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Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 2/2021

Slovo starosty
Vážení občané 

Letošní druhé číslo božického 
zpravodaje by mělo být obsáhlejší než 

to minulé a proto dovolte i mě několik zpráv z dění v obci.
 Z oblasti kultury se nám i přes některá omezení podařilo 
uskutečnit dvě větší akce a to tradiční krojované hody 
a Božické otevřené sklepy. K hodům se, tak jako již 
poněkolikáté, zodpovědně postavili naši hasiči a především 
značně omlazená krojovaná chasa. O tom, že tuto náročnou 
akci zvládnou hasiči, jsem neměl pochybnosti. Omlazená 
chasa mě přesvědčila, že i zde se nemusíme obávat o tuto 
tradici v budoucích letech. Hasičům i chase bych rád touto 
cestou poděkoval za jejich úsilí při přípravě i konání letošních 
hodů.    
 Druhou větší akcí byly Božické otevřené sklepy, které 
pořádá Družstvo božických vinařů ve spolupráci s obcí. 
I přes pochybnosti ohledně účasti přišlo a pobavilo se 
téměř 500 návštěvníků. Podle ohlasu byla i tato akce velmi 
zdařilá a přidává se tak k dalším tradičním kulturním akcím 
v Božicích.
 V oblasti investic, které započaly v letošním roce, byla 
dokončena komunikace a chodník u vodojemu. Zde se 
bude ještě podle potřeby řešit možnost jednosměnného 
provozu nebo ponechání současného stavu. Dále byly 
dokončeny chodníky ke hřbitovu, ulička k Jednotě v Českých 
Křídlovicích a část ulice k požární nádrži. V současné době již 
začala firma z Dyjákovic opravovat starou hasičskou zbrojnici 
a následně bude ještě letos opravena kaplička v Božicích. 
V sále kulturního domu byla vyměněna stará okna za nová 
a v nejbližší době zde budou instalovány venkovní žaluzie. 
Mezi větší investiční akce patří vybudování vodovodu od 
obchodu Bala směrem k Obecnímu sklepu a dále propojení 
tohoto vodovodního řádu k řadovkám. Toto je již téměř před 
dokončením a po kolaudaci se budou moci další domácnosti 
napojit na veřejný vodovod.
 K akcím, které se připravují, patří stavba nových garáží 
pro místní hasiče, kde je již požádáno o stavební povolení. 
Dále je připravena projektová dokumentace na vybudování 
cyklostezky a chodníku od konce Božic po poslední dům 
na Kolonii. Projektové práce probíhají rovněž na přípravě 
stavebních míst za DPS, které bychom chtěli mít připraveny 
příští rok k prodeji. V rámci ochrany životního prostředí se 
připravuje rovněž projekt na odkanalizování Zámlýní a bytů 
na posádce.
 Vzhledem k tomu, že se v příštím měsíci konají volby do 
Parlamentu České republiky, dovolte mi touto cestou pozvat 
vás k tomuto aktu. Svou volbou dokážete, že vám není 
lhostejný osud naší země a další směřování jejího vývoje. 
 

Karel Hala, starosta obce

Pozvánka na
16. zasedání Zastupitelstva 

Obce Božice
konající se v nové zasedací místnosti

(bývalá knihovna) obecního úřadu Božice
09. 12. 2021 v 18 hodin

Přesný program zasedání najdete na webových 
stránkách www.bozice.cz

Upozornění na změnu platby poplatku za odvoz odpadů občanům, 
kteří platí prostřednictvím SIPO

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2021 došlo ke změně evidenční a účetní aplikace pro 
správu místních poplatků si Vás dovolujeme informovat o změně částky na poplatku za 
odvoz odpadů na dokladu SIPO v měsících říjen a listopad 2021.

V měsících říjen a listopad 2021 dojde ke změně výše poplatku za odpad a to násle-
dovně:
 • v SIPO říjen 2021 bude platba za měsíce září a říjen 2021,
 • v SIPO listopad 2021 bude platba za měsíc listopad, prosinec 2021.
V měsíci 12/2021 se poplatek za odvoz odpadů prostřednictvím SIPO platit 
nebude.
V současné době se poplatek za odpad prostřednictvím SIPO platí zpětně, tzn. že na 
SIPO za měsíc 9/2021 je poplatek za odvoz odpadů za měsíc 8/2021, což je z důvodu 
aktuální evidence poplatků nedostačující.

V případě, že SIPO hradíte bezhotovostně, převodem z účtu, tak si prosím, v případě, že 
máte nastavený limit částky k provedení platby SIPO tento limit zkontrolujte, aby byla 
platba SIPO provedena.

Pro případné bližší informace volejte 515 257 053 (Trepáčová Monika) nebo pište na 
e-mail: oubozice@volny.cz

Děkujeme za pochopení

Dne 21.9.2021 se významného životního jubilea 100 
let dožila paní Božena Kmentová. Paní Kmentová bydlí 
v Domově Božice a jménem naší obce jí přejeme hodně 
zdraví a štěstí do dalšího života.
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Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Božice 
konané dne 9. září 2021 

v 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Roberta 
Turoně a Davida Švestku
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 neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1659/6 zahrada o výměře 
3186 m2 v kat. území Božice manželům B. a A. Č., bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 608/2 zahrada o výměře 638 m2 
v kat. území České Křídlovice H. L., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s. 
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 28085400 na 
pozemek parc. č. 1793 v kat. území Božice - „Božice, přípojka kNN 
Topolčan Michal“.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s. 
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 28085400 na 
pozemky parc. č. 2399 a 854/2 v kat. území České Křídlovice - „Božice, 
přípojka kNN Novotná Jaroslava“.
ZO schvaluje demolici stodoly na parc. č. st. 92/3 v kat. území Božice, 
před demolicí bude provedeno zadokumentování stávajícího stavu.

Co se právě děje

V současné době probíhají práce na několika místech 
v naší obci. Kromě běžné údržby veřejných prostranství, 
které provádějí zaměstnanci obce, jsme prostřednictvím 
stavebních firem opravili několik chodníků a komuni-
kací a zahájili opravy budovy bývalé hasičské zbrojnice 
a kapličky. O některých akcích píše již v úvodníku 
p. starosta, já jeho slova doplním o fotografie.

Již dvě zasedání zastupitelstva obce se konaly v nové zasedací místnosti, která vznikla z bývalých prostor knihovny. Zasedací místnost by měla sloužit 
nejen k zasedání obecních orgánů, ale také k různým přednáškám či školením. Řešíme také návrhy, které by vyřešily bezbariérovost tak, aby se i osoby se 
zdravotním omezením mohly dostat do této zasedací místnosti, sálu kulturního domu a do kanceláří obecního úřadu.

Další viditelnou změnou je úprava prostoru pro fanoušky na fotbalovém hřišti. Byly odstraněny staré 
lavičky a zábradlí, které bude nahrazeno zábradlím novým a bude zde vydlážděný pás s novými lavič-
kami.

Akcí, která se již blíží ke svému dokončení je rozší-
ření vodovodu K2, K3 – děkujeme všem, kterých se 

dotkla omezení při této stavbě, za jejich trpělivost. 
Oprava silnice po výkopových pracích proběhne 

v jarních měsících.

V obci nám přibylo několik nových chodníků a komunikací, 
jiné byly opraveny. Další komunikací, která by měla být vy-
budována, je silnice od hřbitova k novým stavebním místům 
nad Škárkovkou, kde se již jen čeká na vydání stavebního 
povolení.

Po opravě již nějakou dobu volaly také budova bývalé ha-
sičské zbrojnice a také kapličky. Na bývalé zbrojnici se již 
pracuje, oprava kapličky by měla být zahájena v nejbližších 
dnech.

Jiří Čada, místostarosta
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Pasování se Sovíkem

Již řadu let pořádáme v místní knihovně 
Pasování prvňáčků na čtenáře v rámci 
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka. 9. června 2021 bylo 24 prvňáčků 
pasováno panem starostem na čtenáře 
knihovny. Žáčci nejdříve složili zkoušku ze 
čtení na hřišti za knihovnou, kde za námi 
doletěl plyšový maskot Sovík z projektu 
na podporu čtenářské gramotnosti. Poté 
jsme se všichni přesunuli do knihovny ke 
slavnostnímu ceremoniálu, kdy po složení 
slavnostního slibu pan starosta pasoval 
prvňáčky na čtenáře knihovny rytířským 
mečem.

Simona Juhaňáková

Festival knihoven 13. – 17. 9. 2021

Obecní knihovna v Božicích se zapojila do projektu 
„Festival knihoven Znojemska“, jež pořádá Městská 
knihovna Znojmo za podpory Ministerstva kultury 
a Jihomoravského kraje a jehož cílem je prezentovat 
služby knihoven, podpořit čtenářství, čtenářskou 
gramotnost, návštěvnost knihoven, komunitní roli 
knihoven, sounáležitost knihoven, ale i získání 
o povědomí regionu, v němž uživatelé žijí. 
Každá zapojená knihovna má připravený vlastní 
doprovodný program. V naší knihovně proběhne 
v úterý 14. 9. přednáška „ZNOJEMSKÁ NEMOC-
NICE NA VÍDEŇCE s Jiřím Kacetlem, beseda pro 
děti ZŠ se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, na 
středu 15. 9. jsou připraveny tvořivé dílničky a na 
pátek 17. 9. je pro děti připravena noc s Andersenem.

Simona Juhaňáková

Poděkování z Domov Božice

Protože jsme letos nemohli navštívit Božický bur-
čák, pan starosta se postaral o to, aby naši klienti 
o tento zážitek nepřišli. Burčák, který později přine-
sl do Domova, byl opravdu výborný a dostalo se na 
každého, kdo měl zájem ochutnat. Jelikož je burčák 
považovaný spíše za lék, než za alkohol, děkujeme 
jak za milou návštěvu, tak za péči o zdraví našich 
seniorů.

Lubomír Chlup, Domov Božice p.o.
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Kontinuita Božických otevřených sklepů zachována

I tento rok se poslední červencovou sobotu konala již tradiční vinařská akce spjatá 
s naší obcí, Božické otevřené sklepy. Již po osmé jsme se v hojném počtu jak vinařů, 
tak platících návštěvníků sešli na dvou místech, které lze nazvat sklepními areály. První 
z nich je sklepní ulička ve směru na Borotice a druhá sklepní ulička se nachází přímo 
v obci Božice v oblasti Obecního sklepa. Nelze ale opomenout jeden otevřený sklep 
pana malovinaře Tomáše Rauše, který se nachází mimo dané areály a taktéž si k němu 
našli návštěvníci svou cestu. Celkem bylo otevřeno 16 sklepů nejen z řad místních 
malovinařů, kteří patří k Družstvu božických vinařů. Pro zúčastněné bylo určitě milou 
novinkou, že mohli navštívit i profesionální vinaře z Božic a okolí. Jednalo se jak 
o nově vzniklé firmy (Sol Invictus, Vinařství Turoňovi, aj…), tak o etablované vinařské 
společnosti (Vinné sklepy Lechovice, Farma u Tří Dubů). Jako každý rok nechyběl 
„vínobus“, který řídil Ivan Hudec ml. a hudební doprovod Neoveské cimbálové muziky, 
která každoročně u nás hraje ve sklepní uličce ve směru na Borotice a je známá tím, že 
ve svých podlužáckých krojích hraje jak lidové písně, tak celosvětově populární songy 
např. od kapely Metallica. Nelze zapomenout, že místní hudebníci pochází z obcí na 
Podluží, které byly v červnu letošního roku postihnuty ničivým tornádem, o to víc jsme 
byli rádi, že mohli i tento rok u nás zahrát, i když se často nejednalo o jejich nástroje, 
které taktéž ničivý živel zlikvidoval. Další neodmyslitelnou tradicí dané akce je degus-
tace vín na viniční trati Pustina, kde Družstvo božických vinařů hospodaří a mohli jsme 
tedy návštěvníkům popsat v jaké lokaci naše vína vznikají a jak moc specifické může 
být místní terroir vín. I tento rok nám přálo počasí, nepršelo, svítilo slunce a nechy-
běla dobrá nálada, která určitě i místním vinařům dodala energii tvořit víno i v tomto 
ročníku. Na závěr bych chtěla poděkovat jak Družstvu božických vinařů, tak vedení 
Obce Božice, že se podařilo akci zorganizovat a je možné pouze zmínit, že se na další 
otevřené sklepy můžeme těšit zase v červenci 2022!

Mgr. Eliška Leisserová, Družstvo božických vinařů

O tom, že Božice jsou již etablovanou vinařskou obcí 
na Znojemsku, jsme se mohli přesvědčit druhý víkend 
v záři, kdy byly otevřené vybrané sklepy ve sklepní 
uličce na Borotice a Obecní sklep s přilehlými sklepy 
místních malovinařů „kopečkářů“. Akce byla spojena 
s každoročním Božickým burčákem, který organizuje 
v podobném termínu Družstvo božických vinařů, proto 
i místní vinaři, kteří našli čas a chuť otevřít sklep, jej ze 
svých hroznů mohli nabídnout místním návštěvníkům 
i milovníkům vína z blízkého a dalekého okolí. Akci 
zaštiťovala Znojemská beseda a proto přijel za tuto 
organizaci zřizovanou městem Znojmo fotograf, který 
tuto degustaci zvěčnil i v Božicích. Minulý rok se 
jednalo o pilotní program, který měl nahradit velkolepé 
Znojemské vinobraní a tento rok, jak se tato kulturní 
událost taktéž nekonala, tak se navázalo na předchozí 
rok podobným formátem akcí ve Znojmě a okolí. Oproti 
větším vinařským obcím v blízkosti Znojma se jednalo 
o komornější typ události, kde bylo možné vidět zúčast-
něné vinaře, jak mají čas si přechutnat na počátku vin-
obraní své vzorky vína a spíše s určitým překvapením 
přivítat návštěvníky, kteří se náhodou ocitli v Božicích 
a byli potěšeni možnosti vidět naše překrásné pískov-
cové sklepy naživo.

Mgr. Eliška Leisserová, Družstvo božických vinařů

Vinařské tripy v Božicích již podruhé
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Tradiční krojované hody v Božicích

Po roční pauze se božičtí hasiči pustili do pořádání krojovaných hodů.
Přes nepřízeň covidových restrikcí a do poslední chvíle oddalovaným rozvolňováním se hasičům podařilo zorganizovat téměř třídenní společenskou akci. 
Do této akce přispěli také naši hodovníci, kteří se na poslední chvíli domluvili a nacvičili tradiční nástup krojované chasy. Velkou výzvu splnily také 
Lenka se Simonou, když daly dohromady naše nejmenší a doplnily s dětskou chasou hodovní program.
V pátek jsme začali v podvečer tradičně stavěním máje, které se doplňovalo příjemným občerstvením.
Přípravy na sobotní zábavu probíhaly s předstihem. Počasí nám přálo a účast byla hojná jak v sobotu, tak i v neděli.
Malá i velká chasa na rozdíl od předchozích let tentokrát zvolila místo zvaní dům od domu předem ohlášené zastávky. Zde hrála k tanci a poslechu kapela 
Vedrovanka. V pravé poledne poté hodovníci i kapela doplnili energii v hospodě U Nádraží a po výborném obědě pokračovali dále Božicemi. Sobot-
ním večerem nás provázela kapela Sabrin band. V neděli jsme si dopřáli příjemné odpolední posezení sledováním fotbalového derby mezi Božicemi 
a Českými Křídlovicemi.
Za výdělek z této akce jsme nakoupili stavební materiál a následující týden jsme vyrazili na výpomoc do oblasti postižené tornádem.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci Božice a všem kdo nám přispěli a pomohli jak finančně, tak i svojí pomocí.

Miroslav Beneš

Rozloučení s prázdninami

V sobotu 28. srpna 2021 se konala z důvodu chladného počasí 
dětská diskotéka, aneb rozloučení s prázdninami „Pá pá prázd-
niny“ v sále kulturního domu. Pobavit se, zatančit si a zasoutěžit 
přišlo skoro 70 dětí, ti nejmenší v doprovodu dospělých.
O občerstvení se postaraly ženy fotbalistů, nechyběl ho-
jně využívaný fotokoutek a o hudbu a soutěže se postaral 
moderátor rádia KROKODÝL Jirka WIENER. Děti si to náramně 
užily a některé vydržely až do 22. hodiny, kdy akce končila. 

Petra Látalová
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Na den 4.10. je v naší aktivizační místnosti od 13:00 do 15:30 plánovaná 
výstavka ke 115. výročí budovy Domova. Zde si návštěvníci budou moci 
prohlédnout spoustu dobových fotografií a kroniky Domova.

Těšíme se na rodiny a přátele našich klientů!
Pro obě setkání platí povinnost návštěvníka prokázat se potřebnými potvrzeními

(o testu / o očkování / o prodělání onemocnění).
Lubomír Chlup, Domov Božice p.o.

6.10. navštíví náš Domov protagonistky hudebního divadla Slunečnice. Vy-
stoupení Slunečnice je nejen pro naše seniory vždy sázkou na jistotu dobře 
stráveného času.

OBECNÍ KNIHOVNA V BOŽICÍCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
Během celého týdne bude probíhat: 
➢ Amnestie dlužníků 
➢ Registrace nových čtenářů zdarma 
➢ Besedy pro MŠ a ZŠ 

 

Výtvarná soutěž pro děti na téma: Můj anděl strážný 
Svá dílka formátu A3 – A4 můžete nosit do knihovny do 27. října 2021.  
 

Ve středu 6. října 2021 – Den otevřených dveří  
➢ Přineste si svoji knihu, můžete si ji u nás zdarma obalit 
➢ přijďte se podívat a zjistit, jaké služby vám můžeme nabídnout 
➢ přijďte si jen tak posedět u kávy nebo čaje  

 

Ve středu 6. října 2021 – Podzimní tvořivé dílničky  
Od 14.00 do 17.00 hodin si zde můžete vyrobit podzimní dekorace.  

Obecní knihovna v Božicích vyhlašuje  
 

výtvarnou soutěž na téma:  
„MŮJ ANDĚL STRÁŽNÝ“ 

Nakreslete, jak by podle vás mohl vypadat anděl. 
Jako pohádková bytost nebo někdo, koho máte rádi? 

Jako kamarád/ka? Jako žena nebo dítě? 
 … fantazii se meze nekladou 

 
Svá díla odevzdávejte do knihovny  

na formátu A3 nebo A4 do 27. 10. 2021 
Všechny obrázky budou vystaveny v knihovně. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nezapomeňte si svá dílka zezadu podepsat  
a připište svůj věk a adresu. 

Při příležitosti konání týdne sociálních služeb pořádá Domov Božice p.o. dvě společenské akce.
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Hurá na tábor…

Zase ráno před odjezdem. Tentokrát pro jistotu s testem, ale určitě i s nadšením 
a očekáváním pěkných zážitků. Po rozloučení s rodiči nás prima pan řidič zavezl 
až do Slavonic, kde náš  první táborový den začínal. Prohlédli jsme si krásné 
městečko, navštívili výstavku mařížské keramiky a vystoupali až na slavonickou 
věž, kde jsme se nejen rozhlédli shora po renesančních Slavonicích, ale byla tu i 
výstavka hodin. Pan řidič nás zase naložil a už jsme mířili do Písečné na rotu, kde 
jsme se nejprve naobědvali a poté i ubytovali. Hned jsme začali s prozkoumáváním 
zahrady a zjistili jsme, že má mnoho hracích koutů, cvičišť a krytý bazén, ve 

kterém se voda lépe ohřívá. Během pobytu jsme se svezli v trans-
portéru, zacvičili si, prohlédli si vojenský bunkr, zastříleli si a plnili 
jsme i další soutěžní úkoly. Pan Dvořák, kterému za děti děkuji, nám 
domluvil u majitele místního zámku návštěvu hřebčína, kde měly 
děti možnost si hladit krásné koně a někteří se i svezli na dvojkolce, 
kterou bílý koník táhl. V zámecké restauraci jsme měli připravené 
pohoštění a po prohlídce zámecké zahrady jsme zase spěchali do 
svého. Zde nás čekalo koupání, stezka odvahy i diskotéka, jak se 
na správný tábor  sluší. Poslední den po obědě přijel opět pan řidič 
s autobusem a odvezl děti na prohlídku hradu Landštejn, kde se 
prohlídka trochu prodloužila a návrat domů byl až po půl páté. Děti 
se pak už rozprchly ke svým rodičům, kterým děkujeme za krásné 
květiny a dárky. Rovněž děkuji všem  paním vedoucím, že jsme 50 
dětí zvládly a snad i potěšily, a našemu panu starostovi  děkuji za 
úhradu autobusové dopravy.

Růžena Baráková 
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Božická pomoc tornádem poničených Hrušek
 
K Hruškám, jedné ze čtveřice nejvíce postižených obcí v Podluží, mají lidé v 
Božicích jistý osobní vztah, protože tam již dlouhá léta žijí dva božičtí rodáci. 
A tak není divu, že směrovali svoji konkrétní pomoc právě do Hrušek.
Poslední červnový víkend to byla čtveřice fotbalistů TJ Sokol Božice (J. 
Jandásek, M. Hrubý, K. Kalina a Michal Topolčan), kteří položili novou stře-
chu na domě jednoho z rodáků, a první červencový víkend se na opravu dvou 
domů v ulici Týnecké, kudy mimochodem prošlo tornádo v plné síle, vypravi-
la desítka členů SDH Božice. Čtyři dodávky s sebou vezly stavební ma-
teriál, hřebíky, lopaty, kolečka a další užitečnou pomoc. Tuto materiální část 
zajišťoval Jan Szabó mladší za přispění firmy, v níž pracuje. Dřevo zajišťoval 
rovněž Honza Szabó ml. s Lukášem Fialou a uhradili je božičtí hasiči. 
O víkendu v Hruškách hasiči psali: Včera jedna oprava za námi (pokládka 
krytiny), odpoledne na druhém baráku bohužel kompletně celá střecha dolů - 
štíty i s podkrovím... Dnes ráno úklid, navážka materiálu - a už stavíme! No a 
navečer mi přistála od nich zpráva: Postaveno, uklizeno... Teď večeře, sprcha 
a ráno pokračování! 
A v pondělí odpoledne toto stručné oznámení: Hotovo. Jedeme domů! A dík 
všem, kdo se na akci podíleli: Jan Szabó ml., Jan Szabó st., D. Tomášek, M. 
Beneš, A. Beneš, M. Szabó, L. Fiala, P. Vitouch, P. Bojda a J. Peterka.

Zprávy hasičů zpracoval Ladislav Nevrkla

Božičtí hasiči v soutěžích

Červnové okrskové kolo soutěže v požárním sportu na hřišti v Boroticích (5.6.2021) mělo jasného favorita i jasného vítěze. Bylo jím družstvo SDH 
Božice. Ani takovým zkušeným a věhlasným hasičům se však nevyhnuly nástrahy druhého kola populární disciplíny, kterou je požární útok.
Božická “šestka” ve složení Dalibor T., Tonda B., Tomáš Š., Honza Sz., Petr V. a Jakub P. to i v menším počtu zvládla v nejlepším čase z 1. kola.
Diplom za 1. místo v soutěži převzal náš kapitán Dalibor, účasti v okresním kole jsme se ale vzdali, protože na stejný termín (sobota 26. června) pořádali 
naši hasiči tradiční krojované hody. 
Podruhé se naši hasiči představili na hřišti v Boroticích v sobotu 11. září na 1. ročníku Memoriálu Zdeňka Boboka. Opět perfektně zvládli první kolo 
a v požárním útoku zvítězili.

Ladislav Nevrkla

Závody v požárním sportu v Boroticích

V Boroticích se konal 1.memoriál Zdeňka Boboka. Závodů v požárním sportu se zúčastnilo několik týmů mužů i žen z našeho okolí. Družstvo mužů z 
Božic se zúčastnilo také. Tentokrát jsme se bez větších příprav sešli, abychom oprášili jak naši techniku, tak i fyzické schopnosti. V závodech na 2 x B na 
dva útoky jsme se s pomocí mašiny PS-18 umístili na 1.místě. I když letos závodů nebylo mnoho tak je vidět, že jsme stále připraveni nejen společensky 
ale i fyzicky. Přeji nám hasičům, aby to vydrželo co nejdéle a ve větším počtu i v dalších letech.

Miroslav Beneš
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Uteklo to jako voda a v polovině prázdnin zahájili muži soutěž pohárem 
OFS, kde postoupili ze skupiny z 1. místa do čtvrtfinále. Začala také 
mistrovská utkání, ve kterých se nám výsledkově celkem daří, avšak herně 
to ještě není ideální. Zde musíme zapracovat! To jsme poznali v praxi ve 
čtvrtfinále poháru OFS, kde nám soupeř FK Znojmo dal lekci a ukázal 
nám, jak je důležité se zaměřit na děti a vychovávat mladé hráče!

Při pohledu na současnou situaci, v jaké se nachází úroveň a kvalita nejen 
fotbalu, ale sportu u nás vůbec, jsem dal návrh hráčům v kabině a své 
rodině a rozhodli jsme se pro větší zápal a podporu výchovy našich dětí. 
Rozhodli jsme se pro restart božické fotbalové mládeže a uspořádali jsme 
v srpnu nábor mladých fotbalistů. Čekali jsme pár nových členů, ale takto 
velký zájem dětí o sport nás opravdu všechny dostal a jen nás utvrdil v 
tom, že děláme správnou věc! Na tréninky nám chodí okolo 30 dětí, a to je 
skvělé. Chtěli bychom děti vytáhnout ven. Vytáhnout je od mobilů a tab-
letů, dostat je mezi ostatní děti do kolektivu a vychovat z nich nejen dobré 
sportovce, ale i silné a zdravé jedince a hlavně dobré lidi. Toto všechno 
se děti naučí v kolektivním sportu, jako je třeba právě fotbal. Učí se nejen 
pracovat ve skupině, naslouchat, pomáhat si, ale i respektu mezi sebou, 
respektu k trenérovi, respektu k rodičům. 

Na tréninku se věnujeme všem dětem, bez ohledu na to, jestli je to malý 
tenista, hokejista nebo gymnastka. A takto chceme i naše tréninky vést. 
Primárně se věnujeme fotbalu, to je jasné, ale zařazujeme i gymnastiku, 

aerobic a tabatu s Nikčou. Vyběhli jsme ke studánce, zahráli si sportovní 
šipkovanou, kde se kluci a holky učili týmové práci a soutěžili. 

Velké díky patří nejen chlapům z kabiny, mé rodině a všem, kdo nám 
s tréninkem a organizací pomáhá, ale i rodičům, kteří děti ke sportu vedou, 
podporují je, obětují čas a děti na tréninky vozí i z okolních vesnic a jezdí 
fandit na každý zápas. Ano i naši nejmladší už hrají zápasy. I když jsme 
na úplném začátku a hned nevyhráváme, vidím v dětech velký potenciál, 
vůli a chuť se chtít zlepšovat a učit se novým věcem. Líbilo se mi, co řekl 
Honza klukům na zápase v Moravském Krumlově, kdy jeden z kluků při 
pohledu na soupeře říká: “Tak to nedáme.” Honza se na kluky podíval 
a povídá: “Kluci, co blbnete, nevadí když nevyhrajeme, přijeli jsem si 
přece zahrát fotbal, ne!” Klukům se rozzářily oči a bylo vidět, že Krumlov 
tu výhru neměl úplně zadarmo.

A kdo si myslí, že je fotbal jen pro kluky, tak je vedle jak ta jedle! Mezi 
naší nejnovější posilou je i 6 děvčat. Mám opravdu radost, když vidím, jak 
si děti tréninky užívají, těší se na další a čekají, co si na ně zase nachystám. 
A kdo ví, třeba se nám podaří v Božicích vychovat nového Rosického, 
Schicka nebo třeba i Messiho. Přijďte se na nás podívat, zafandit 
a přiveďte své děti! 
 

Jiří Pavelčík s přispěním realičního týmu přípravky

Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 630ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada. 
Grafické zpracování: Timotei Bernard,

Tisk: Tiskárna Koutecký Václav. E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BY MĚLO BÝT v Prosinci 2021

Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996

Božický fotbal odstartoval sezonu. Restart božické mládeže!
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Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 8. října 2021 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
a v sobotu 9. října 2021 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.,
- místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost: sál kulturního domu v Božicích.

- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.
- Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může ob-
držet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
- K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.
- Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad v Božicích na tel. čísle 515 257 125 a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat Mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena – s výjimkou voličů v karanténě nebo izolaci z důvodů onemoc-
nění COVID-19, tyto osoby mohou hlasovat pouze způsoby uvedenými ve speciálním zákonu (zákon č. 296/2021 Sb., o zv-
láštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a o změně některých zákonů).

Konec ,,ÓČEK“

Během rekonstrukce ulice za Dučovým proběhla  i instalace nového veřejného osvětlení. Toho si asi 
každý kolemjdoucí všiml.  To, že ale něco zmizelo, to už málo kdo.  A přece.  Malý kousek historie 
naší obce.  
Poslední lampa zvaná Očko. Jedná se první typ výbojkového svítidla, které se u nás vyrábělo v Elek-
trosvitu ve Svatobořicích. První svítidla opouštěla závod ještě těsně před znárodněním a jejich výroba 
se skončila koncem 80tých let.  Jednoduchá konstrukce, nejprve plechové, později hliníkový odlitek 
tvořil tělo, které spojovala ocelová trubka s patkou.  Litinová patka, na které je umístěn plechový 
chránič předřadníku s porcelánovou pojistkou, má čtyři upevňovací otvory pro přišroubování na sloup 
či zeď. 
 Elektrická výzbroj – Pojistka, tlumivka 125W a kondenzátor kompenzace účiníku. To bylo vše.  
Výbojka Tesla RVL-X  125 Wattů se závitem E27.  Výbojku chránilo původně skleněné, později plexi 
stínidlo. Některé  čiré, jiné mléčné. Proti oslnění se dodávalo plechové kruhové stínítko, které se upe-
vňovalo okolo výbojky třemi šroubky. 
 Konstrukce a umístění výbojky  předurčovala lampu k osvětlení velkých prostranství.  Svítila totiž do 
kruhu, všemi směry stejně.
Byl to velký pokrok, výbojka měla podstatně větší světelnou účinnost a značnou životnost. Tak pos-
tupně  ,,Óčka“ vytlačila dosavadní smaltovaná žárovková uliční svítidla.
Tak si jen vzpomeňme, že 10.9.2021 svítila poslední zástupkyně tohoto ,,rodu“ v naší obci ve veřejné 
službě naposledy.  Děkujeme za věrnou mnohaletou službu.

Již snesené poslední ,, Óčko“
(vpravo původní  smaltované žárovkové svítilo, dlouho bývalo např.: na střešníku  u Pajerového).

Ivan Hudec ml.


