Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 4/2019

Slovo starosty

Vánoce v Božicích i jinde ve světě

Vážení občané,
k přečtení se vám dostává poslední
letošní zpravodaj a je mi ctí napsat
úvodní článek.
Příznivé podzimní počasí nám umožnilo provést některé
stavební práce a tak byl kompletně zrekonstruován chodník od
hostince po silnici na Kolonii. Přestože původní záměr byl
udělat tento chodník bez schodů, konečná verze je s několika
schodišti. Toto bylo nutné, vzhledem ke sklonu terénu, který
by neodpovídal normám a hrozilo by tak nebezpečí uklouznutí
v zimním období.
Při kontrole mostu přes Jevišovku na Kolonii byl zjištěn
havarijní stav zábradlí a hrozilo zde vážné nebezpečí úrazu. Při
zjišťování vlastníka tohoto objektu se ukázalo, že se k němu
nikdo nehlásí a tak se o opravu musela postarat obec. Zábradlí
bylo kompletně odřezáno a bylo instalováno nové pozinkované,
které by mělo vydržet několik dalších desetiletí.
Letitým problémem u mateřské školy v Českých Křídlovicích
bylo parkování zaměstnanců a rodičů u tohoto objektu. Ještě
letos se toto podařilo vyřešit a bylo zde tak vybudováno pět
parkovacích míst.
Podzimní měsíce jsou ideální pro výsadbu dřevin a tak jsme
i letos vysadili stromy ve dvou lokalitách tj. ve sklepní
uličce k Boroticím a v okolí kruhového objezdu. K výsadbě
byly použity již větší stromy, které mají v našich suchých
podmínkách lepší možnost ujmutí.
Co se týká péče o veřejnou zeleň, byl pozván odborník
s plošinou a provedl pokácení tří stromů, které byly proschlé
a nebezpečné svému okolí. Rovněž se provedla prořezávka
několika dalších stromů ve vlastnictví obce.
Zaměstnanci obce provádějí v tomto období především
úklid listí na veřejných prostranstvích, těžbu dřeva k prodeji
občanům a úklidové práce. Velkou část jejich práce zabere
úklid u kontejnerových míst, kde nezodpovědní občané ukládají
odpad mimo kontejnery. K tomuto účelu byl zřízen sběrný
dvůr, a pohodlnost některých občanů nám přidává zbytečně
práci. Stálým nešvarem je odhazování odpadků v okolí
chodníků a komunikací, přestože máme dostatek odpadkových
košů, objevují se stále odpadky po celé obci.
Přijměte touto cestou pozvání na některé kulturní akce, které
proběhnou ještě do konce tohoto roku a na začátku roku
nového.
Závěrem mi dovolte v tento předvánoční čas popřát všem
občanům Božic krásné a klidné vánoční svátky, hodně štěstí a
zdraví v roce 2020.
Karel Hala, starosta obce

Vánoce v Božicích se blíží, čím začít? Lahodným cukrovím, ozdobeným stromečkem
a světýlky, které zdobí domy i prostranství v obci? Těšíme se na ježíška a nebo i na
Ježíška ve vystaveném betlémě, kterého můžeme i tento rok obdivovat na půlnoční
mši v božickém kostele. Stejně tak na postavu černouška, který pokaždé, když
mu dáme minci, kývá hlavičkou. A co takové zrcátko, které místní kostelník Olda
důmyslně využil jako jezírko na pití pro sádrové ovečky…
Nějak tak mám už tradičně spojené vánoční svátky v Božicích. Odmala jsem se těšila
i na sníh, ten ovšem v posledních letech ubývá, ale betlém v kostele je pořád stejný
a považuji jej za milou tradici. Co je ale známé v jiných zemích?
Santa Claus z anglosaské tradice nebo Děda Mráz z rusky mluvících zemí, dokonce
i Christkind známý z Německa a Rakouska, ti všichni v naší společnosti rezonují jako
celkem známý symbol vánočních svátků.
O to víc mě vždy překvapí, jak se dají slavit tyto svátky jinde ve světě a můžeme
zůstat i v Evropě. Jako jeden příklad za všechny můžeme uvést kakající polínko, už
jste o něm někdy slyšeli? Stačí se podívat do Španělska, třeba do katalánské Barcelony.
Dětem v Katalánsku na severovýchodě Španělska nenosí na Štědrý den dárky Ježíšek,
ale zvláštní bytost. Říká se jí Tío de Nadal – vánoční strýček. Postavička připomíná
dřevěné prasátko s červenou čapkou. Když se o něj děti před Vánocemi dobře starají
a krmí ho, vytlačí ze sebe ne bobky, ale dárky. Proto se mu v Katalánsku také říká
Cagatío. Vypadá to jako polínko na nožkách. Může být například z větve korkového
dubu. Má namalované oči a pusu, nos je ze špalíčku a nad obličejem to má červenou
čepičku. Přes zadek polínka se musí přehodit deka, pod kterou polínko zatlačí a vydá
ze sebe dárky. Zajímavý zvyk, který je velmi odlišný oproti našemu slavení Vánoc.
Ať už si ježíška představujeme jakkoliv, pokusme se prožít především klidné a láskyplné svátky.
Eliška Leisserová

Pozvánka na

9. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 13. 02. 2020 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 12. prosince 2019
v 18:00 v jídelně obecního úřadu
12. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 608/6 v kat. území České
Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 608/10, orná půda o výměře
442 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 610-231/2019 manželům J. a L. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu
160.446,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru
nemovitostí hradí kupující.
13. ZO schvaluje koupi pozemků v kat. území České Křídlovice a to: parc.
č. 89/2, zahrada o výměře 316 m2 a parc. č. 89/3, zahrada o výměře 58 m2
od J. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 37.400,- Kč. Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
14. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 8088, 8090, 8091,
8093, 8094, 8111, 8113, 8115, 8116, 8117, 8119 a 8120, vše v kat. území
Božice, z vlastnictví Obce Božice do majetku Česká republika – Státní
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
IČ: 01312774.
15. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.
č. 8901/2, 8901/3, 8901/4, 8901/6, 8901/7 a 1768/2 vše v kat. území
Božice od Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno,
IČ: 708 88 337.
16. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.
č. 119/7 v kat. území České Křídlovice od Česká republika – Státní
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 01312774.
17. 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. 860/120 kat. území České Křídlovice „Božice, přípojka kNN M. J.“.
18. 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. 454/104 kat. území Božice - „Božice,
přípojka kNN Š. L.“.
19. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 1/2019,
o místním poplatku ze psů.
20. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Švestka
David a Topolčanová Bohumila
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 příspěvky z rozpočtu obce na rok 2020:
ZŠ a MŠ 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
31.000,- Kč
ZSVO Daníž
15.500,- 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
77.300,- Kč
Okresní sdružení hasičů
1.500,- Kč
Senioři ČR, z.s., ZO Božice
30.000,- Kč
Svaz knihovníků a inf. pracovníků SKIP
600,- Kč
6. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
7. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022.
8. ZO pověřuje radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření
v roce 2020 do výše 500.000,- Kč.
9. ZO pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat rada obce koncem
roku 2019) schvalováním rozpočtových opatření do 31. 12. 2019.
10. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 280/26 v kat. území
České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 280/36, ostatní plocha
o výměře 104 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 623-597/2019 P. H., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 12.584,Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
11. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 830/36 v kat. území
České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 860/151, ostatní plocha
o výměře 58 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 618-495/2019 J. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 7.018,Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.

Jiří Čada, místostarosta

Z jednání rady obce
ma Colas CZ a.s. s nabídkovou cenou 3.243.917,28 Kč. Tímto výběrovým
řízením se nám podařilo ušetřit zhruba 1,3 mil. Kč oproti rozpočtové
ceně. Stavba silnice a chodníku se s ohledem na vývoj počasí rozběhne
v brzkých jarních měsících, dokončena by dle smluvního ujednání měla
být nejpozději 15. května 2020.
Nedílnou součástí konce roku bývají inventarizace – radní schválili plán
inventarizace, příkaz k jejich provedení a veškeré náležitosti s těmito
úkony související. Nejdůležitějším bodem byla tvorba a projednání rozpočtu obce na rok 2020 - na tomto místě bych chtěl poděkovat za svědomitou
práci při přípravě rozpočtu účetní obce p. Kvardové. Radou obce byl
návrh rozpočtu na rok 2020 projednán a byl doporučen zastupitelstvu ke
schválení, stejně tak jako rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022.

Rada obce se od posledního vydání zpravodaje sešla na svých zasedáních
celkem šestkrát. Velkou část jednání rady obce vyplňovalo projednávání
žádostí o koupi pozemků, které byly dále postoupeny finančnímu a kontrolnímu výboru k projednání a dále zastupitelstvu obce ke schvalování.
Byly projednány žádosti o přidělení nájemních bytů a z podaných žádostí
byli vybráni noví nájemníci a dále byly projednány žádosti o prodloužení
nájemních smluv stávajícím nájemníkům. Jak jste již možná zaznamenali,
změnili jsme i postup při přidělování nájemních bytů – již neshromažďujeme žádosti o přidělení bytu, ale při uvolnění nájemního bytu vyvěsíme
na úřední desku výzvu k podání žádosti, ve které je specifikována výměra
bytu, výše nájemného atd. a zájemce o nájemní bydlení tak již podává
žádost na konkrétní byt.
Na říjnovém zasedání Rady obce bylo provedeno výběrové řízení na
výstavbu komunikace „Za školou“, vítězem výběrového řízení se stala fir-

Jiří Čada, místostarosta
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Malé ohlédnutí
Vážení spoluobčané,
rok utekl neskutečně rychle a my opět bilancujeme co se za uplynulý rok
událo, co se nám podařilo a co jsme naopak nestihli.
Každý rok na podzim si při sestavování rozpočtu na rok příští nastíníme
chod obce a naplánujeme investice. Stává se ale, že během roku vyvstanou
další potřeby, nebo nové dotační výzvy a my náš plán musíme operativně
změnit a přizpůsobit dané situaci.
V několika málo fotografiích pod tímto článkem se vracím k věcem, které
se nám podařilo vybudovat – např. nový vstup do ZŠ, chodníky, parkoviště
u OÚ, parkoviště u II. MŠ, parčík, rekonstrukce sociálního zázemí v I. MŠ
a ZUŠ, rekonstrukce bazénu RELAX, stavební úpravy v sále KD, autobusová zastávka a další …
To jsou věci hmatatelné, které jste jistě zaregistrovali, ale také je zde mnoho práce kolem, která již vidět není – papírování, plánování, běhání po

různých úřadech, pracovní schůzky a mnoho dalšího. Zde je na místě
poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří měli na zajištění hladkého
chodu celého úřadu velký podíl. Ať se již jedná o účetní v kancelářích OÚ,
zaměstnance příspěvkové organizace Služby Božice a také v neposlední
řadě o pracovníky, kteří se starají o vzhled a pořádek v obci. Práce těchto
všech si velmi vážím.
V tomto předvánočním čase se také zamysleme nad hodnotami duševními,
které nás občas přinutí pozastavit se a zapřemýšlet. Zvolněme trochu,
věnujme víc svého času sobě a svým nejbližším …
Za sebe Vám všem přeji hlavně zdraví, spokojenost a fungující rodinu,
o kterou se můžete opřít, když se Vám něco nedaří tak, jak byste si představovali.
Jiří Čada, místostarosta

Nový chodník kolem “mlékárny”

Nové parkoviště u OÚ

Rekonstrukce soc. zázemí I. MŠ

Rekonstrukce bazénu Relax

Úpravy v sále KD

Nová autobusová zastávka Božice-COOP

Duch Vánoc žije po celém světě
vody a pak s nimi vykropil celé stavení. Domy obcházel obecní trubač či
slouha a hrál lidem koledy. Po východu první hvězdy zasedla rodina ke
stolu a nikdo nesměl vstávat. Otec přednesl modlitbu, nakrájel chleba,
ale nesměl přitom krajíčky počítat. Krajíce pomazal medem a podával je
ostatním. Pokud nějaký zbyl, znamenalo to, že do rodiny někdo přibude,
ale pokud se jich nedostávalo, znamenalo to smrt nebo něčí odchod do
světa. K jídlu se podávala houbová polévka a kuba. Kuba je tradiční směs
z krupek, hřibů a česneku. Součástí hostiny byl také hrách na sladko, sypaný cukrem a perníkem. Nechyběla sušená jablka, ořechy, vánočka a závin.
Po večeři se věštilo.
Na stůl se postavilo umyvadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek
vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela
bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se ozval
štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se
scházeli v pomrzlém kostele, aby si vyslechli radostnou zvěst o narození
Ježíše Krista. Společně pak tento vskutku slavnostní den zakončili písní
Narodil se Kristus pán…
Vánoce po celém světě přináší poselství míru, radosti a lásky a všude na
světě tráví rodiny čas společně.
Přeji Všem našim občanům za celou naši komisi krásné a pohodové prožití
svátků vánočních.

S příchodem prvních sněhových vloček, mrazíků a s tradiční výzdobou
v oknech domů a výkladech obchodů se stále častěji v hovorech lidí objevuje slovo Vánoce. Tyto krásné svátky se každoročně vracejí a provázejí
nás celým naším životem od dětských let až po stáří. Staré prameny
uvádějí, že vlastní slovo Vánoce bylo převzato od německých sousedů,
přesněji ze staroněmeckého výrazu den wihen Nachten. Což bychom mohli
volně přeložit jako v posvátných nocích či ve svatých nocích. Pojmenování
tedy vzniklo již v dávné době předkřesťanské a je zřejmé, že šlo o dny
a noci spojené s dobou slunovratu. Postupným vývojem vzniklo označení
Weihnachten a počešťováním se dospělo až k dnešnímu tvaru.
Naši předkové považovali Vánoce od roku 336, kdy byly zařazeny do
církevního kalendáře, za čistě náboženský svátek. Začínali ho slavit čtyři
týdny před Štědrým dnem, který byl vyvrcholením tzv. adventu. Advent
byla doba určená k pokání a náboženským meditacím. Lidé měli dodržovat půst. Během půstu nebylo dovoleno konzumovat maso, kromě rybího.
A jak tedy lidé prožívali samotný Štědrý den?
Dopoledne se zdobil stromeček – jablky, ořechy, perníky, slaměnými
ozdobami a na špičku se připevňovala velká betlémská hvězda. Odpoledne
se hospodyně věnovaly přípravě jídla. Sváteční stůl se pokrýval bílým
ubrusem a jeho nohy se omotaly řetězem. Řetěz symbolizoval jednak
pevný rodinný kruh a také měl polnosti hospodáře ochránit před zloději.
Doprostřed stolu se položila ošatka s česnekem, kterému byla přisuzována
ochranná moc. Vedle byl umístěn křížek, svícen, bochník chleba a hrníček
medu. Hospodář pak svázal několik klasů obilí, namočil je do svěcené

Růžena Baráková
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Článek z knihovny
Tak jako každý rok i letos se naše
knihovna připojila k celostátní akci
„Týden knihoven“, která se konala
od 30. září do 6. října. Tentokrát byla
tématem „Regionální historie“.
V knihovně jste si mohli prohlédnout
kulturní kroniky, Božické zpravodaje,
noviny NIVA a knihy s regionální tematikou. Noví čtenáři se do
knihovny přihlašovali na jeden rok
zdarma a byla vyhlášena amnestie
pro opozdilce, kteří vraceli knihy bez
poplatku z prodlení.
V pátek 4. října bylo pro dětské čtenáře připraveno „Podzimní nocování “, na kterém se sešlo deset dětí. Po seznámení s programem nocování, jsme začali
s 1. úkolem, což byla příprava večeře. Děti měly za úkol vyrobit 3 druhy pomazánek, což se jim moc povedlo a pomazánky chutnaly výborně. 2. úkolem
bylo vyrobit loutku lesního skřítka a 3. úkol na děti čekal venku, kde musely projít stezkou odvahy a splnit úkoly od pána lesa. Nechyběly hry soutěže
a čtení na dobrou noc. Nocování v knihovně se vydařilo a už se těšíme na další, které proběhne 27. března 2020 jako Noc s Andersenem. Chtěla bych
tímto také poděkovat maminkám, které mi s touto akcí pomáhaly.
20. listopadu nás za podpory regionálního oddělení MěK Znojmo, navštívila se svými besedami spisovatelka a scénáristka Petra Dvořáková. Celkem
3 besedy určené žákům 1. stupně základní školy na témata z knih Flouk a Líla a Julie mezi slovy, za které byla spisovatelka oceněna Zlatou stuhou, se
dětem moc líbily.
11. a 18. prosince proběhly zimní dílničky, kde jsme vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty ozdoby na stromeček, sněhuláky ze špachtlí a další zimní dekorace.
Informace o chystaných akcích knihovny získáte na vyvěšených plakátech, na fb a webových stránkách knihovny. https://www.bozice.cz/knihovna/aktuality-a-akce
Simona Juhaňáková

RODIČE PŘIŠLI DO ŠKOLKY PO PROVOZNÍ DOBĚ
7 maminek a 3 tatínci se zúčastnili jednoho pátečního odpoledne brigády na školkovém dvoře a zahradě. S vervou se pustili do práce, sekery, nůžky,
lopaty, pilky, štětce s barvou jen kmitaly. A výsledek je ten, že vzniklo krásné a bezpečné prostředí pro děti. Pracovníci OÚ již odvezli všechen bio odpad.
Na jaře můžeme tento prostor udržet ve stávajícím stavu a pokračovat na dalších keřích a stromech, popř. nátěrech. DĚKUJEME.
Iveta Němečková

Na výlov do Jaroslavic
V pátek 1. listopadu jsme se vydaly, my děti z mateřských škol do Jaroslavic, na výlov rybníka. Autobus vyjel z Borotic, zastavil se pro nás, děti
z božické MŠ a cestou jsme se stavily pro děti z Velkého Karlova. Počasí nám letos přálo, bylo sluníčko, i když větrno. Na pátečním výlovu jsme ještě
nikdy nebyly, vždy v týdnu, kdy byla hráz rybníka plná dětí ze škol a školek z blízkého i dalekého okolí. U kádě s vystavenými rybami jsme se vůbec
nemusely tlačit. Naše paní učitelka zavolala na jednoho rybáře, ať si vezme podběrák (opravil ji, že je to kesr), vyloví nám ryby a řekne nám o nich něco
zajímavého. Prošly jsme si cestu kolem sádek, nasály vůni upravených rybích specialit a pomalu se vrátily zpět k autobusu. Řidič nás rozvezl do našich
školek a za rok si to třeba zopakujeme.
Děti z božické mateřské školy.
Iveta Němečková
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Obec Božice, Božice 380, 671 64 Božice
IČ:
IČ: 00293164
00292567

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 - PŘÍJMY

Daňové příjmy celkem:
1032
2341
3113
3231
3313
3314
3341
3349
3419
3421
3632
3639
3725
3749
6171
6310

Příjmy z prodeje dřeva - lesy
Příjmy z pronájmu -rybník
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-I.MŠ
Příjmy z poskyt. služeb a pronájmu-ZUŠ
Příjmy ze vstupného a prodeje zboží
Příjmy z poskyt.služeb-knihovna
Příjmy za hlášení obec.rozhlasu
Příjmy z prodeje novin NIVA
Příjmy z pronájmu-klubovna na hřišti
Příjmy z pronájmu -hřiště
Příjmy z pronájmu smut.obř.síně, hřbitovní poplatky
Příjmy z poskyt.služeb,pronájem pozemků,nebyt.prostor
Přijaté nekap.příspěvky-EKO-KOM
Přijaté neinv.dary
Příjmy z pronájmu, služeb, ost.nedaň.příjmy
Příjmy z úroků a dividend

3639

Příjmy z prodeje pozemků a ost.nemov.věcí

Tř. 3
4112
4111
4113
4116
4122
4213
4216
4222
Tř. 4

FINANCOVÁNÍ
8115
Tř. 8

2019
Schválený

Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost)
Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Daň z hazardních her
Příjmy z úhrad z dobýv.prostoru
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1381
1356
1361
1511
Tř. 1

Tř. 2

Rozpočet (Kč)

Obsah

Položka Paragraf

Nedaňové příjmy celkem:

Kapitalové příjmy celkem:
Transfery (dotace) na výkon státní správy
Neinv.přij.transfery ze SR (volby)
Neinv.přij.transfery ze st.fondů
Transfer (dotace) od ÚP
Neinv.přij.transfery od krajů
Invest.přij.transfery ze stát.fondů
Invest.transfer min.ŽP-Sběrný dvůr
Invest.tranfer (dotace) od kraje

Přijaté transfery celkem:
PŘÍJMY CELKEM:

Finanční prostředky z minulého roku
Financování celkem

PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM
5

2019
Upravený

2020
Návrh

5 100 000
130 000
490 000
4 800 000
700 000
11 200 000
700 000
15 000
2 000
120 000
40 000
35 000
2 500 000
25 832 000
200 000
4 400
17 000
76 800
30 000
7 000
2 000
2 000
2 500
5 000
22 000
847 000
150 000
135 000
25 000
1 525 700

5 100 000
130 000
490 000
4 800 000
700 000
11 200 000
0
700 000
15 000
2 000
120 000
40 000
35 000
2 500 000
25 832 000
300 200
4 400
17 000
76 800
30 000
7 000
2 000
2 000
2 500
5 000
22 000
847 000
150 000
0
135 000
161 000
1 761 900

7 000 000
135 000
550 000
5 300 000
500 000
13 500 000
0
740 000
17 000
2 000
120 000
20 000
35 000
2 500 000
30 419 000
200 000
4 400
17 000
76 800
30 000
7 000
2 000
2 000
3 000
5 000
22 000
937 000
170 000
0
130 000
160 000
1 766 200

800 000
800 000
716 300
716 300

1 335 000
1 335 000
826 200
29 000
63 900
90 000
0
0
0
0
1 009 100

1 000 000
1 000 000
813 800
0
0
0
0
0
0
0
813 800

28 874 000

29 938 000

33 999 000

4 000 000
4 000 000
32 874 000

4 691 200
4 691 200
34 629 200

2 500 000
2 500 000
36 499 000

1
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Sobota 28. 12. 2019
Ochutnávka v Kulturním domě Božice
Folková country kapela Karolína
od 16:00
Vstupné 80 Kč

Obec Božice a Oblastní charita Znojmo

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Božice
si Vás dovoluje pozvat na

V pondělí 6. ledna 2020

HRAJE: KLAXON
VSTUPNÉ: 120,- Kč

mezi 16.00 a 19.00 hodinou
k vám přijdou TŘI KRÁLOVÉ

MŮŽETE SE TĚŠIT:

BOHATÁ TOMBOLA
SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA
FOTOKOUTEK

Přijměte tyto koledníky a přispějte
do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním,
kteří si sami pomoci nemohou.
Pokud nebudete v tuto dobu doma a budete chtít přispět, pokladničky
Charity budou k dispozici
v obou prodejnách COOP a na obecním úřadě Božice
do 10. ledna 2020.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Předprodej místenek
u Marcely Babčanové
Božice č. 477

Děti budou chodit v doprovodu dospělé osoby.

Od 27.1.2020 18.00 – 20.00
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SDH BOŽICE pořádá

22. února 2020 v KD Božice
SRAZ MASEK DO PRŮVODU v 7:30 v KD

začátek ve 20:00 hodin
vstupné: 100,- Kč
vstupné masky: 50,- Kč

hudba: FREE BAND
bohaté občerstvení

srdečně zvou pořadatelé

Účastníkům masek po obci bude věnována vstupenka.
Předprodej místenek od 17. 2. 2020 p. Beneš M. č. p. 462
(nad pečovatelským domem)
PO, St a PÁ: 18.00 až 20.00 hodin

Kulturní komise rady obce Božice

Srdečně zve všechny ženy na oslavu

Hudba a občerstvení zajištěno
9

KALENDÁŘ AKCÍ NA PRVNÍ 1/2 ROKU 2020
Tříkrálová sbírka
Školní ples
Fašank
Výroční koncert 25. let ZUŠ
MDŽ
Dětský karneval
Ukliďme Česko + výstava obrazů a fotek Kolonie
Hrkání
Božický košt
Pálení čarodějnic
Výsadba Aleje života
Vzpomínkový akt výročí osvobození
Cyklovýlet a otevírání Hraběcí studánky
Den matek
Dětský den
Tradiční hody
10

Den
Datum
pondělí
06.01.
sobota
01.02.
sobota
22.02.
středa
04.03.
pátek
06.03.
sobota
21.03.
sobota
04.04.
čtvrtek - sobota 09.-11.04.
neděle
12.04.
čtvrtek
30.04.
pátek
01.05.
pátek
08.05.
pátek
08.05.
neděle
10.05.
neděle
31.05.
sobota - neděle 27.-28.06.

Svatomartinská chlapská veselice
Sobota 9. listopadu patřila božickým mužům. Konala se 2. svatomartinská chlapská veselice. 16 chlapů v kroji a řidič Honza vyrazili do ulic hned ráno po
předání práva od pana starosty. Letos se hlavního stárkování ujal ostřílený Tonda a nutno dodat, že své mužstvo vedl znamenitě po celý den. Chvála mu.
Večerní zábava byla také úspěšná. 2 měsíce nácviků hlavního i půlnočního tanečku nepřišly vniveč. Chlapi se předvedli v plné síle a odměnou jim byl
potlesk. Kdo na zábavě byl, doufám, že se dobře bavil. Já teda ano a až do rána.
Děkuji všem zúčastněným, pořadatelům, holkám za pomoc s výzdobou sálu, výrobou voniček.
Přála bych si, aby se tahle akce stala tradicí, byla by škoda o ni přijít.
B. Topolčanová

Senioři v Budvaru.
Několik kilometrů od Hluboké jsme měli druhý cíl a to návštěvu pivovaru
Budvar v Českých Budějovicích. Poobědvali jsme v pivovarské restauraci
s výborným gulášem a k tomu samozřejmě patří pivo. Následovala prohlídka prostor pivovaru, který byl založen v roce 1895, i když se pivo v Budějovicích vařilo již ve 13. století. Pivovar je dodnes spravován jako národní
podnik. Je také zajímavé, že v současné mezinárodní konkurenci si dokázal
vybudovat svou distribuční síť do desítek států světa bez strategického
partnera, kterého v podstatě nepotřebuje. Při hodinové prohlídce pivovaru
s průvodcem a odborným výkladem, jsme se seznámili nejen s výrobou
piva, ale také s moderní technologií, balením a odbytem na světových
trzích. Pro zajímavost: pivovar má 650 zaměstnanců a vyrábí ročně 2,5
milionu hl piva. Tato česká a zároveň mezinárodně uznávaná firma má
stále vzrůstající poptávku nejen v Evropě, ale i v jiných kontinentech světa.
Po prohlídce jsme se shodli v názoru, že i národní podnik umí dělat běžný
úspěšný byznys, který má mezinárodní úspěch, dělá republice dobrou
pověst a má trvalý vzestupný trend. Vždyť vaření piva má staletím
prověřenou historii a tam kde je historie, je i budoucnost. Říká se, že pivo
je chléb Čechů a v rozumném množství je i zdravý nápoj.
Zdeněk Čurda st.

V polovině října, přesně 10.10. se vypravily kluby seniorů z Božic, Borotic
a Hrádku na společný poslední poznávací zájezd v letošním roce. Plný
autobus zamířil do jižních Čech za příjemného podzimního počasí.
Prvním programem dne byla návštěva zámku Hluboká nad Vltavou. Tam si
mnozí z nás zavzpomínali na školní léta, poněvadž tato památka je jednou
z nejnavštěvovanějších míst v Čechách a častým cílem školních výletů.
Historie zámku sahá do poloviny 13 století, kdy původní tvrz byla
přestavěna a držena v majetku českých králů až do doby Karla IV. Potom
zámek vlastnilo několik významných českých rodů. V polovině 19. století
byl zámek majetkem rodu Schwarzenberků a byl přebudován
v romantickém stylu Tudorovské gotiky podle vzoru anglického
královského zámku Windsor.
Hodinovou prohlídkou jsme prošli reprezentační pokoje, kde je k vidění
všechna nádhera, kterou šlechtický rod po staletí nashromáždil. Historické
hodnoty jak po stránce uměleckých, řemeslnických a cizokrajných sbírek
zkrášlují interiéry, které nadchnou snad každého návštěvníka.
Ve venkovních prostorách a přilehlé zahradě jsme se setkávali s cizinci
zejména s Asie, kteří neustále fotili a bylo vidět jejich obdiv a úcta k historickým hodnotám.

Advent přichází
I když poněkud netradičně, jsme nakonec zvolili pro setkání ne první adventní neděli, ale pátek, kdy bylo již
v odpoledních hodinách v kulturním domě rušno.
Nejprve si děti, maminky a někteří tatínci společně zatvořili v dílničkách, které pro ně paní učitelky a paní
Eliška Krátká s maminkami z rodičovského sdružení připravily. Současně si v sále děti přichystaly prodejní
místa s bohatým výběrem zboží vztahujícím se k Vánocům a začaly své výrobky nabízet. Následoval bohatý
program žáků základní školy, který zakončili žáci písní společně s pedagogy. Všichni jsme se přesunuli
před budovu kulturního domu, kde za doprovodu harmoniky zazněly dětské písně a koledy. Po doznění
se rozsvítil vánoční strom. Nyní nastala ta chvíle pro besedování u dobrého svařáku, který nabízeli hasiči
nebo u hranolek a rybích specialit od místních rybářů. V sále
pak bylo možné u dobré kávy ochutnat i výborné zákusky nebo
cukroví, které napekly děti. Nikdo domů nespěchal, a tak jsme
se v družné náladě vydrželi bavit do pozdních večerních hodin.
Děkuji všem, kteří se podíleli na pěkné akci přípravou, ale
i návštěvníkům, že si našli čas a přišli se pobavit.
				
Růžena Baráková
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Beseda s důchodci
Letos tato již tradiční akce vyšla na 4. 12. Ačkoli tento rok někteří stálí hosté bohužel chyběli, sešlo se skoro 90 seniorů.
Velkou změnou byl podle mě i hudební program, který zajistila Varmužova cimbálová muzika. Zahráli písně všeho druhu. Potěšili, myslím, všechny.
Zazněly i písně jubilantům a na přání. Tancovalo se, zpívalo a byla dobrá nálada.
Jako vždy program zahájil starosta obce, vystoupily děti z I. MŠ a pod vedením paní učitelky Ralenovské a paní učitelky Kočí děti ze ZŠ.
Bylo připraveno tradiční pohoštění. O hosty se po celý večer starali zaměstnanci obce, zastupitelé a členové kulturní komise.
Snad mohu za všechny zhodnotit tuto akci jako velmi povedenou, soudě i podle spokojených tváří a odezvy, které se nám dostalo.
Těšíme se na další setkání za rok.
Petra Látalová

Božické jesličky
Sešli jsme se jako vždy u kapličky, kde nás přivítal pan Hudec ml. Společně jsme zapálili prskavky a zahájili tak tento mikulášský večer.
Malým návštěvníkům se to určitě moc líbilo.
V 18 hodin zazněl zvon a rozsvítila se vánočně vyzdobená kaplička, do které jsme mohli nahlédnout na betlém.
Poté jsme se přesunuli do kina, kde bylo připraveno občerstvení.
Hned u vstupu do sálu vítal děti Mikuláš a rozdal jim sladkou odměnu.
Promítala se nová česká pohádka Hodinářův učeň, která se všem moc líbila.
Poděkování určitě patří panu Hudcovi a jeho rodině za přípravu této krásné vánoční akce a kulturní komisi za mikulášské balíčky pro děti.
Petra Látalová

Božické jesličky
Páteční podvečer 7. prosince patřil božické kapličce-zvoničce,
kinu Marta, mikulášské družině a hlavně dětem. Pekelný kotlík
na zapalování prskavek, jesličky v rozsvícené kapličce, čert s
pravým březovým koštětem, svatý Mikuláš s berlou a nadílkou
pro děti, občerstvení a film Hodinářův učeň, to vše vytvořilo
krásnou mikulášskou atmosféru tohoto adventního dne. Poděkování patří Ivanu Hudcovi ml., celé jeho široké rodině, přátelům
a známým, kteří se všichni zapojili do zdárného průběhu akce.
Foto: -lan- a -mkLadislav Nevrkla

V Božicích před 30. lety
připravit program schůze členů OF s občany, která se uskutečnila 8. února
1990.
V této době bylo již možné se jasněji orientovat ve změnách společnosti,
v demokratických procesech, hospodářských otázkách a přípravě na volby
demokraticky voleného zastupitelstva obce. OF si prosadilo, aby jejich dva
představitelé byli zváni na jednání Rady Místního národního výboru. Na
místní poště byla instalována zvláštní schránka, kde mohli občané písemně
sdělovat své návrhy a připomínky, které byly také předmětem dalších
jednání a diskusí.
Největším problémem té doby byla špatná situace v infrastruktuře obce.
Některé cesty v ulicích byly prašné, většinou bez chodníků, nebyla
plynofikace, kanalizace a jen asi třetina obce byla napojena na obecní
vodovod, minimální přístup k telefonní síti a zastaralé venkovní osvětlení.
Začaly se otvírat hraniční přechody, bylo třeba zlepšit urbanistický vzhled
obce, neboť kousek za hranicemi byl pohled na vesnice hodně odlišný.
Naše OF bylo hnutím občanů, které chtělo naznačit cestu k lepšímu životu
v obci, kde hrají důležitou roli základní společenské hodnoty, jako je
svoboda, spravedlnost a solidarita. Nenahrazovalo bývalý režim, neodvolávalo zkušené funkcionáře, ani nepodporovalo vyřizování si osobních
účtů. Byl nastaven směr, jak co nejlépe zvládnout přípravy k novým již
demokratickým volbám do zastupitelstva obce konané v listopadu 1990.
Dnes my starší můžeme pravdivě srovnávat, co se v naší obci za 30 let
změnilo. Určitě to byl minimálně základ, na kterém se dá stavět, aby nám
mladá generace jako v některých obcích neodcházela za lepšími podmínkami jinam.				
Čurda Zdeněk st.

V minulých týdnech jsme si připomínali historické okamžiky 17. listopadu 1989 a dny poté. Manifestace na Letné, Václavském náměstí, stávky
a další události v této době přispěly k pádu režimu jedné strany. Jak to
bylo v Praze, bylo publikováno sdělovacími prostředky do podrobností
a naší současní političtí představitelé, občané a mládež si na tuto dobu
zavzpomínali.
A jak to bylo v bouřlivých týdnech koncem roku 1989 v Božicích?
Musíme si přiznat, že vliv velkých společenských změn na celkem
poklidný venkov má delší časový dopad. V Praze byly 25. listopadu 1989
zveřejněny základní dokumenty vzniku Občanského fóra, které se zformovalo jako občanské hnutí občanů hledající východiska z dané krizové
situace. I božičtí občané mezi sebou také diskutovali o nové politické situaci a hledali odpověď na otázky jak reagovat na demokratické změny ve
společnosti. Dá se říci, že v prosinci 1989 vznikl v obci nahodile koordinační výbor OF, zatím lidmi nevolený, který svolal na 4. ledna 1990 schůzi
občanů do kulturního domu. Ve snaze o větší návštěvnost a problematiku
programu byli přizváni i členové OF bývalé Osevy Prosiměřice, kde byli
v tomto závodě zaměstnány desítky božických občanů. Tato schůze se
však nevyvíjela dobrým směrem, neboť OF obce Božice a OF Osevy
měly odlišné názory na politické změny, ale i na předpokládané změny
hospodářské v obci.
Po dvouhodinových diskusích především o dění v Osevě, se konečně řešily
otázky obce Božice.
Přítomných 110 božických občanů si zvolilo 17ti členný koordinační výbor
OF ze všech sociálních a politických směrů. Tento výbor měl za úkol
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Ocenění Okrašlovacího spolku
Každoročně převezmou Ocenění Okrašlovacího
spolku ve Znojmě čtyři osobnosti či sdružení,
kteří se svou činností věnují rozkvětu a rozvoji Znojemska, popř. Znojemsko reprezentují.
Slavnostní předávání ocenění za rok 2018
proběhlo 22.5.2019 v mázhauzu Domu umění ve
Znojmě.
Současný spolek byl obnoven v roce 1992 a
jedním z letošních oceněných byl jeho spoluzakladatel MUdr. Lubomír Černošek. Asi
nejznámější letos oceněnou osobností byl filmař,
dokumentarista, scénárista a režisér prof. Mgr.
Rudolf Adler a třetím znojemská vokálně-instrumentální skupina Mosty, kterou známe i z jejich
nedávného vystoupení v Božicích (viz https://
probozice.blogspot.com/2019/11/koncert-k-30vyroci-sametu-v-bozicich.html).
Čtveřici jsem letos podle rozhodnutí spolku
doplnil já. Bylo to pro mě nečekané ocenění,
kterého si nesmírně vážím. Být ve společnosti
takových oceněných osobností i mezi členy
spolku a taky milými hosty bylo pro mě nezapomenutelným zážitkem. Na diplomu se uvádí: Ocenění 2019 pro Mgr. Ladislava Nevrklu za popularizaci
kulturního a společenského života Božic na svém blogu.
Kdo si chce prohlédnout celou fotogalerii z této slavnosti, ať se podívá na http://jalbum.net/cs/browse/user/album/1954793.
Ladislav Nevrkla

Vinařův rok 2019
Rané odrůdy jako například Muškát moravský a Muškát Ottonel byly
v optimální zralosti na začátku druhé dekády v září. To je opět návrat
k standardnějším ročníkům, oproti ročníku 2018, který byl extrémně
vyzrálý a urychlený. Zbylé bílé odrůdy dozrávaly poměrně pozvolně,
bylo je možné nechat na vinici celkem dlouho bez toho, aniž by výrazně
ztrácely kyseliny, anebo nadměrně nabíraly cukry. Zdravotní stav hroznu
byl vyhovující, u některých odrůd, hlavně u Ryzlinku vlašského, jsme díky
ranním mlhám mohli pozorovat vznik ušlechtilé plísně botrytis cinerea,
která dává výsledným vínům zajímavý charakter podobný velkým vínům
ze známé vinařské oblasti Tokaj, která se rozprostírá na území dnešního
Maďarska a Slovenska. Modré odrůdy taktéž dozrály do uspokojivých
cukernatostí v kategoriích pozdních sběrů a co je důležitější, zachovaly si
příjemné kyseliny, ovocnost a odrůdový charakter, takže můžeme očekávat oproti ročníku 2018 lehčí, typičtější projev vín. Ročník 2019 můžeme
hodnotit jako dobrý, co se týče kvality i množství hroznů. Vína se zatím
jeví jako příjemné křupavé, ovocité, typicky odrůdové a zároveň charakteristické pro znojemskou vinařskou podoblast.

Vinařův rok začíná už na přelomu ledna a února, kdy je prováděn zimní
řez révy vinné. Tenhle rok byla zima průměrná, takže zimní řez mohl být
proveden bez většího zdržení. Díky dostatečným mrazům se vinaři vyhli
přemnožení housenek píďalek a osenic. V průběhu března a dubna, když se
rozproudila míza v révě vinné, se provádělo vázání tažňů, aby hlava révy
vinné dostala chtěný tvar. Poklidné, poměrně suché a slunečné jaro napomohlo k příznivému vývoji růstu hlav, nebyl ani citelný tlak houbových
chorob. Kvetení nastoupilo oproti ročníku 2018 znova v standardní dobu
kolem půlky června. V průběhu kvetení panovalo příjemné, teplé, slunečné
počasí bez srážek, což napomohlo bezproblémovému odkvetení révy bez
výraznějšího sprchávání bobulí. Tlak houbových chorob, které by mohly
napadnout květenství, případně mladé letorosty, byl minimální. Léto začalo
podobně jako v ročníku 2018 suchým a teplým počasím, což způsobilo docela citelný stres suchem, který se naštěstí na viniční trati Pustina
podařilo omezit rozumným využíváním kapénkové závlahy. V průběhu
léta se vinaři věnovali hlavně zeleným pracem, čištění kmínků, častečným
odlistováním, které napomáhalo ochraně před houbovými chorobami
a lepšímu dozrávání hroznů. Avšak vinař musel být s odlistováním opatrný,
neboť v případě příliš velkého odlistění hrozil hroznům úpal a výrazný
úbytek kyselin. Léto bylo bez výraznějšího tlaku houbových chorob, před
kterými se podařilo úrodu ochránit i s minimálním množstvím postřiků.

Peter Michalík
Programátor a začínající vinař

Zlatá medaile pro Jiřího Čadu
Zlatou medaili Prof. Mudr. Jana Janského získal 30. října božický místostarosta
Jiří Čada. Za 40 odběrů bezpříspěvkového dárcovství krve mu ji udělil Český
červený kříž, oblastní spolek ve Znojmě. Blahopřejeme.
Ladislav Nevrkla
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Fotbalisté přezimují v horní části tabulky
Již počátkem listopadu byly zakončeny okresní fotbalové soutěže. Mužstvo TJ Sokol Božice A sehrálo
posledních pět zápasu okresního přeboru se ctí, získalo
v nich 13 bodů, vstřelilo 16 branek, pouze 2x inkasovalo
a posunulo se na celkové 5. místo v tabulce s celkovým
ziskem 20 bodů.
Nejlepšími střelci Božic jsou podle OFS Znojmo: Evžen
Egner s 10 brankami, David Švejdík s 8 brankami a
Pavel Ležák se 4 brankami. Nejvíc minut na hřišti v
božických barvách strávili: Kamil Kalina (1143), Pavel
Ležák (1111), Michal Jareš (1090), Zdeněk Chrenovský
(1070) a Roman Šob (1050).
Výsledky závěrečných pěti utkání:
Božice A - Dobšice A 2:0. Branky: Jan Kudlička a Pavel
Ležák
Horní Kounice A - Božice A 0:4. Branky: 2x Evžen
Egner, David Švejdík a Pavel Ležák
Božice A - Práče A 6:0. Branky: 2x Martin Vrba, Evžen
Egner, Lukáš Soukup, David Švejdík a Pavel Ležák
(branka připsána Evženovi Egnerovi)
Moravský Krumlov B - Božice A 0:2. Branky: 2x David Švejdík
Božice A - Prosiměřice A 2:2. Branky: 2x Pavel Ležák
Během zimní přestávky se nejen odpočívá po náročné sezoně, ale ladí se i forma na jarní část soutěže. V týmu nedojde k výrazným změnám. Na odchodu
je Jan Mikloška, do přípravy se po roční pauze zaviněné zraněním vrací středopolař Adam Švejda. Domlouvají se přípravné zápasy: Zimní fotbalový
turnaj na umělce v Tasovicích a přípravný zápas na nové umělce v Pohořelicích. Další zápasy budou doplňovány postupně.
Ladislav Nevrkla
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a
TV

Vaše rodinné připojení

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

730 430 430

poda.cz

Nově otevřeno!!
Božice 384

Tel.: 730 120 110, Petra Kapaňová

Pondělí 8.00-11.00
Úterý 8.00-11.00
Středa 8.00-12.00
Čtvrtek 8.00-11.00
Pátek 8.00-11.00

13.00-16.30
13.00-16.30
13.00-16.30
13.00-16.30
16

