/s (je již hotov). 
Demolici současného věžového vodojemu Božice obsahu 200 m3 a výstavba nového, rovněž věžového vodojemu, s akumulací obsahu 250 m3.
Demolici současného věžového vodojemu Šanov obsahu 250 m3 a výstavba nového, rovněž věžového vodojemu, s akumulací obsahu 300 m3.
U věžových vodojemů Božice, Dyjákovice, Hrádek, Hevlín budou vybudovány nové armaturní šachty včetně vystrojení. V armaturním prostoru VDJ 
Velký Karlov bude upraveno stávající vystrojení.

Fungování systému skupinového vodovodu:

V areálu úpravny vody Božice jsou nyní tři jímací vrty a jedna studna. Surová voda z těchto zdrojů bude přivedena na technologickou linku úpravny 
vody. Upravená a zdravotně zabezpečená voda bude shromažďována v akumulačních nádržích 2x500 m3 a odtud bude distribuována do jednotlivých 
obcí.

Pozvánka na
7. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 12. 12. 2019 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz

Surová voda z vrtů a ze studny přitéká na provzdušňovací reaktor, který 
je umístěný v nejvyšším místě tak, aby průtok úpravárenskou linkou byl 
gravitační a nemuselo docházet k přečerpání vody na další úpravárenské 
stupně. 
Provzdušňovací reaktor je vybavený ventilátorem. 
Po provzdušnění voda přepadá do sedimentačního reaktoru, kde dochází 
k oddělení usazenin. 
V sedimentačním reaktoru voda přepadá do odtokového žlabu a odtéká na 
otevřený pískový rychlofiltr I. stupně. 
Do nátokového potrubí je zaústěno dávkovací potrubí chemikálie ke 
korekci pH. 
Po prvním stupni filtrace odtéká voda na pískový rychlofiltr II. stupně. 
Před pískový rychlofiltr II. stupeň je zaústěno dávkovací potrubí mangani-
stanu draselného. 

Třetí stupeň úpravy vody představuje filtr s náplní v podobě granulovaného 
aktivního uhlí (GAU), který je umístěný bezprostředně za filtrem II. 
stupně. 
Upravená voda je za GAU filtrem svedená potrubím do kolektoru, kterým 
je vedená ven z objektu úpravny dále do samostatného objektu akumu-
lačních nádrží čisté vody o objemu 2 x 500 m3. 
Na odtokovém potrubí za GAU filtrem je do potrubí dávkovaný chlornan 
sodný pro zdravotní zabezpečení upravené vody.

Předpokládané náklady stavby – 119,634 mil. Kč včetně DPH
Zhotovitelem stavby je společnost firem IMOS Brno, a.s. a VHS Břeclav, 
s.r.o..
Stavba bude zahájena v září 2019 a dokončena do 31.12.2020.

Ing. Jiří Pečenka, Vodárenská akciová společnost

Popis technologie úpravy vody:
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Přijďte se s námi protáhnout.

JÓGA
v Kulturním domě Božice

každou středu od 19,00hod do 20,00hod cena 70Kč/hod.
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Zahájení nového školního roku 2019/2020

Nový školní rok jsme zahájili tradičně v sále kulturního domu.  V letošním roce bude navštěvovat naši školu 251 žáků. Škola má již dnes dva ročníky 
s paralelními třídami (4. A. a 4. B, 6. A. a 6. B). Škola má tedy 11 kmenových tříd s průměrem 23 žáků na třídu a žáky bude učit 17 kvalifikovaných 
pedagogů. Při práci jim budou pomáhat tři pedagogičtí asistenti. Při škole máme otevřena tři oddělení školní družiny a ve školní kuchyni dnes již vaří 
dvě kuchařky na plný úvazek. Také v mateřských školách jsme prodloužili a sjednotili délku provozu, aby vyhovoval zaměstnaným matkám. Přeji všem 
dětem i našim zaměstnancům, aby se jim v novém školním roce dařilo.

Růžena Baráková

Závody v požárním sportu – ZHL v Božicích 2019

V sobotu 6. července se na božickém fotbalovém hřišti konalo již páté kolo Znojemské hasičské ligy. Aby byl zajištěn hladký průběh celé soutěže, 
předcházela závodům pečlivá příprava místních dobrovolných hasičů. Závodu se zúčastnilo 9 mužských týmů a 3 ženské. Pro vítězství si nakonec doběhl 
tým mužů z Černína s časem 18,19s. Týmy žen měly na božické půdě těžké nohy a časy pod 20s, které jsou u těchto týmů považovány téměř za standard, 
nepadaly. Ženy Miroslav nakonec nastavily vítěznou laťku s časem 21,22s. Domácí družstvo žen se umístilo na 3. místě s časem 24,64s. I přes občasné 
nezdary si odměnu za soutěž odvezlo každé družstvo. SDH Božice by velice ráno poděkovalo všem sponzorům, rozhodčím, komentátorovi, soutěžícím 
a fanouškům, kteří byli velkou oporou a důležitou součástí tohoto dopoledne.

Radka Krátká

Soutěž obcí 7v1

Opět se rok s rokem sešel a první zářijovou sobotu bylo božické družstvo 
připraveno reprezentovat svoji obec v sedmi soutěžích, tentokrát v obci 
Čejkovice.  Sobotní ráno bylo velmi deštivé, a tak se „trošku“  před-
pokládalo, že se soutěž odloží na jiný termín. Čejkovičtí se ale jen tak 
odradit ničím nenechali a svá stanoviště pečlivě připravili. 
Po příjezdu všichni soutěžící dostali manuál s důležitými informacemi a 
každé družstvo si mělo zvolit u disciplíny, která se jim zdála nejlépe prove-
ditelná, svého „Žolíka“. To znamenalo, že se jim získaný počet bodů u vy-
brané soutěže zdvojnásobil.  Už po přečtení první soutěže bylo jasné, že to 
nebude pro božické družstvo vůbec lehké.  Mottem: „Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se!“ jsme se řídili po celou dobu soutěží. Není se čemu také 
divit, jelikož z ostatních družstev nás zdravila po svém nástupu na startovní 
čáře samá omladina. Jen my a Mackovice jsme mírně překračovali věkový 
průměr.:-) zato o to více jsme se snažili. Většina disciplín vyžadovala 
obrovskou trpělivost. 
V první disciplíně „běh na lyžích“, jedné z těch nejtěžších, se nám díky 
dvojnásobnému počtu bodů docela dařilo. Na ohoblovaná prkna byly 
přivázané provázky a úkolem bylo, že celé čtyřčlenné družstvo se  s po-
mocí provázků  muselo rychle přemístit ke kuželům, kde se muselo otočit 
a pádit rychle zpátky. Důležitá v této soutěži byla předem dohodnutá 
a zvolená strategie, kdo bude určovat směr a velet „pravá, levá“.  Dovedete 
si jistě představit, jak bylo těžké ovládat mokré boty na mokrých prknech. 
Druhá disciplína byla určena hlavně pro  „pivaře“. Se zavěšenou šibenicí 
na zádech s kelímkem před obličejem bylo za úkol pomocí provázků dostat 
kelímek k ústům, vypít plný půllitrový kelímek v časovém limitu a nepo-
bryndat se. Zde hrála důležitou roli velká trpělivost a přesnost, a proto jsme 
zvolili dva mužské zástupce našeho družstva a zvolili jsme dobře. 
Třetí disciplína byla tak trochu komická. Soutěžili vždy dva hráči z družst-
va proti sobě. Jeden měl na nohou ploutve (což bylo výstižné k deštivému 
počasí) a v rukou podběrák a ten druhý mu nadhazoval badmintonový 
košíček. Věřte, že tentokrát to byla velká dřina vzhledem k tomu, že 
košíček nechtěl vůbec vzduchem létat.  Zasmáli jsme se i výroku paní 
starostky z Čejkovic, která nás ohodnotila, že jsme jistě celé léto nelenošili 
a  trénovali chytání motýlů. 
U čtvrté disciplíny jsme se trošku zasekli, jelikož přenést bez uzávěru pl-

nou petláhev vody mezi nohama a ještě se trefit v cíli do malého kelímku 
nebylo vůbec proveditelné, ale Mirkova šikovnost  nás nakonec přesvědči-
la o opaku. 
S pátou disciplínou jsme si díky dobře zvolenému kapitánovi také  poradili. 
Zvolený kapitán měl za úkol pomocí navigace dovést celé družstvo utíka-
jící na nafukovacím krokodýlovi  do cíle.
U všech disciplín statečně bojovalo naše družstvo do posledních sil, ale 
zradily nás poslední dvě disciplíny, a to chytání vajíček a nafukování 
balónků, zde to bylo hodně o náhodě. 
Nakonec jsme se neumístili poslední, ale vyšlo na nás krásné 6. místo 
a domů jsme s prázdnou také nepřijeli. Celé odpoledne nás provázela dobrá 
nálada a za ten čas to stálo za to. 
Co na závěr dodat, velké poděkování patří hlavně lidem, kteří dokáži 
obětovat kousek  volného času pro svoji obec, nebojí se zúčastnit výzev 
a hlavně, dokáží se zasmát sami sobě  a chvíli se zastavit, pobavit s ostat-
ními, což nám v tomhle uspěchaném světě moc chybí. 
Za obec Božice soutěžili a patří jim velký dík: Jitka Kročilová, Simona 
Juhaňáková, Miroslav Beneš a Luboš Ralenovský.
Zbývá nám poslední obec, tak se nechejme za rok překvapit, co nám za 
„pikantní“ soutěže připraví a výzva pro mladší ročníky Božic. “Pojďte se 
zúčastnit a vyhrát nám první místo!” Je to na VÁS!

Zuzana Ralenovská
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 Jedním z hojně navštěvovaných míst Rakouska je oblast s názvem Wachau 
v Dolních Rakousích v délce 40 km kolem údolí Dunaje. Přírodní útvar se 
táhne západně od Vídně a zhruba 80 km od Znojma začíná u města Krems.
 Dunaj je v této oblasti hluboce zaříznut do okolních vrchů, chráněných 
před studenými větry a má vynikající podmínky pro pěstování révy vinné 
a meruněk. Pro svou mimořádnou hodnotu byla oblast v roce 2000 zapsána 
do seznamu světového dědictví UNESCO. Naši senioři z obcí Božic, 
Borotic, Hrádku tuto lákavou nabídku využili a 15. srpna v počtu 51 osob 
se vydali za poznáním k našim jižním sousedům.
 Nejprve v Kremži, které je největší město v oblasti, jsme nastoupili na 
velkokapacitní loď.
Hodinovou plavbou proti proudu jsme obdivovali krásné údolí a přilehlé 
kopce plné vinohradů ve strmých svazích. Není bez zajímavostí, že řeka 
Dunaj je druhá největší v Evropě o délce 3 000 km o 700 km je delší řeka 
Volha.
 Dalším cílem bylo město Melk, kde se nachází benediktinský klášter, 
který svou historií sahá do začátku 10 století. Klášter byl během této dlou-
hé doby několikrát přestavěn až do dnešní podoby a rozkládá se na velké 
ploše budov a zahrad nad Dunajem. Klášterní mniši se již ve středověku 
věnovali písemnictví, vznikaly zde hodnotné rukopisy a probíhalo 

vzdělávání nejen mnichů v řadě oborů. Vzhledem k tomu, že klášter sloužil 
i jako škola, unikl reformám císaře Josefa II. v roce 1780-90 i dalším 
událostem, jako Napoleonské války i anšlusu nacistickým státem. Dnes je 
klášter i škola majetkem opatství a je vyhledávanou turistickou destinací. 
V celém areálu je řada restauračních zařízení, kaváren s posezením, které 
jsme samozřejmě využili.
 Při našich zájezdech se snažíme o největší využití času pro poznávání, 
poněvadž velkou finanční zátěží jsou náklady na dopravu. A tak jsme ještě 
v odpoledních hodinách navštívili zámek Arstetten asi 12 km od Mel-
ku. V zámku se nachází rodinná hrobka, kterou dal zřídit ještě za života 
následník Habsburského trůnu František Ferdinand v roce 1909.
 Po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženu v roce 
1914, který nepřežili, jsou zde oba manželé pochováni. Je zde vystaveno 
i auto, ve kterém oba byli zastřeleni. V zámku je rovněž rozsáhlé muzeum 
o životě posledních Habsburků.
 Hezký den, který jsme prožili, můžeme doporučit i pro rodinný výlet, 
který se dá z velké části také projet na kole v těsné blízkosti Dunaje 
s krásnou přírodní scenérií.

Čurda Zdeněk st.

Senioři na Dunaji

Začátek školního roku v II.MŠ

Prázdniny uběhly jako voda a opět stojíme na počátku nového školního roku.
V letošním školním roce máme 27 dětí, z toho 6 malých nováčků. Začátek pro některé děti bývá náročný, je slzavé údolí a nějakou dobu trvá, než si 
zvyknou na prostředí ve školce.
Aby se dětem šlo do školky veseleji a prostranství před školkou dostalo jiný ráz (po domluvě s vedením obce), jsme společně s paní Monikou Bolkovou 
toto prostranství v sobotu před zahájením upravily.
Obec nám navezla hlínu a kamení, paní Bolková nakoupila potřebné keříky, květiny….. a šlo se do toho. Myslím si, že před školkou je hned veseleji. 
Samy děti za mnou chodily, že se jim to moc líbí. Doufám, že výzdoba nám bude do budoucna sloužit, že oživí prostranství před školkou a že se nenajde 
nějaký vandal nebo zloděj, který by nám to vše poničil, jak už se jednou stalo.
Tímto bych ještě jednou chtěla poděkovat paní Monice Bolkové, za ochotu a zájem a hlavně za práci při úpravě prostranství před školkou a Karlu Hálovi 
a Jiřímu Čadovi, že nám nechali dovézt potřebný materiál a volnou ruku při zbudování. Děkuji.   

Jana Pavlíková  ved.uč. II.MŠ
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Malí táborníci.

Již počtvrté jsme se vydali s dětmi na týdenní dovolenou do Křižanova. Tentokrát jsme zvolili námět tolik stále populární: Harry Potter. Děti přibalily 
do batůžků také klobouk, kouzelný plášť a kouzelnickou hůlku a už jsme netrpělivě očekávali příjezd našeho oře na nástupišti 9 ¾. Pan Bobok se 
přiřítil právě včas, abychom mohli naložit naše zavazadla a vyrazit s nadšením do tábora, který jsme už znali a těšili se. Hned po ubytování jsme 
prozkoumali terén, zda se něco nezměnilo a dali se do čarování. Studenti byli rozděleni do čtyř kolejí a začalo plnění již připravených úkolů. Chvílemi 
jsme čarovali, tancovali, sportovali a chodili na vycházky. Vše bylo v duchu kouzel z Bradavic. Každý den na děti čekala nějaká sladkost, překvapení, 
táborák s opékáním vuřtů a v závěru velká pouť a závěrečné zkoušky za první ročník. V mém profesorském sboru byly: paní Miriam Kočí, Marcela 
Hnízdilová, Zuzana Ralenovská, Marcela Babčanová, Simona Juháňáková a Petra Látalová. Mým kolegům děkuji za krásné kouzlení. A teď zase zpátky 
do mudlovské školy.

Růžená Baráková

Barvy chorvatské Moravy

Název nadpisu odpovídá knize, která vyšla již před více než-li ro-
kem a půl a jsou v ní božické stopy badatelů z oblasti historických 
věd. Víte vůbec o moravských Charvátech? Na úvod si je přiblíží-
me. Moravští Charváti patří k etnické menšině, která si až do tzv. 
vnitřního odsunu po druhé světové válce zachovala autochtonní 
lidovou kulturu především ve třech obcích na tehdejším drnholec-
kém panství. Jmenovitě se jedná o Jevišovku, Dobré Pole a Nový 
Přerov. 

Kniha je kolektivní monografie, která se snaží pojednat co možná 
nejvíc obšírně o moravských Charvátech.  Je rozdělena do tří částí, 
první z nich se zabývá historií, na kterou navazuje kapitola o jazy-
ce, který nebyl nikdy kodifikován a udržoval se pouze v ústní for-
mě a jako gró celé knihy je část s kapitolami o lidové kultuře, tedy 
nejen o místních bohatě zdobených krojích, ale třeba i o tancích 
a zvycích. Jako jedna z hlavních editorek knihy bych vám chtěla 
pouze naznačit, co obnáší vydání takovéto knihy, kde je nejen bo-
hatý obrazový doprovod, ale i snaha popsat nejvíce odborně, ale 
přitom populárně-naučně o fenoménu moravských Charvátů, kteří 
pěstovali až do druhé světové války velmi archaickou lidovou kul-
turu pomocí folklóru, zemědělského způsobu života i již zmíněného 
charvátského nářečí. Díky Sdružení občanů chorvatské národnosti 
v ČR, kde je velmi činná Lenka Kopřivová byla myšlenka vzniku 
knihy živá již od 90. let 20.  století, kdy se o moravských Charvá-
tech mohlo začít znovu svobodně mluvit i pro širokou veřejnost. 

Uběhlo ale čtvrt století a pamatuji si velmi dobře na červen roku 
2016, kdy jsme se spolu setkaly a znovu tuto otázku chybějící kni-
hy o moravských Charvátech učinily jako životaschopný projekt. 
Dále následovalo oslovování odborníků na daná témata a jsem 
velmi potěšená, že mimo jiné zmapovala epigrafické památky 
v tehdejších charvátských obcích Martina Kvardová. Na závěr 
bych chtěla pouze uvést, že i když naše obec není příliš velká, tak 
se v ní najde spoustu zajímavých osobností, jež mají velmi cenné 
znalosti, které šíří dál než jen do akademického a uzavřeného světa 
univerzit.

Mgr. Eliška Leisserová
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Božický fotbal se vrátil do okresního přeboru

Po roční pauze se do okresního přeboru vrátili fotbalisté TJ Sokol Božice A. Až vítězství v posledním 
zápase III.A tř. ve Chvalovicích rozhodlo o tom, že nejvážnější soupeř Božic TJ Micmanice zůstal o bod 
na 2. místě tabulky. Oba týmy spolu od začátku soutěže svým soupeřům unikaly a vytvořily si výrazný 
náskok, který umocnily i brankově. Vítězné Božice vybojovaly ve 24 zápasech 63 bodů s celkovým skóre 
105:25. Mezi elitní střelce soutěže patřili i božičtí hráči Pavel Ležák s 21 brankami a Jan Szabó s 15 
brankami. V průběhu soutěže nastupovaly Božice s těmito hráči: Michal Hrubý (brankář), Zdeněk Chreno-
vský (kapitán), Jiří Pavelčík (hrající trenér), David Švejdík, Kamil Kalina, Roman Šob, Pavel Michalovič, 
Jan Kudlička, Karel Vávra, Lukáš Hrobár, Lukáš Soukup, Luboš Šenkeřík, Martin Vrba, Pavel Ležák 
a Jan Szabó. Na podzim 2018 ještě hráli Evžen Egner a Adam Švéda a na jaře 2019 Jiří Škrabal a Michal 
Jareš, který byl v hráčské anketě zvolen nejužitečnějším hráčem božického mužstva. Vedoucím mužstva 
byl Jiří Čada. Velkou oporou mužstva byl i tým fanynek Božic. Ty se po skončení soutěže postaraly též 
o velmi příjemné dárky hráčům i realizačnímu týmu. Speciálně upečený třípatrový dort krájí nejužitečně-
jší hráč Božic Michal Jareš.

Text a foto: Ladislav Nevrkla

Podzim v okresním přeboru

Než vyjde podzimní Zpravodaj bude už polovina podzimní části okresního 
přeboru odehraná. Kádr božického týmu doznal několika změn. Novým 
vedoucím  se stal Mirek Studénka z Pravic. Mužstvo posílil nový hráč 
Jan Mikloška a vrátily se dvě výrazné tváře týmu Evžen Egner a Jaromír 
Jandásek. V Miroslavi naopak zůstává brankář Vojta Bačo. “A”tým vy-
užívá i dobré spolupráce s mužstvem Božice B, které hraje ve IV.C třídě. 
V úvodních zápasech nehrálo mužstvo ještě v úplné sestavě a tak jsme se 
prvního vítězství dočkali až v pátém zápasu doma s TJ Jezeřany-Maršov-
ice.

Ladislav Nevrkla

Rozpis 2019/2020 – Okresní přebor

Datum Hodina Zápas domácí - hosté  
Ne 11.08. 17:00 Hrádek – Božice A 2:0
So 17.08. 17:00 Božice A – Suchohrdly 1:2
So 24.08. 17:00 Božice A – Hostim 1:1
Ne 01.09. 10:15 FK Znojmo B – Božice A 6:4
So 07.09. 16:00 Božice A – Jezeřany-M. 2:1
Ne 15.09. 16:00 Rakšice A – Božice A 5:1
So 21.09. 15:30 Božice A – Hostěradice  
Ne 29.09. 15:30 Jaroslavice A – Božice A  
Ne 06.10. 15:00 Božice A – Dobšice B  
So 12.10. 15:00 Hor. Kounice A–Božice A  
So 19.10. 14:30 Božice A – Práče A  
Ne 27.10. 12:00 Mor. Krumlov B–Božice A  
So 02.11. 14:00 Božice A – Prosiměřice A
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Vaše rodinné připojeníINTERNET
a 

TV

Připojte se k nám! Instalace přípojky 0 Kč.
Televize do mobilu či tabletu k internetu ZDARMA.
PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

poda.cz844 844 033

Zveme Vás na:

II .  Svatomartinskou 
chlapskou

vesel ic i  v  Božicích

sobota  9.listopadu 2019
v Kulturním domě v Božicích

Program: 
8:00 Kulturní dům – předávání práva

8: 30 – 15:00 – zavádění mužů po vesnici
19:00 -  Začátek zábavy

21:00 – Předtančení mužského pokolení
22:30 – Předtančení pro opozdilce

00:00 – Možná zase přijde kouzelník

Hraje : Danteso
vstupné : 100kč


