Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 1/2020

Slovo starosty
Vážení občané,
přestože je současné období zahrnuto obrovským
množstvím informací především o nové infekční
nemoci, věřím, že si najdete i chvíli času k přečtení
našeho zpravodaje. Protože zpravodaj vychází po delší době, bude můj
článek trochu delší.
Zima, která toto roční období ani příliš nepřipomínala, je za námi a většina
z nás se těšila na jaro, i když události posledních dnů ukazují, že je třeba
se radovat z každého dne bez ohledu na počasí. Jaro si většina občanů
bude připomínat především ve znamení různých omezení a strachu
z koronavirového onemocnění. Nástupem léta se zdá, že nebezpečí
pominulo, ale nejen já si myslím, že vyhráno ještě rozhodně nemáme. Rád
bych touto cestou poděkoval sponzorům, kteří obci a následně občanům
věnovali dezinfekční a ochranné prostředky k prevenci proti tomuto
onemocnění. Poděkování patří rovněž našim hasičům, kteří se postarali
o distribuci do domácností.
I přes různá omezení se práce na obecním majetku nezastavily a v článku
se pokusím obeznámit občany o dění v obci. Již na konci února se podařilo
dokončit chodník před centrálním dětským hřištěm a následně zde ještě
proběhla parková úprava s výsadbou. Na návrh občanů bylo přistoupeno
k budování lesního dětského hřiště v lesoparku, kde je již instalováno
několik herních prvků a posezení pro malé i velké. Prvky jsou vyrobeny
z tvrdého dřeva z obecních lesů a dělali je zaměstnanci obce. Původně
bylo zamýšleno jejich pořízení dodavatelsky, ale i s ohledem na ceny
bylo přistoupeno k této variantě. U největší investiční akce posledních
let, zkapacitnění vodovodu, pokračovaly práce celou zimu a probíhají dle
harmonogramu. Práce jsou zátěží především pro obyvatele v okolí stavby,
ale problémy s dodávkami pitné vody v některých částech naší země
ukazují nutnost těchto investic.

V rámci přípravy stavebních míst za hřbitovem bylo v průběhu května
a června vybudováno prodloužení vodovodu a kanalizace v délce asi 150
metrů a v září by mohlo proběhnout na zastupitelstvu schválení prodeje
těchto parcel. Přípravné práce probíhají také na stavebních místech
v lokalitě za DPS, kde by mělo být asi 40 parcel. Vzhledem k velikosti
akce a časové náročnosti projektových prací předpokládám, že prodej se
bude uskutečňovat nejdříve za 2 roky.
Další velkou investicí letošního roku byla oprava komunikace za školou,
kde práce započaly 2. března a začátkem května byla silnice i s chodníkem
hotova. Práce prováděla firma Colas a. s. a s jejich činností a kvalitou díla
jsem byl velice spokojen a firmu mohu jen doporučit.
Při opravě staré pošty byly vyměněny okna a dveře, v současnosti je již
hotová také nová fasáda a vrata. Následně budou prováděny práce uvnitř
objektu.
Dále byla vyměněna střešní krytina na smuteční síni, kde zatékalo
a střecha byla v havarijním stavu. Připravuje se rekonstrukce schodiště
na hřbitov, kterou bychom chtěli udělat z masivního kamene, abychom
nemuseli řešit stálé opravy. V nejbližší době by měla začít oprava chodníku
ke hřbitovu, který patří k posledním místům, kde je doposud stará
„prefácká“ dlažba.
V rámci péče o krajinu bylo ještě koncem března vysázeno více než 30
ovocných a jiných listnatých stromů v lokalitě u sklepů a v severovýchodní
části našeho katastru. I díky letošnímu mimořádně deštivému jarnímu
počasí se stromy ujaly a také výsadba s minulých let letos nepotřebuje tak
častou zálivku.
Na závěr mi dovolte popřát všem především zdraví a i když toto přání
bereme často jako samozřejmost, současné období nám ukazuje, že zdraví
je v životě člověka to nejdůležitější.
Karel Hala, starosta obce

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Božice se na svém 9. zasedání konaném dne 11.6.2020 jednomyslně usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace
alkoholu na veřejném prostranství.
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Božice vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů,
k ochraně bezpečnosti, zdraví zejména u dětí a mladistvých a majetku.
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství na území obce Božice, ale i činnost k této konzumaci
směřující (např. zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem, resp. činností, jež zakázanou veřejnou konzumaci svým účelem umožňují).
Zákaz konzumace alkoholických nápojů se týká těchto míst v obci Božice:
-u škol a školských zařízení - budova Božice č.p. 49 (I.MŠ), budova Božice č.p. 283 (II.MŠ), budova č.p. 393 (ZŠ), budova Božice č.p. 361 (ZUŠ)
a v okruhu 100 m od těchto budov
-u kostela – parc. č. st. 1 v kat. území České Křídlovice a v okruhu 100 m od této budovy
-u budovy č.p. 90 (Jednota Božice) a v okruhu 50 m od této budovy
-u budovy č.p. 381 (Jednota Č. Křídlovice) a v okruhu 50 m od této budovy
-u budovy č.p. 374 (potraviny u hřiště) a v okruhu 50 m od této budovy7
-na parc. č. 2497 (dětské hřiště u býv. hasičské zbrojnice)
Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. Celé znění vyhlášky naleznete na
webových stránkách obce Božice www.bozice.cz
Jiří Čada, místostarosta
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Stavební místa
rozvoj naší obce je příprava stavebních míst důležitá a myslím si, že
především tento způsob bydlení v naší obci by měl být prioritou. V rámci
ochrany zemědělského půdního fondu se přestává výstavba na zemědělské
půdě povolovat a lokalita za DPS je tak zřejmě poslední možností výstavby
mimo intravilán obce.
Samotná zástavbová studie je navržena v území o rozloze 4,3 ha, pro 39
stavebních míst o velikosti od 746 m2 do 973 m2. V zástavbové studii je
myšleno i na menší parčík s veřejnou zelení a domy jsou navrženy ve 2
variantách tj. bungalov a RD s podkrovím.
O nutnosti přípravy a samotné výstavby rodinných domů pro rozvoj obcí
naší velikosti se můžeme přesvědčit v nedávné minulosti u dvou obcí v
naší blízkosti. Jedná se o obce, které leží v těsném sousedství a v roce
1989 byl rozdíl v počtu občanů asi 300. Zatímco v jedné obci přibylo za
30 let 300 občanů v druhé naopak občanů ubylo a v současnosti je rozdíl
v počtu více než 600 obyvatel. Pro informaci v naší obci bylo k 1. 1. 1989
1278 obyvatel a v současnosti je to 1546 lidí s trvalým pobytem. Na počet
občanů s trvalým pobytem je navázána i daňová výtěžnost převáděná
jednotlivým obcím ze státního rozpočtu. Tyto finance slouží obcím na
veškerou činnost, rozvoj a investiční akce.
Karel Hala, starosta obce

Na únorovém zastupitelstvu obce byla představena územní studie na
zástavbu pozemků v lokalitě za DPS. Vzhledem k tomu, že těchto jednání
se zúčastňuje jen malá část občanů naší obce, pokusím se objasnit tento
záměr i prostřednictvím zpravodaje. Přípravu této lokality k zastavění
začalo již minulé vedení obce před více než deseti lety. Zástavbová studie
byla rozpracována v tomto období, ale vzhledem k tomu, že se nepodařilo
vykoupit všechny pozemky a také v důsledku malého zájmu o výstavbu
rodinných domů, byl dán tento projekt tzv. k ledu. V minulých devíti letech
byly pro výstavbu využity menší lokality (Za školou, Nad hřištěm, Za
klubovnou a Nad Škárkovkou), kde bylo takto vystavěno, staví se nebo
bude vystavěno celkem asi 30 domů. Další domy se postavily v prolukách
nebo po zbořených domech v intravilánu obce. Ročně se takto v Božicích
začne stavět průměrně 5 domů. Myslím si, že tento počet je pro velikost
naší obce přijatelný a neměl by se i do budoucna snižovat. Zájem o stavění
v Božicích nejen z řad našich občanů, je v současnosti velký, a pokud
bychom neměli připraveny stavební místa, odejdou mladí lidé stavět do
okolních obcí.
Toto by v budoucnu ovlivnilo i počet občanů naší obce a s tímto je spojen
počet dětí ve škole a samozřejmě také dostupnost služeb.
Já osobně nejsem příznivcem tzv. satelitů, ale pokud chceme zachovat

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 13. února 2020
v 18:00 v jídelně obecního úřadu

v kat. území Božice, Ing. R. K., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 25.410,Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
8. ZO schvaluje prodej části pozemků parc. č. 8165 a parc. č. 8169 v
kat. území Božice, a to části označené jako parc. č. 8165, ostatní plocha
o výměře 201 m2, která vznikla geometrickým plánem pro vyznačení
budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a rozdělení pozemku č. 100124/2020 manželům R. a M. S., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 44.321,Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
9. ZO schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Božice pro rok 2020 žadatele Senioři České republiky, z.s., Základní
organizace Božice – Hrádek se sídlem Božice č.p. 380, IČ: 720 66 202 ve
výši 30.000,- Kč.
10. ZO 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 30.000,- Kč.
11. ZO schvaluje Smlouvu o zápůjčce organizaci MAS Hrušovansko, z.s.
se sídlem náměstí Míru 9, Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 01988522 na
finanční částku ve výši 200.000,- Kč.
12. ZO schvaluje vypracování územní studie k výstavbě 39 RD v lokalitě
za DPS.
13. ZO nesouhlasí s nabídkou provozování služby „Pošta Partner“
soukromou osobou ve stávajících prostorách pošty.

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Roberta
Turoně a Ing. Marka Klíče
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 prodej části pozemku parc. č. 563/2 v kat. území České
Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 563/5, ostatní plocha o výměře
132 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku,
průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků č. 626-10/2020 manželům
Bc. R. a V. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 15.972,- Kč. Náklady
spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí
kupující.
6. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 8092 v kat. území Božice,
a to části označené jako parc. č. 8092/2, ostatní plocha o výměře 94 m2,
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 100033/2020 a části pozemku parc. č. 2490 v kat. území České Křídlovice, a to
části označené jako parc. č. 2490/2, ostatní plocha o výměře 67 m2, která
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 624-26/2020 P. Š.,
bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 36.100,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
7. ZO schvaluje prodej pozemku 8337, ostatní plocha o výměře 67 m2;
části pozemku parc. č. 8334, a to části označené jako parc. č. 8334/1,
ostatní plocha o výměře 95 m2 a části pozemku parc . č. 454/97, a to části
označené jako parc. č. 454/139, ostatní plocha o výměře 48 m2, které
vznikly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 999-27/2020, vše

Pozvánka na

10. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 10. 09. 2020 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 11. června 2020
v 18:00 v sále kulturního domu
1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Miroslav
Beneš a Ing. Jiří Dvořák.
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 projednalo závěrečný účet obce Božice za rok 2019 a schvaluje
celoroční hospodaření obce Božice včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Božice za rok 2019 a to bez výhrad.
6. ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice
za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
7. 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. 9306 v kat. území Božice - „Božice,
přípojka kNN Homolka Karel“.
8. 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. 7927, 7933, 8529, 8650, 8847, 8848
a 8849/1 v kat. území Božice - „V557 – výměna vedení“.
9. 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. 3166 a 3170 v kat. území České
Křídlovice - „V557 – výměna vedení“.
10. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 608/11, zahrada o výměře 519
m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého na základě geometrického
plánu pro rozdělení pozemku a průběhu vlastníky zpřesněné hranice
pozemků č. 622-214/2019 z pozemku parc. č. 608/3, S. B., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 62.799,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
11. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 608/12, zahrada o výměře 378
m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého na základě geometrického
plánu pro rozdělení pozemku a průběhu vlastníky zpřesněné hranice
pozemků č. 622-214/2019 z pozemku parc. č. 608/2, H. L., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 45.738,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
12. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 454/140, ostatní plocha
o výměře 85 m2 v kat. území Božice, vzniklého geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy č. 1003-59/2020 z pozemku
parc. č. 454/104, M. B., nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 10.285,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do
katastru nemovitostí hradí kupující.
13. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 8764/1, zahrada o výměře 942
m2 v kat. území Božice, vzniklého na základě geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1008-108/2020 z pozemku parc. č. 8764, za cenu
113.982,- Kč do podílového spoluvlastnictví
a. M. B., bytem xxxxxxxxxxxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu id.
1/6),
b. L. B., bytem xxxxxxxxxxxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu id.
1/6),
c. M. D., bytem xxxxxxxxxxxxxxx (velikost spoluvlastnického podílu id.
1/6),
d. D. K., bytem xxxxxxxxxxxxxxx, (velikost spoluvlastnického podílu id.
1/6)
e. manželům M. a M. S., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx, (velikost
spoluvlastnického podílu id. 1/6),
f. manželům M. a M. S., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx, (velikost
spoluvlastnického podílu id. 1/6)
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
14. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 860/152, ostatní plocha
o výměře 187 m2 v kat. území České Křídlovice, vzniklého geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 630-262/2020 z pozemku parc.
č. 860/120, manželům M. a J. B., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu
22.627,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru
nemovitostí hradí kupující.
15. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2403 v kat. území České
Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2403/2, orná půda o výměře
4 m2 a části pozemku parc. č. 2405 v kat. území české Křídlovice,

a to části označené jako parc. č. 2405/1, orná půda o výměře 1355 m2,
které vznikly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 528-84/2014
Z. L., bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 164.439,- Kč Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
16. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2403 v kat. území České
Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2403/1, orná půda o výměře
276 m2 a části pozemku parc. č. 2405 v kat. území české Křídlovice, a to
části označené jako parc. č. 2405/2, orná půda o výměře 306 m2, které
vznikly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 528-84/2014 J.
N., bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 70.422,- Kč za podmínky, že bude
uskutečněn prodej pozemků uvedených v bodě č. 15 tohoto usnesení.
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
17. ZO neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 3357, ostatní plocha
v kat. území České Křídlovice J. K., nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxx.
18. ZO schvaluje prodej pozemků v kat. území České Křídlovice a to parc.
č. 3357, ostatní plocha o výměře 178 m2 a parc. č. 257, zahrada o výměře
738 m2 J. Ř., bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 332.508,- Kč. Náklady
spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí
kupující.
19. ZO schvaluje prodej pozemků v kat. území České Křídlovice a to
parc. č. 2859, ostatní plocha o výměře 69 m2; parc. č. 2860, ostatní
plocha o výměře 121 m2; parc. č. 2863, ostatní plocha o výměře 65
m2; parc. č. 2864, ostatní plocha o výměře 58 m2; parc. č. 2865, ostatní
plocha o výměře 56 m2 a parc. č. 2866, ostatní plocha o výměře 111 m2
manželům M. a Z. K., oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 58.080,- Kč.
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.
20. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2779, ostatní plocha
o výměře 686 m2 v kat. území České Křídlovice Ing. M. K., bytem
xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 83.006,- Kč. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
21. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 107/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 405 m2 v kat. území Božice J. K., nar. 04.10.1976,
bytem xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 147.015,- Kč. Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
22. ZO schvaluje nabídku současným nájemníkům jednotek č. 448/1 –
448/10 v budově č.p. 448 a č. 449/1 – 449/7 v budově č.p. 449, obec a kat.
území Božice. V zájmu zajištění dostupného bydlení obyvatelům obce
a s ohledem na zákonné předkupní právo dle § 1187 Občanského zákoníku
a dosavadního postupu při prodeji bytů do vlastnictví bude prodej učiněn
za níže uvedených podmínek:
a. Prodej bytů bude prováděn na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník.
b. Cena bytu prodávaného stávajícímu nájemci se stanovuje na 60% ceny
stanovené znaleckým posudkem.
c. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena na účet obce před vkladem
práva do katastru nemovitostí. V případě hypotečního úvěru nebo
stavebního spoření bude úhrada řešena ve smlouvě dle dohody tak, aby
nebyl nepřiměřeně ohrožen majetek obce.
d. Prodej bytů organizuje a zajišťuje obec, přičemž prodej podléhá před
jeho realizací schválení zastupitelstvem obce.
e. Nájemce bude mít na přijetí nabídky k odkoupení bytu 3 měsíce. Ve
smyslu § 1187 Občanského zákoníku, má dále nájemce bytu předkupní
právo k jednotce při jejím prvním převodu.
23. ZO pověřuje starostu k provedení nutných majetkoprávních kroků k
prodeji jednotek č. 448/1 – 448/10 v budově č.p. 448 a č. 449/1 – 449/7
v budově č.p. 449, obec a kat. území Božice, zejména zajištění rozdělení
budov č.p. 448 a 449 v Božicích na jednotky.
24. ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020 s Městem Znojmo, Obroková 1/12,
Znojmo.
25. ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 1/2020,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
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Ze zasedání Rady obce
Od posledního vydání zpravodaje z důvodu koronavirové pandemie uplynulo již několik měsíců, pokusím se pro Vás shrnout to nejzásadnější, co za toto
období řešila Rada obce Božice.
Velkou část těchto jednání vždy zabírají různé žádosti občanů, například žádosti o prodloužení nájemních smluv v bytech, o pronájmy pozemků a také
přidělování uvolněných nájemních bytů. V měsících lednu a únoru jsme projednali několik žádostí o koupi pozemku a také smlouvy o zřízení věcných
břemen s firmou E.ON, které byly dále postoupeny k projednání zastupitelstvem obce.
V měsíci březnu se z důvodu již výše zmíněné pandemie koronaviru zasedání Rady obce konalo v omezené míře a několik záležitostí se také řešilo
formou telefonické komunikace. Toto období bylo pro všechny velmi složité, situace se rychle měnila a řešili jsme různé provozní záležitosti, abychom
dodrželi všechna aktuální nařízení Vlády ČR. Mimo jiné jsme společně s vedením Základní školy a mateřské školy p.o. řešili uzavření mateřských škol,
a následně otevření jedné z nich, která byla primárně určená pro děti pracovníků záchranných složek a sociálních služeb.
Toto nelehké období jsme překonali a v dubnu se provoz začal pomalu vracet do starých kolejí. Probíhaly stavební práce na nové knihovně, souběžně
s nimi jsme řešili, jak bude vypadat její interiér. Projednali jsme také opravu fasády na staré poště, které je v dnešních dnech již hotová.
Radou obce bylo schváleno podání žádosti pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemků za Domovem Božice. Dále jsme schválili zadání vypracování geometrického plánu na oddělení jednotlivých stavebních míst v lokalitě nad řadovkami (za kulturním domem).
Bohužel jsme byli nuceni zrušit všechny kulturní akce do konce měsíce června, první větší akcí by měly tedy být Božické otevřené sklepy, které se budou
konat v sobotu 25. července 2020.
Nedílnou součástí červnových zasedání je také projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce a jejích příspěvkových organizací. Auditorská zpráva
o přezkoumání výsledku hospodaření u všech organizací byla bez závad.
Jiří Čada, místostarosta

Skupinový vodovod Božice – zkapacitnění vodovodu
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 přikročeno ke zkapacitnění vodovodu, zejména ke zvýšení kapacity úpravny vody a k vybudování většího objemu akumulačních nádrží
upravené vody.
Investorem stavby je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Zhotovitelem stavby je společnost firem IMOS Brno, a.s. a VHS Břeclav, spol. s r.o.
Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 23.8.2019.
Dosavadní postup prací:
Obec Božice - v současné době je vybudováno více než 1.300 m vodovodních řadů, akumulační nádrž na úpravně vody je dokončena, je zbourán
přístavek a pracuje se na nové přístavbě. Je vybudovaný téměř celý přivaděč, zbývá pouze propoj do vodojemu a jsou připraveny základy pro nový vodojem.
Ostatní obce - jsou vybudovány armaturní šachty u vodojemů Hrádek, Hevlín a Dyjákovice a na Komenského ulici v Šanově. Probíhají montážní práce
na vodojemu Šanov, je dokončena přípojka NN mezi vodojemem Hevlín a úpravnou vody Hevlín o délce 1,6 km.
Ke dni 24.6.2020 bylo prostavěno 41,4 mil. Kč, což představuje 42 % z celkové ceny stavby.
V nejbližší době bude dokončen vodovod v obci Božice a začnou se opravovat povrchy komunikací.
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Ing. Pečenka, Vodárenská a.s., zpracoval Jiří Čada

Co nového v knihovně?
Kvůli nákaze covid-19 muselo být v knihovně zrušeno několik akcí, které zde probíhají každý
rok. Byly to hlavně besedy a knihovní lekce pro děti ZŠ a MŠ, které probíhají od března do
května. Další akce „Noc s Andersenem“ se přesunula z března na říjen a „Pasování prvňáčků na
čtenáře“ se přesouvá na září.
Další novinkou knihovny je její přestěhování do multifunkční budovy na hřišti v přízemí vedle
pošty. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že se v letošním roce dokončí stavební práce v těchto
prostorách a vybuduje se tam nová knihovna. V květnu se započalo stěhování a od 10. června
se již půjčovalo v novém. Slavnostní otevření pak proběhlo v pátek 19. června za účasti vedení
obce p. starosty K. Haly a místostarosty J. Čady, nové paní ředitelky znojemské knihovny
J. Sikorové, knihovnic z regionálního oddělení Městské knihovny Znojmo a veřejnosti. Účast
veřejnosti však nebyla velká, neboť celý den dost pršelo. Celá rekonstrukce prostor a vybavení
novým nábytkem vyšlo na necelých 1,5 mil korun. Stavební práce provedla firma Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o., která vyhrála ve výběrovém řízení a nábytek za zhruba 300 tis. vyrobila
firma Nadop – výroba nábytku, a.s. Ořechov, kde pracuje místní občan L. Ralenovský. Přijďte
se všichni podívat, jak se to krásně povedlo.
Nově si můžete půjčit domů také hry, kterých máme k dispozici 11, elektronickou Albi tužku
s knihami a 5 audioknih. Dle zájmu tuto nabídku budeme rozšiřovat.
Nyní nás po prázdninách čeká „Týden knihoven“, který bude probíhat od 5. do 11. října 2020.
Již 24. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven bude na téma „Regionální historie“.
Noví čtenáři se budou moci tento týden přihlašovat zdarma, bude probíhat amnestie čtenářů,
a pro děti ZŠ a MŠ budou připraveny čtenářské lekce. Poslední akcí týdne bude „Noc s Andersenem“, která měla původně proběhnout již v březnu. Přihlašování na nocování bude možné od 1. září.
Těším se na všechny stávající i nové návštěvníky knihovny a doufám, že se vám bude v nové knihovně líbit.

Simona Juhaňáková, knihovnice

Základní umělecká škola Znojmo
Pobočka Božice oslavila slavnostním koncertem dne 4. března 2020 25. výročí vzniku.
Když se ohlédneme zpět, první impuls, aby se v Božicích mohla vyučovat hudba, dala paní učitelka Jaroslava Fojtíková za velké podpory tehdejšího
starosty pana Ing. Zdeňka Čurdy. Nejprve se v roce 1994 vyučovalo soukromě v prostorách základní školy a v roce 1995, dne 1. února, přešlo 36 žáků
pod křídla Základní umělecké školy ve Znojmě. O dva roky později nastoupil druhý vyučující pan Jan Svoboda a téhož roku byla nabídnuta pobočce
budova naproti základní škole, kde sídlíme dodnes. Počet žáků čítal 56. Celkem za čtvrt století prošlo naší pobočkou přes 300 žáků a více jak 60 absolventů. Prvním absolventem na zobcovou flétnu byl Michal Topolčan. Mnozí absolventi se realizují jako pedagogové nebo asistenti k dětem s různým
postižením, či v péči o důchodce, nebo si založí soubor – kapelu a hrají v ní. V roce 2003 a 2004 vznikly na pobočce dva flétnové soubory, Božické
píšťaličky a Božické notičky. Soubory účinkovaly na různých soutěžích nejen pod hlavičkou ZUŠ. Zahrály si např. v Brně, v Praze v Paláci kultury,
v Perníkovém království u Pardubic, aj. Nesmím zapomenout na krásné koncerty pro rodiče a děti v Brně, které jsme s žáky a jejich rodiči navštěvovali
5 let (2008). Zde se žáci setkávali s různými sólisty, umělci jako např. Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Zora Jandová nebo Dagmar Patrasová. Naši žáci
vystupují na různých koncertech v okolí Znojma a účastní se jako sóloví hráči na nástroje – flétna nebo klavír. Hrajeme pro ty nejmenší v mateřských
školách s hudebními pohádkami.
Letos nás čekal absolventský koncert – absolventkou byla Martina Suchánková, která ukončila 1. stupeň sedmiletý ve hře na sopránovou a altovou flétnu.
Koncert se uskutečnil 29. dubna v sálku ZUŠ Božice, tradičně v 17:00 hodin. Jako každoročně čekají naše žáky závěrečné zkoušky z nástrojů. Všem
přejeme hodně úspěchů. Hudba je radost, provází nás celým životem.
Hana Macková, vedoucí pobočky Božice

Charitativní akce Plná miska
Poslední školní den před vánočními prázdninami proběhl na naší základní škole druhý ročník charitativní
akce Plná miska. Třída 6. A se na pár hodin proměnila ve voňavou cukrárnu, kde si mohly děti, učitelé
i zaměstnanci školy za symbolickou cenu 10 až 20 Kč koupit něco sladkého. A že bylo z čeho vybírat! Děti
ze 6. A připravily opravdu nepřeberné množství druhů dortíků a zákusků, nechybělo ani tradiční vánoční
cukroví. Kdo chtěl, mohl hodit do pokladničky i libovolnou finanční částku. Na konci dopoledne už v naší
cukrárně nezbyl ani drobeček, zato pokladnička byla tak těžká, že jsme ji sotva unesli. A aby ne! Výtěžek
z prodeje zákusků a sbírky byl neuvěřitelných 7567,- Kč, což je ještě o celou tisícovku více než v minulém
ročníku. Z této částky jsem ještě téhož dne poslala 5000,- Kč na transparentní účet zvířecího hospice Ostrovský Macík. Peníze poslouží na veterinární péči a nákup krmení pro kobylku Carmen, jejímiž sponzory se
tímto darem naši žáci stali. Za zbývajících 2567,- Kč jsme o jarních prázdninách nakoupili mlsky a granule
a dovezli je do psího útulku v Načeraticích. Chtěla bych touto cestou poděkovat ještě jednou všem dětem,
učitelům a zaměstnancům školy, kteří do sbírky přispěli a samozřejmě hlavně dětem z 6. A a jejich rodičům,
kteří obětovali čas a pomohli svým ratolestem s pečením zákusků. V neposlední řadě také děkuji maminkám
paní Sucháčkové a paní Látalové, které si udělaly o jarních prázdninách čas a pomohly mi s odvozem dětí při
nákupu a návštěvě útulku v Načeraticích.
Hana Koledová
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Tři králové přicházejí
Už po několikátý rok přicházejí v naší obci k domovu našich občanů přesně 6. ledna Tři králové, kteří přejí občanům štěstí, zdraví v novém roce
a zároveň do pokladničky přijímají finanční dar na podporu charitativní sbírky v okrese i v celé republice. V letošním roce jsme měli lehce ztížené
pořádání, protože se děti vrátily do školy právě 6. ledna, takže bylo právě na jejich zodpovědném rozhodnutí, zda se včas dostaví na schůzku před
odchodem do vesnice. Letos se nám poprvé stalo, že se z patnácti dětí dvě nedostavily, protože se jim nakonec nechtělo. Toto je velmi zodpovědný úkol,
nemohou jít po vesnici na Tři krále jen dva králové, proto jsme museli sáhnout i mezi nejmenší. Nakonec jsme úkol splnili. Děkuji dětem, které si najdou
čas a jsou ochotny něco pro potřebné vykonat i lidem v naší obci za pěkný finanční obnos, který jsme pro Charitu vybrali.
Růžena Baráková

Školní ples
312 platících hostů. Tolik se nás sešlo v sobotu 1. února tohoto roku na letošním, v pořadí jubilejním 10. školním plese. Tento ples každým rokem
tradičně pořádá Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Božice a hlavně díky neúnavné obětavé práci některých členů sdružení je to vždy akce velmi povedená.
Stejně tomu bylo i letos. K tanci a poslechu hrála skupina Klaxon, slavnostní večer byl stejně jako každým rokem zahájen předtančením žáků 9. třídy,
tentokrát pod vedením paní učitelky Bohunky Topolčanové a o občerstvení se během celého večera starali naši fotbalisté. Večer plný dobré nálady a tance
byl završen slosováním vstupenek o zajímavé ceny.
Hana Koledová

Fašank 2020
hé důvod, aby přišli příště na masopustní zábavu do Božic. Další zkoušku
mají za sebou i ti, co poctivě nacvičovali na půlnoční překvapení, které se
povedlo a sklidilo velký potlesk.
V poslední době se často objevují názory, že by se akce mohla pořadatelsky zlepšit. Bohužel se k nám už jaksi nedostává názoru jak. Možná bych
měl připomenout, jak na tuto akci probíhají přípravy a také jak je to rok
od roku složitější, co se pořadatelské i kulturní stránky týče. Nebráníme se
změnám, je pro nás výzvou přichystat něco nového. Budeme rádi, když nás
občané podpoří nejenom svými názory, ale také svou návštěvou na zábavě.
Co třeba převléknout se do masky a s dobrou náladou se přijít pobavit.
No a na závěr. Další masopustní zábava je za námi a touto cestou bych
chtěl poděkovat všem za velkou spolupráci a podporu.
Budeme se těšit zase příště a možná přijde i kouzelník...
Mirek Beneš ml.

Božický Fašank jsme letos zahájili v magickém datu 22. 02. 2020. Sešli
jsme se již ráno před kulturním domem, kde jsme zahájili masopustní rej
masek. Nesešlo se nás moc, ale rozhodně se bylo na co dívat a stačilo to
na tradiční průvod obcí. V doprovodu hasičské avie s polní kuchyní, kde
nechyběl výborný svařák, se rozezněly dechovky po celé obci. V průvodu
patřila nejmenším maskám sladká odměna a dospělým maskám něco
ostřejšího k pití. Samozřejmě všichni měli všeho s mírou, neboť nás čekala
další etapa a tou byla večerní zábava.
V doprovodu kapely Free Band nás večerem provázel nezlomný pan
Griebaum. Jsme rádi, že i po tolika letech je stále v dobré kondici i náladě.
Večer jsme mohli vidět opravdu pěkné masky. Do detailu promyšlení transformeři, návštěvníci z Tyrolska Heidy a Gertrůda, vězeň Kajínek a mnoho
dalších. Dokázali si udělat legraci sami ze sebe a tím pobavili i ostatní. Zde
opět zvítězil vtip a samotná tvořivost autorů. Pro někoho inspirací pro dru-

Oslava MDŽ
Letos jsme si náš svátek oslavily v pátek 6.
března. A stihly jsme to opravdu na poslední
chvíli vzhledem k tomu, že se tyhle větší akce
musely zrušit jen pár dnů po té naší.
Sice pár těch stálých účastnic letos chybělo, ale
i
tak nás bylo kolem sedmdesáti. Novinka byla
ta, že nám zábavu zajišťoval DJ. Takže si dámy
mohly přát své oblíbené písničky. Tak si snad
na své přišly všechny. V pozdějších hodinách,
kdy zábava trochu pokročila, zazněly tklivé
písně, o které jsme se pokusily vlastními silami
při karaoke. Mě se nejvíc “dotkla” Reklama
na ticho, do které jsme daly opravdu všechno.
Tancovalo se a bylo veselo a tak to má být.
Občerstvení bylo zajištěno díky finanční podpoře obecního úřadu, o průběh akce a zábavu se
postaraly jako vždy ženy z kulturní komise.
Neodpustím si ale jednu výtku nebo chcete-li prosbu. Pokud by měl někdo nápad na něco nového na další rok nebo třeba nějakou výhradu, neváhejte se
obrátit na pořadatele. Rádi vám vaše přání splní nebo napraví to, co se vám nelíbilo. Sice vím, že se nelze zavděčit všem, ale i tak zamrzí “hloupé” řeči,
které se roznáší mezi lidmi. Tím se opravdu ničeho nedosáhne.
I tak ale doufám, že se většině náš DEN ŽEN líbil alespoň tak, jako nám, které jsme ho pro vás připravovaly.
A vy, co jste na této akci ještě nebyly, neváhejte a příští rok určitě přijďte. Těšíme se na vás.
							
Petra Látalová
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Starší přípravka: Překvapení v Jevišovicích
Tak jako každý rok jsme se i letos zúčastnili se starší přípravkou turnaje v Jevišovicích. Zde se sešlo 13 týmů v kategorii starších přípravek a 6 týmů
v kategorii mladších přípravek.
Sehráli jsme 6 utkání. Z žádného z nich jsme neodešli poraženi a skončili jsme na velmi pěkném 5. místě! Fotbalista Pavel Nedvěd kdysi prohlásil:
„nemusíš vyhrát, ale musíš udělat maximum pro vítězství“! A my opravdu dělali maximum proto, abychom vyhráli v každém zápase:
1. Zápas: Božice – FK Znojmo B dívky - 3:0 (branky Š. Ralenovský, O. Soukup, J. Himal´)
2. Zápas: Božice – TJ Sokol Stařeč - 4:4 (branky M. Herkus, O. Soukup 2x, J. Himal´)
3. Zápas: Božice – TJ Sokol Prosiměřice – 2:1 (branky O. Soukup, J. Himal´)
4. Zápas: Božice – TJ Sokol Březník – 3:3 (branky Š. Ralenovský, O. Soukup, J. Himal´)
5. Zápas: Božice – Moravské Budějovice B – 3:3 (branky Š. Švec, J. Himal´ 2x)
6. Zápas: Božice – Jevišovice – 3:3 (branky O. Soukup, J. Himal´ 2x)
Turnaje se zúčastnili: Matěj Herkus, Šimon Ralenovský, Štěpán Švec, Ríša Ďatko, Marek Vodák, Milan Martinec, Stanislav Šuráň, Jakub Čečil, Ondřej
Soukup, Jiří Himal´, Jan Benkovič, František Smittal.
Poděkování patří pořadatelům, protože uspořádat takový turnaj vyžaduje spoustu úsilí, dále místním hasičům SDH, kteří průběžně kropili hrací plochu –
byla to opravdová výheň. Velké díky patří hráčům – byla to skvělá jízda! A také rodičům …
Luboš Ralenovský

Na prahu nové fotbalové sezony
Předčasné ukončení loňského fotbalového ročníku vedlo k tomu, že ze soutěží nikdo nepostupoval, ani nesestupoval. V současné době se již všichni
připravují na nový ročník 2020/2021. TJ Sokol Božice do soutěží přihlásil tři týmy - muži, starší přípravka a mladší přípravka.
Muži TJ Sokol Božice pod vedením trenéra Jiřího Pavelčíka a vedoucího týmu Miroslava Studénky budou opět startovat v okresním přeboru.
Starší přípravka pod vedením Luboše Ralenovského a nově přihlášená mladší přípravka trénovaná Pavlem Michalovičem a Janem Kudličkou mladším
budou startovat v základních mládežnických soutěžích.
V letošním roce byl po mnoha letech obnoven Okresní fotbalový pohár. Muži Božic byli zařazeni pro losování do 1. koše.
Při předpokládaném zahájení mistrovských soutěží ve dnech 8. a 9. 8. 2020 budou termíny utkání ve skupinách neděle 26. 7., pátek 31. 7. a neděle 2. 8.
2020. STK provede zařazení do skupin po uzávěrce přihlášek a zveřejní skupiny na příštím zasedání dne 17. 6. 2020.
Sezonu 2019/2020 božičtí fotbalisté zakončili v sobotu 27. června bohatým programem na hřišti. Od 15 hodin si zahráli malí fotbalisté z obou přípravek
a od 16:30 h si to v rámci přípravy rozdali muži Božic proti Miroslavi. Po celé odpoledne měly děti na hřišti k dispozici skákací hrad a vodní prvky pro
osvěžení. K dobré náladě přispělo i občerstvení, jak maso na lódně, tak grilované. Vše v režii božických fotbalistů ve spolupráci s obcí Božice.
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Ladislav Nevrkla

Kulturní komise rady obce Božice
pořádá

V sobotu 29. srpna 2020
od 17.00 hodin na fotbalovém hřišti
Hraje: DJ The-B
Fotokoutek: fotografie 1ks 50,- Kč
Občerstvení zajištěno
Při nepříznivém počasí, se akce bude konat v sále KD

INTERNET
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
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