
Vážení občané,
srdečně Vás zdravím a ve 
svém článku Vás budu in-
formovat o dění v naší obci 
od minulého zpravodaje a 
plánech do dalšího obdo-
bí. Přestože letošní zima 

skončila teprve před pár dny, práce na majetku 
obce jsou v plném proudu již od začátku března. 
V rozpočtu na letošní rok jsme počítali s určitými 
investicemi na opravy chodníků, ale rada obce se 
rozhodla tuto částku posílit z rezerv a tak si mo-
hou občané povšimnout stavebního ruchu ve dvou 
lokalitách naší obce. Jedná se o výměnu starých 
obrubníků a dlažby na chodníku od Jednoty v Bo-
žicích po konec obce v délce 600 metrů a stejné 
práce na chodníku na druhém konci obce v délce 
250 metrů. Chodníky jsou prováděny tak, aby byla 
zajištěna bezbariérovost a věřím, že budou sloužit 
nejméně tak dlouho, jako ty staré. V letošním roce 
bychom chtěli ještě opravit chodník ke zdravot-
nímu středisku. Zaměstnanci obce dokončili na 
místním hřbitově rekonstrukci veřejné toalety, kte-
rá nebyla dodělána ještě od stavby smuteční síně.
Co se týká stavby okružní křižovatky u školy 
a opravy povrchu silnice k mostu u nádraží, je 
v současnosti tento úsek průjezdný a práce po-
kračují na chodnících a okolí silnice. Přestože 
tyto práce přinesly motoristům určitá omezení, 
myslím si, že bylo správné rozhodnutí přispět na 
tuto stavbu obecními prostředky a umožnit tak její 
realizaci. 
V nejbližší době se začne se stavbou nové silni-
ce v Zámlýní, kde již proběhlo výběrové řízení 
a věřím, že do prázdnin budou obyvatelé této části 
obce jezdit po nové komunikaci.
 Protože již můžeme porovnat platby za odvoz 
komunálního odpadu před nálepkami a po nich, 
mohu konstatovat, že tímto opatřením ušetříme 
ročně více než 60 tisíc korun. Tato částka je sice 
zanedbatelná v našem rozpočtu, ale důležitější je 
to, že nám stoupá množství vytříděného odpadu 
a přispíváme tak ke zlepšení životního prostředí. 
Stálým problémem je nepořádek na veřejných 
prostranstvích, které musí zaměstnanci obce téměř 
denně uklízet. Rád bych touto cestou poděkoval 
našim spoluobčanům, kteří se již zapojili do akce 
Ukliďme Česko a jen v okolí Kolonie posbírali 
plný kontejner odpadu. Další tato akce proběhne 
22. dubna a rád bych touto cestou pozval co nejví-
ce uklízejících, abychom se nemuseli při procház-
kách naší krajinou dívat na všemožné odpadky. 
Závěrem mého článku bych rád popřál občanům 
příjemné prožití nadcházejících velikonočních 
svátků a plno jarní pohody.
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Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 2/2017

Slovo StaroSty

Prosíme o pozornost při jízdě po silnici mezi Božicemi a Boroticemi, 
v úseku mezi zastávkou „U sklepů“ za Božicemi a okrajem obce Bo-
rotice. Ve večerních a nočních hodinách, zvláště při teplejším a vlh-
čím počasí nebo za deště tam přecházejí přes silnici žáby. Jedná se o 
ropuchy obecné, které každé jaro směřují od lesa do mokřadu, kde 
se rozmnožují a po několika týdnech se vracejí zase zpět. Snažte se, 
prosím, jezdit ohleduplně, ať jich co největší počet dorazí ve zdraví k 
cíli. Omlouváme se za omezení rychlosti na tomto úseku silnice, bude 
pouze dočasné.               Správa NP Podyjí

Pes a pozemek
Informace z obce
Připomínáme občanům, kteří mají pejska a dosud za něj nezaplatili poplatek 
na obecním úřadě, nechť tak učiní co nejdříve. Také se platí poplatek za nájem 
obecního pozemku. Tak nezapomeňte!

Po tradiční (a pro nás v Božicích neobvyklé) dlou-
hé a tuhé zimě zde máme jaro a blížící se Veliko-
noce.  Zemědělci, vinaři, sadaři, včelaři, rybáři a i 
my zahrádkáři kontrolujeme, co že nám ta letošní 
zima způsobila za škody. A jsme mile překva-
peni, že je vše v naprostém pořádku a je na nás, 
abychom svoji prací pomohli velké úrodě. Stejně 
tak je to i s činností Kulturní komise Rady obce 
Božice. Můžeme nyní již hodnotit, že některé akce, 
které jsme startovali před pár lety se již stávají 
tradiční a nezávislé na činnosti komise (například 
Hrkání v době Velikonoc si již chlapci hlídají v 
rámci příprav a realizace sami), na mnoha se spo-
lupodílíme za velmi aktivní účasti spolupořadatelů 
a Vás návštěvníků (většina akcí, na které najdete 
pozvánky uprostřed tohoto zpravodaje), rádi se 
zúčastníme opravdu tradičních akcí, kde jsme rádi 
v roli návštěvníků jako je Božický košt a také jsme 
již zjistili, že některé akce je potřeba sloučit, což 
je například akce na Kolonii v předvelikonočním 
tvoření spolu s hledáním Zajíčkova pokladu.  A 
tak jako v případě té přírody, tak i u kulturních 
akcí se musíme snažit, aby výsledek byl, jak jen to 
jde nejlepší. Bez Vás – návštěvníků akcí – to však 
samozřejmě nejde. Tímto Vás tedy zveme na velmi 
bohatý program předvelikonoční, velikonoční a 
májový a doufáme, že si uděláte v rámci jarních 
prací, kterých máte určitě hodně, čas akce navštívit 
a tím snažení organizátorů podpořit. Užijete si, 
doufejme, sluníčka, tepla a pohody a potkáte se se 
svými spoluobčany. 
A nezapomeňte, že Velikonoce jsou svátek křes-

ťanský spojený s tradicemi. Proto nezapomeňte na 
Škaredou středu doma uklidit, a kdo může vymést 
komín, na nikoho se nemračit, protože se pak bu-
dete mračit celý rok. Na Zelený čtvrtek sníst něco 
zdravě zeleného, dát si trochu medu proti žihadlům 
a uštknutím a nezapomenout se umýt ranní rosou, 
aby byl člověk zdravý celý rok. Zároveň večer 
odlétají všechny zvony do Říma a to je pak impuls 
pro chlapce k zmiňovanému hrkání po obci. Na 
Velký pátek se postit, neprat prádlo a hlavně nehý-
bat se zemí. Nemělo by se také nic půjčovat, daro-
vat a ani prodávat. Možná i proto si letos užijeme 
poprvé po dlouhé době Velký pátek jako státní 
svátek, kdy musí být zavřeny obchody. Na Bílou 
sobotu by se měli péct beránci a mazance, zdobit 
vajíčka na pondělí a plést pomlázky - mrskačky 
(oboje můžete vyzkoušet na Kolonii v neděli 9.4.). 
Zároveň budou chlapci chodit naposledy vyhrkávat 
po obci (tedy za svoji práci požádat o odměnu), 
protože odpoledne se již vrátí zvony z Říma. 
Velikonoční neděle je pak samozřejmě nejdůleži-
tějším dnem svátků velikonočních a pro křesťany 
tím nejdůležitějším dnem v roce, protože Ježíš 
vstal z mrtvých. Světí se jídlo a rodina by se měla 
setkat u tohoto svěceného jídla k obědu. My se 
potkáme odpoledne na tradičním Božickém koštu. 
Na Červené pondělí si děvčata a ženy uvědomte, 
že mrskání je proto, aby jste si z proutků převzali 
jarní svěžest a my pánové bychom se měli držet 
tradice odříkávání koledy a jako odměnu sbírat 
vajíčka a ne panáčky.
Zároveň jsem Vás chtěl jménem redakce Božic-

Čas jarní – čas velikonoční
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2.Zprávu finančního výboru
3.Zprávu kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce:
1.Neschvaluje pořízení Regulačního plánu Obce Božice - „Sklepní ulička na 
Borotice“, „Kolonie u Dvora“ a „Sklepní uličky v obci“.
2.Na základě výsledků projednání návrhu zadání ÚP Božice s dotčenými 
orgány a ostatními známými účastníky projednání schvaluje v souladu s ust. § 
47 odst. 5 stavebního zákona zadání ÚP Božice.
3.Uznává, po doložení listin, že Petr Michalec je výlučným vlastníkem 
nemovité věci a to budovy bez č. p. zemědělská stavba stojící na pozemku 
parc. č. st. 102/1 v kat. území Božice, kdy budovu nabyl vydržením. Jedná se 
o stodolu, kterou právní předchůdce Petra Michalce po zaplacení kupní ceny 
v roce 1968 užíval v dobré víře, že je vlastníkem stodoly. V roce 1982 mu bylo 
vlastnictví uznáno původním prodávajícím.
4.Schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 102/1, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 82 m2 v kat. území Božice a části pozemku parc. č. 454/59 v kat. 
území Božice, a to části označené jako parc. č. 454/131, ostatní plocha o 
výměře 189m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
939-508/2016 Petru Michalcovi, bytem Božice č. p. 80 za cenu 15.535,- Kč.
5.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlo-
vice, a to části označené jako parc. č. 2628/13, ostatní plocha o výměře 70m2, 
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 575-3/2017 
Matějovi Zifčákovi, bytem Božice 119 za cenu 7.000,- Kč.
6.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 835/3 v kat. území České Křídlo-

vice, a to části označené jako parc. č. 835/5, ostatní plocha o výměře 70m2, 
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 576-15/2017 
Tomáši Šimkovi a Šárce Popelkové, oba bytem Mokrá 366 za cenu 3.500,- Kč.
7.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2516 v kat. území České Křídlo-
vice, a to části označené jako parc. č. 2516/3, orná půda o výměře 947m2, 
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 570-378/2016 
manželům Miroslavu a Markétě Takáčovým, oba bytem Božice 272 za cenu 
229.174,- Kč.
8.Schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Božice 
pro rok 2017 žadatele Svaz důchodců ČR, pobočný spolek Božice – Hrádek ve 
výši 20.000,- Kč.
9.Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Svazu důchodců ČR, 
pobočný spolek Božice – Hrádek ve výši 20.000,- Kč.
10.Schvaluje na základě novely vyhlášky č. 463/2016 Sb., o rozpočtové sklad-
bě změnu položek 
a paragrafů ve schváleném rozpočtu na r. 2017.
11.Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 a 2019.
12.Schvaluje revokaci usnesení ZO ze dne 11. 2. 2016, bod 1., z důvodu 
změny kupujícího.
13.Schvaluje prodej pozemků v kat. území České Křídlovice parc. č. 860/137, 
ostatní plocha 
o výměře 43 m2 a parc. č. st. 1074, zastavěná plocha o výměře 6 m2, které 
vznikly na základě Geometrického plánu pro vyznačení budovy, vyznačení 
změny vnějšího obvodu budovy 
a rozdělení pozemku č. 556-196/2015 Petrovi Fruhwirtovi, bytem Božice 203 
za cenu 2.513,- Kč.

Karel Hala-starosta

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 9. února 2017 v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

Výpis z usnesení Rady obce č. 35 ze dne 18.1.2017
1.Rada obce (dále jen „RO“) neschvaluje žádost Spolku Lungta o připojení se 
ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
2.RO schvaluje žádost o pronájem pozemků parc. č. st. 1185 o výměře 49 m2 
za 5,- Kč/m2, parc. č. st. 1067 o výměře 112 m2 za 5,- Kč/m2 a parc.č. 7579 
o výměře 420 m2 za 1,- Kč/m2.
3.RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017
4.RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv.
5.RO schvaluje pronájem bytu v č.p. 453.
6.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. st. 102/1 
o výměře 82 m2 a parc. č. 454/131 o  výměře 189 m2 v k. ú. Božice za cenu 
50,- Kč/m2.
7.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2516/3 
o výměře 947 m2 za cenu 200,- Kč/m2.
8.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2628/13 
o výměře 70 m2 v k. ú. České Křídlovice, za cenu 100,- Kč/m2.
9.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 835/5 
o výměře 70 m2 v k.ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2.

Výpis z usnesení Rady obce č. 36 ze dne 13.2.2017
1.RO schvaluje žádost o pronájem komerčních prostor v č. p. 384 za účelem 
zřízení prodejny květinářství a zahrádkářských potřeb žadateli Vratislavu 
Polickému.

Výpis z usnesení Rady obce č. 37 ze dne 20.2.2017
1.RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Božice, p.o. o vyřazení dlouhodobého hmot-
ného majetku v celkové hodnotě 103.252,50Kč
2.RO pověřuje starostu obce Karla Halu vypsáním výběrového řízení a oslove-
ním minimálně 3 stavebních firem k nabídce na zhotovení stavby „Komunika-
ce v Zámlýní“
3.RO schvaluje opravu chodníku (od božické Jednoty směrem ke Kolonii), 
opravu provede firma Závlahy Dyjákovice s.r.o.
4.RO neschvaluje žádost Obecní knihovny o navýšení příspěvku na nákup 
nových knih
5.RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017
6.RO schvaluje pronájem pozemku parc. č. 860/23 o výměře 106 m2 v k.ú. 
České Křídlovice.
7.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 3399/10 
o výměře 51 m2 v k.ú. Božice za cenu 50,- Kč/m2.

Výpis z usnesení Rady obce č. 38 ze dne 8.3.2017
1.RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv.  
2.RO schvaluje vyřazení HIM a NHIM z užívání – dle inventurních soupisů
3.RO schvaluje přidělení bytu v DPS.

Výpis z usnesení Rady obce č. 39 ze dne 13.3.2017
1.RO schvaluje realizaci výstavby místní komunikace „ V Zámlýní“ firmou 
Silnice Škrob, s.r.o.

npor. Ing. Jan Gross, vedoucí OO PČR Hrušovany n. Jev.
Zdejší součástí OO PČR Hrušovany nad Jevišovkou bylo evidováno za období 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na územním obvodu obce Božice 23 trestných 
činů, 47 přestupků a 66 přestupků v dopravě. Byl evidován mírný nárůst trest-
ných činů o 5 trestných činů a počet přestupků byl shodný jako v roce 2015.
Přehled trestných činů za rok 2016:
8 trestných činů krádeže (neoprávněné užívání cizí věci, krádeže nafty)
4 trestné činy maření úkonu úředního rozhodnutí
1 trestný čin usmrcení z nedbalosti
1 trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky
1 trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti atd.
Přehled stavu veřejného pořádku v předešlých letech:
Rok:  2013 2014 2015 2016
Trestné činy: 34 30 18 23
Přestupky: 36 43 47 47      
V roce 2016 došlo ke spáchání 47 přestupků, což je stejně jako v roce 2015.

Přehled přestupků za rok 2016:
24 přestupků proti občanskému soužití (fyzické či slovní napadení, sousedské 
spory, schválnosti)
11 přestupků proti majetku (odcizení dokladů, mobilního telefonu, finanční 
hotovosti)
3 přestupky jízda pod vlivem alkoholu
2 přestupky řízení neřidiče atd.
V dopravě bylo v k. ú. Božice za rok 2016 spácháno 66 přestupků. Oproti roku 
2015 byl evidován nárůst přestupků v dopravě o 18 přestupků.
Policie ČR děkuje občanům obce Božice za vzájemnou spolupráci v roce 2016 
zejména při poskytování potřebných informací do poznatků k odhalování 
trestných činů a přestupků, ale i samotných pachatelů. Nadále však Policie ČR 
žádá občany o zapojení se do prevence páchané trestné činnosti a přestupků, 
zejména na informovanost o jakémkoli nezákonném jednání jiných osob, tak 
i pohybu podezřelých osob nejen na území obce Božice, potřebné k elimino-
vání těchto skutků. Informace mohou občané podávat na lince 158, na tele-
fonním čísle obvodního oddělení PČR Hrušovany nad Jevišovkou 515229164 
nebo na linku Anonymní svědek 974641641.

Zpráva o stavu veřejného pořádku k územnímu obvodu obce Božice
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Kolik je „Božičáků“
Během minulého roku bylo nově přihlášeno k trvalému pobytu 36 osob a na-
rodilo se 14 dětí. Zároveň také ovšem zemřelo 28 osob a z naší vesnice se 
odstěhovalo 33 osob. Tím pádem nás na začátku letošního roku bylo v obci 
1534.
A ještě malá statistika od roku 2009.
Ke konci roku 2009 žilo v naší obci 1539 obyvatel. Během roku 2010 přibylo 
19 osob. Přistěhovalo se sice 52 osob a narodilo se 20 dětí, ale také se odstě-
hovalo 34 osob a zemřelo 19 osob. Takže na konci roku 2010 žilo v naší vesni

ci 1558 osob. A od roku 2010 se celkové počty občanů v naší vesnici snižova-
ly, za rok 2011 o tři, v roce 2012 dokonce o 14 a v roce 2013 nás v naší vesnici 
ubylo o dalších 5 osob, takže na konci roku 2013 bylo v obci 1536 obyvatel 
a stejný počet jich byl i na konci roku 2014. Za rok 2014 sice nepřibylo a ani 
neubylo obyvatel, ale i přesto se toho roku narodilo 20 dětí, zemřelo 30 osob, 
přistěhovalo se 42 osob a odstěhovalo se 32 osob. 
Až v roce 2015 se počet obyvatel zase zvýšil na 1545 počítáno ke konci roku.

Jarmila Hudcová

Zápis dětí do ZŠ 
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Božice pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 5. dubna od 14 hodin v budově školy. K zápisu by se mělo dostavit 31 dětí. Projednány 
byly čtyři odklady povinné školní docházky, takže do 1. třídy by od 1. 9. 2017 mělo nastoupit 27 žáků.

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřských škol v Božicích proběhne 24. 5. 2017 v době od 9,00hod do 12,00hod  v obou MŠ.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
21. 4. 2017 

V tomto dni proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který 
nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Jedná se o následující druhy odpadu:  

 TELEVIZORY, RÁDIA, LEDNIČKY, MRAZNIČKY 
 OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY VČETNĚ 

ELEKTROLYTU, ZÁŘIVKY, VÝBOJKY 
 BARVY V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH 
 PLECHOVKY A PLASTY OD BAREV A JINÝCH 

ŠKODLIVIN, VYJETÉ OLEJE 
 OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY (OSOBNÍ – max. 4 

ks) 
 PRAČKY, TROUBY, SPORÁKY, VYSAVAČE 
 ŽEHLIČKY,SUŠIČE VLASŮ, ŠICÍ STROJE, 
 EL. HODINY, EL. HUD. NÁSTR., EL. HRAČKY  
 PC MONITORY, TISKÁRNY, NOTEBOOKY, 
 TELEF. PŘÍSTROJE, FAXY, KALKULAČKY, 
 RUČNÍ VRTAČKY, PILY, PÁJKY, BRUSKY  
 DROBNÉ EL. DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE 
 
 

 Uvedený odpad můžete předat pracovníkům 
firmy AVE , kteří přijedou do naší obce se 
speciální svozovou technikou. 

 Pokud máte o tuto službu zájem, přistavte 
kterýkoliv z uvedených odpadů večer před 
svozem nebo nejpozději do 7:00 hodin výše 
uvedeného svozového dne před dům. 

 V případě nejasností se můžete obrátit přímo na 
svozovou firmu: 

 AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,  
        Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč, tel: 568 845 856                                               
 
 

 JAK ZÁKONNĚ NAKLÁDAT S ODPADNÍ VODOU
(Pozn.: Odpadní vody jsou, dle § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů, vody použité v obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 
prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), 
jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtéka-
jící, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní 
vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně vyu-
žívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, 
a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.)
Každý vlastník stavebního pozemku nebo nemovitosti, ve které vznikají 
odpadní vody, je povinen zajišťovat zneškodnění odpadních vod tak, aby 
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, tzn.: likvidovat 
odpadní vody v souladu s vodním zákonem (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů). 
Způsobů, jak zákonně nakládat s odpadními vodami, tedy tak, aby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, je více. 
Nejrozšířenějším způsobem likvidace odpadních vod z nemovitostí je odvá-
dění těchto vod napojením nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 
jež je zakončena na čistírně odpadních vod (dále jen ČOV). (Pozn.: V souladu 
s § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu, obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.)
K tradičnějším způsobům patří shromažďování odpadních vod v jímce. Jímky 
jsou nepropustné betonové či plastové nádrže bez odtoku, které je třeba 
pravidelně vyvážet oprávněnou osobou k likvidaci odpadních vod na ČOV. 
Odpadní vody z jímky nelze přímo vypouštět např. na zahradu, na pole atd. 
Vlastník jímky je povinen uchovávat doklady o vývozu odpadních vod na 
ČOV a předložit je v případě potřeby ke kontrole vodoprávnímu úřadu či 

České inspekci životního prostředí. Dále je vlastník jímky povinen v případě 
výzvy obecného stavebního úřadu dokladovat nepropustnost jímky (např.: 
protokolem o zkoušce nepropustnosti jímky) a po celou dobu existence jímky 
uchovávat dokumentaci stavby včetně příslušných povolení. (Pozn.: Dle § 
118 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nezajistí zneškodnění 
odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6 tohoto 
zákona. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajiš-
ťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod, tzn. odvozem na ČOV. Za přestupek lze uložit pokutu až 50 
000 Kč.) 
Další možností likvidace odpadních vod je jejich předčištění v septiku. 
Takovéto vody mohou být následně vypouštěny přímo do vod povrchových 
či podzemních-průsakem do podloží, avšak pouze je-li vlastník držitelem 
platného oprávnění k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či 
podzemních dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů. Takovéto povolení vydává na vaši žádost příslušný správní orgán, 
tzv. vodoprávní úřad. (Pozn.: Dle § 116 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů se fyzická osoba dopustí přestupku 
tím, že nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez 
povolení k nakládání s vodami. Za přestupek lze uložit pokutu až 100 000Kč.)
V případě čištění odpadních vod v domovních ČOV musí být vlastník, stejně 
jako v předchozím případě, držitelem platného oprávnění k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových či podzemních dle Zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Dále je vlastník povinen po celou 
dobu existence stavby uchovávat dokumentaci stavby a příslušná povolení. 
Povinností vlastníka stavby, ať už je to kanalizační přípojka, jímka, septik či 
domovní ČOV, je udržovat ji v dobrém stavu po celou dobu existence.
                  Vodárenská a.s., divize Znojmo
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ZUŠ informuje
Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a i letos je rokem soutěžním pro Základní umělecké 
školy. Žáci soutěží ve hře na housle, kytaru a klavír. Za naši pobočku v Božicích reprezentovala Veroni-
ka Heimlichová 7. února na školním kole ve Znojmě za 2. ročník v I. kategorii obor klavír, kde získala 
krásné 3 místo. Její 3 náročné skladby si můžete přijít poslechnout na jarním vystoupení dne 30. března 
2017 v 17. 00 hodin  do sálku ZUŠ v Božicích. Nesmím zapomenout napsat, že všechny skladby se 
musí hrát zpaměti. Rodiče a přátele hudby bych ráda pozvala na absolventský koncert, který se koná 
27. dubna 2017 opět v 17 hodin v sálku ZUŠ. Letošními absolventy  naší pobočky jsou Jana Horáčková 
ze třídy Hany Mackové, obor klavír  I. st. a příčná flétna II st. a Eliška Čečilová v oboru housle ze tří-
dy pana učitele J. Svobody. Od května se už budeme s žáky soustředit na závěrečné zkoušky, které je 
čekají v červnu a zároveň se těšit na dvě závěrečná vystoupení naší pobočky a na dva měsíce  zaslouže-
ných prázdnin.

Hana Macková vedoucí pobočky v Božicích.

Dětský karneval
Dne 18. února pořádal Klub rodičů při I. MŠ Božice jako 
každý rok dětský karneval. Sešlo se na něm nespočet 
masek - od princezen, přes zvířátka až po různé příšerky. 
Všechny masky byly opravdu nádherné. Při veselé hudbě si 
děti zatancovaly i zazpívaly, sál se zaplnil úsměvy, děti se 
skvěle vydováděly. 
Pro všechny bylo připraveno občerstvení, cukrová vata 
a v neposlední řadě i bohatá tombola, ve které vyhrával 
úplně každý los. Karneval by se neobešel bez laskominek, 
ty si děti mohly vysloužit při hrách.

Za úkol měly například házení kruhy na kužele, chůzi na 
chůdách, házení míčků na 
klauna či oblíbené židlič-
ky. Na své si mohl přijít 
opravdu každý.
Velké poděkování patří 
všem našim sponzorům, 
bez kterých bychom tako-
vý karneval jistě připravili 
jen stěží. Také maminkám, 
které se na přípravách 
podílely a bez nichž by 
celé odpoledne nebylo tak 
báječné. 
Už teď se těšíme na příští 
karneval a doufáme, že 
bude minimálně tak povedený, jako byl ten letošní.

Markéta Čadová
Když se zabíjačka potká s fašankem
Příchod pestrobarevného průvodu masopustních masek přímo mezi hodující návštěvníky byl příjemným zpestřením letošní božické zabíjačky. Prolnutí těchto 
dvou akcí se ukázalo velmi dobrým nápadem a přispělo měrou vrchovatou k příjemné masopustní sobotě v Božicích. Masopustní veselí pokračovalo večer-
ní fašankovou zábavu se skupinou Sabrin Band, rejem masopustních masek, půlnočním překvapením hasičů a popůlnočním pochováváním basy. Zabíjačku 
připravili fotbalisté TJ Sokol Božice, celý fašank již tradičně členové Sboru dobrovolných hasičů Božice. Konalo se 25. 2. 2017 od rána do rána.

Ladislav Nevrkla
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KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE BOŽICE 
 

zve nejen všechny maminky na oslavu 
 
 
 
 
 
 
v neděli 14. KVĚTNA 2017 
  od 15.00 hodin v KD Božice 

 
           vystoupí děti z MŠ, ZŠ  
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22. DUBEN 
SOBOTA 

Od 10.00hod 
2017 

 Sejdeme se u křížku v Aleji života 
v Zámlýní s následným úklidovým 

přesunem na Kolonii, kde bude 
odměnou za úklid táborák 
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“Dokud  lidem nezačne na stromech záležet, nic se nezlepší.”
Dr. Seuss

Srdečně vás zveme na další výsadbu “ALEJE ŽIVOTA”

Co: pokračování výsadby “Aleje Života”
Kdy: 1. 5. 2017
V kolik: 14:00hod
Kde: Božice - České Křídlovice
Boží muka (křížek) u polní cesty směrem
k mostu přes Jevišovku v Zámlýní

Příjemné posezení a občerstvení zajištěno.

PRVNÍ JARNÍ CYKLOVÝLET
©Bernard_ Timotei

Koná se v pondělí 8. května 2017
TRASA

S SEBOU

délka 10-13 km
Odjezd : od obecního úřadu Božice v 10°°
První zastávka : na Kolonii u Jiráskova domu 10³º-11ºº
Druhá zastávka : otevírání Hraběcí studánky 11³º-12ºº

kolo, helma, dobrá nálada a skvělé počasí

Na všech zastávkách možné zakoupit malé občerstvení a u Jiráskova domu si 
každý může poskládat vlastní papírový kelímek na vodu.

výlet organizuje: členové Kulturní komise Božice
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A slavilo se…
Dne 8. března se už od půl páté začaly scházet ženy v kultuarním domě na 
oslavu Dne žen. Nakonec se nás zde sešlo připraveno se bavit tak akorát. 
Jiřinka Čurdová a Kristýnka Fučíková pro nás připravily pěkný program. 
Jiřinka si pro nás připravila degustaci vzorků vín s odborným výkladem. To 
se nám moc líbilo a s chutí jsme ochutnávaly jednotlivá vína a „ některé z nás 
hned odborně a hlasitě kvalitu komentovaly“. Kristýnka mezi ochutnávkami 
poučila ženy, jak pečovat o svou pleť a některé ženy využily i nabídku vhod

ného nalíčení. Oběma děvčatům moc děkuji. Při kafíčku a nějaké dobrotě se 
rozvinula tolik potřebná, bohatá diskuze mezi ženami. A když přišlo u vínka 
na volbu hudby, měl pan Bernard „ co dělat“, aby se ženám zavděčil. Hodně 
jsme povídaly i trochu tančily. Myslím, že se příjemný večer zdařil a děkuji 
všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.

Růžena Baráková 

Eva Kunová vicemiss REGINY REGIONŮ ČR 2017
Již po dvacáté se stala jedním z doprovodných programů mezinárodního vele-
trhu průmyslu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO na brněnském Výsta-
višti soutěž o královnu regionů České republiky - REGION REGINA 2017. 
Devět regionů naší republiky reprezentovala vždy jedna dívka, která se 
musela předvést ve čtyřech disciplínách. Region Znojmo reprezentovala 
božická Eva Kunová, žákyně třetího ročníku oboru Cestovní ruch na zno-
jemské „Přímce“ (SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.)  Eva si za originální 
recepturu zvolila znojemskou pečeni a uspěla s ní stejně jako v ostatních 
disciplínách. Těmi byla připravená pozvánka do svého regionu, předvedení 
typického krajového prvku a taky předvedení osobního šarmu a elegance. Na 
konci soutěže z toho všeho bylo 2. místo v České republice.  
Samotná Eva Kunová popsala svoji účast v soutěži následovně: 
V první disciplíně jsem vytvořila powerpointovou pozvánku do Znojma, 
kterou jsem pak v soutěži prezentovala. Tedy důvody a zajímavosti, proč 
navštívit Znojmo.  
Ve druhé disciplíně jsem vystupovala v kroji, který jsem si zapůjčila od zno-
jemského folklórního souboru Dyjavánek, a jako doprovod jsem si s sebou 
vzala Znojemskou okurku, ve které vystupovala moje spolužačka. V této 
disciplíně měla každá dívka prezentovat krajové prvky nebo tradice. Zde jsem 
zmínila taneční folklórní soubor Dyjavánek, Pivní slavnosti, Slavnosti okurek 

a tradiční Znojemské historické vinobraní.
Třetí disciplína byla hlavně o šarmu a eleganci. Dívka musela předvést vol-
nou aktivitu, aby okouzlila svým šarmem. Byly tam dívky, které zpívaly, 
tančily nebo hrály na hudební nástroj. Já jsem citovala úryvek z knížky Satur-
nin, kavárna a koblihy, ve stylu stand up comedy.
Na závěr byla prezentace kra-
jového pokrmu či nápoje. Pro 
Znojmo je typická hlavně Zno-
jemská pečeně, tu mi pomohl 
připravit můj spolužák ze SOU 
a SOŠ SČMSD ve Znojmě, 
z oboru Kuchař-číšník. A jako 
doplněk bylo k prvku vystavené 
i vzorky piva ze Znojemského 
pivovaru.
Eva Kunová úspěšně 
reprezentovala nejen svůj zno-
jemský region, svoji střední školu, ale taky vzorně reprezentovala naši obec 
Božice. Evi, děkujeme a přejeme další úspěchy ve studiu i v životě.

Ladislav Nevrkla

Barokní fara v Božicích-Českých Křídlovicích kulturní památkou
Ministerstvo kultury vyhlásilo kulturní památkou faru v Božicích na Znojem-
sku. Objekt je staticky narušený, přesto má památkovou hodnotu, jak vyplývá 
z rozhodnutí ministerstva. O zařazení barokní fary mezi kulturní památky 
žádala římskokatolická církev. Tolik zpráva ČTK vydaná 27.1.2017 a publi-
kovaná mj. na portálu http://www.archiweb.cz. 
Fara, která je využívána jen příležitostně, sousedí s kostelem sv. Petra a Pav-
la, jenž byl vysvěcen už v roce 1225. Fara je ale barokní a pochází z konce 
17. století. Podle památkářů se v obdivuhodném autentickém stavu zachovala 
nejen původní dispozice interiéru fary, ale i cenné klenby, kamenná dlaž-
ba nebo konstrukce krovu. Ten je ale ve špatném stavu a provizorně zpevněný 
ocelovými lany. Církev chce objekt postupně opravovat, na větší investice ale 
zatím chybějí peníze. 
Odborníci vedli spory o to, zda spolu s farou vyhlásit památkou i některé 
navazující objekty, které se rozpadají. Nakonec zvítězil názor, že je to potře-
ba. Památkou je tak i hospodářské stavení u fary, vjezd nebo torzo kamenné-
ho náhrobku na zdi. 
O křídlovické, dnes božické, faře jsem psal na tomto blogu 1.11.2009 - viz 
http://www.probozice.wz.cz.  
Roku 1617 byl duchovní správce Krucius ustanoven současně pro Křídlovice 
i pro Břežany (tehdy Fryšavu). A v letech 1635 – 1744, tedy na více než sto 
let, byli duchovní správcové pravidelně ustanovování pro Křídlovice i pro 
Břežany, neboť břežanská farnost zanikla během třicetileté války a byla obno-
vena až roku 1744. V pramenech se však uvádí, že i „... od Švédů křídlovický 
kostel mnoho utrpěl, byl úplně vyloupen a fara zpustošena“. 
Fara stojí od nepaměti několik metrů od kostela. Původní farní budova se 
připomíná už v roce 1225. V jejím přízemí se nacházela farní kancelář, v níž 
byla uschována pečlivě vedená matrika. Ta stejně jako fara nepřečkala hrů-
zy třicetileté války a ještě v roce 1668 byly Křídlovice bez fary. Současnou 
barokní farní budovu nechali postavit loučtí premonstráti někdy koncem 17. 
století, pravděpodobně na stejném místě jako stála původní fara. Zápisy v ně-
mecky psané farní matrice začínají rokem 1683, farní kronika je novějšího 
data. 

Dlouholetým křídlovickým farářem byl Cyril Weiss, bývalý profesor brněn-
ského Biskupského alumnátu, který na křídlovické faře v roce 1882 zemřel 
a je pochován s několika dalšími božickými faráři na božickém hřbitově. 
V místopisné publikaci manželů Pfisterových se uvádí, že „pár metrů od kos-
tela stojí jednopodlažní velmi prostorná fara s velkými okny. Ve farním dvoře 
stály hospodářské budovy (stáje, dvě stodoly a zahradní domek. Součástí 
objektu byla rozlehlá zahrada obehnaná kamennými zdmi. V době, kdy faru 
obýval prelát Max Mayer provozovalo se na zahradě vzorné zahradnictví. 
Posledním farářem, který provozoval hospodářskou činnost, byl Čech a první 
český zastupitel Českých Křídlovic Jan Východský (1911 - 1926). Vedle fary 
stojí ještě malá přízemní budova, dříve tzv. kaplanka, ve které bydleli mladí 
pomocní kněží (kaplani). Zde byla též zřízena knihovna, kterou spravoval pří-
slušný kaplan a v sobotu zde půjčoval knihy občanům. V moderní době byla 
kaplanka přestavěná na garáž. Ve dvoře za kaplankou býval ovocný sad. 
Když byl v Křídlovicích a Božicích založen v roce 1891 sbor dobrovolných 
hasičů, byla veškerá hasičská technika (dřevěná skříňová stříkačka a hasební 
prostředky) uložená do kůlny farního dvora v Křídlovicích a zde byla násle-
dující tři roky, než byla v roce 1894 postavena hasičská zbrojnice (dnes obec-
ní sklad vedle kláštera). Vjezd do dvora stále existuje a byl též zařazen mezi 
kulturní památky. Terénní úpravy křídlovické návsi však znemožnily tento 
vjezd používat. 
Kolem kostela a fary byl do roku 1821 hřbitov. Kosterní pozůstatky se zde 
běžně nacházejí při jakýchkoliv zemních pracích, nejvzácnější památkou pak 
je torzo náhrobku na farské zdi louckého premonstráta a v letech 1772 - 1801 
i křídlovického faráře Pavla Priegela.  
Vnější opravy fary byla naposledy provedena v roce 1991. V letech 1945 
- 1972 byl zdejším farářem Jan Nevrkla, který poté v letech 1972 - 1985 
působil jako farář v Hrotovicích. Poslední kněz, který na faře bydlel byl 
P. Česlav Boleslav Chroboczek (1973 - 2007), člen řádu minoritů. Poté se 
odstěhoval do DPS Božice a poslední roky svého života prožil v Domě 
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku-Místku. Současným 
správcem farnosti je břežanský farář Mgr. Petr Bartoněk. 

Mgr. Ladislav Nevrkla

http://www.probozice.wz.cz
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Není lisovna jako lisovna (aneb nejen o vinohradnických stavbách v Božicích)
Zkusme se zamyslet nad novou výstavbou na našem venkově. Dojmy, které 
v nás tyto nové objekty vzbuzují, jsou totiž ve většině případů velmi odlišné 
od pocitů poklidu, harmonie a útulnosti, které jsou typicky známé pro pro-
středí, vytvořené na venkově historickou zástavbou. Důvody této situace jsou 
přitom nikoli abstraktní a nepoznatelné, nýbrž poměrně jednoduše zjistitelné 
právě srovnáním s výše naznačenými základními principy, jimiž se historická 
zástavba na českém venkově v dlouhé řadě posledních staletí řídila. Chování 
nových staveb se totiž od těchto principů v mnoha ohledech odlišuje. Za 
opravdu klíčový se dá pokládat vztah domu k okolí, tedy jeho typologická 
a architektonická komunikace s okolním prostředím. Tento problém se dá 
shrnout do dvou okruhů:
–usazení staveb do terénu,
–orientace domů vůči veřejnému prostoru.
Správnou cestu nepochybně představuje jednoduše tvarovaná moderní stavba, 
která ale ve své koncepci používá opravdu základní principy tradiční výstav-
by. Takovým příkladem je například nově vystavěná lisovna pana Dostála 
sousedící s renovovanou dobovou lisovnou pana místostarosty Čady 

ve sklepní uličce u Borotic. 
Mezi hlavní nešvary totiž patři tendence, která se zdánlivě snaží historickými 
stavbami inspirovat. V těchto případech totiž bohužel vždycky platí, že ne-
patřičně užitý historismus má opačný, karikující účinek. K takto nešťastným 
tendencím patří i používání exotických konstrukčních a tvarových importů 
(např. kanadské sruby či alpské pavlače). Velmi rozšířený nešvar představu-
je i jakoby historické členění nových oken - zejména pokud je už na dálku 
(třeba podle novodobého sklopného otevírání) patrné, že takové členění tu 
existuje jako pouhá kamufláž. 
U lisoven jsou typická malá okénka, která se jen těžko dají poměřovat s vel-
kými okny všech staveb např. v satelitních městečkách. Možná se do nich 
nevlezou truhlíky s muškáty, ale dodávají místu své nezaměnitelné kouzlo 
a tajemný nádech, který přímo obdivovatele vybízí se ptát - co se asi za 
těmi malými okénky skrývá. Tohle tajemství a genius loci sklepních areálů 
nejen v Božicích se přímo vybízí k revitalizaci, ale s citem, mírou a úctou ke 
krajině. 

Eliška Leisserová

Březen měsíc čtenářů
V měsíci březnu probíhá v knihovně několik akcí.  Jarní tvoření proběhlo 20., 22., 27. a 29. března. Vyráběli jsme housenky, pavouky či motýly z plat od vajec, 
kytičkové a motýlkové závěsy či zápichy z ruliček od toaletního papíru, kohoutka a slepičku z vlny a další. Dále jsme pořádali knihovnické lekce pro děti ZŠ 
a MŠ. Navštívilo nás několik tříd ze základní školy Božice a děti z mateřské školy Borotice. Ještě nás čeká v pátek 31. března velmi oblíbená Noc s Ander-
senem.

Simona Juhaňáková

Seriál: Putování po božických hospodách. Hostince u nádraží
Dnešní díl našeho putování po božických hospodách zůstane v lokalitě u božického 
nádraží. Kromě zaniklého Hostince Hoja zde ve 20. století fungovaly dva jiné hostince. 
Oba založili příslušníci rodiny Hammermüllerů.
Známější – a do dnešní doby fungující – hostinec U nádraží byl otevřen 
minimálně v souvislosti se stavbou nového mlýna na Příčním potoce (dnes 
Kroutilovi) a následně modernizován s budováním železniční trati a zříze-
ním stanice Božice – Jaroslavice, později přejmenované na současné Božice 
u Znojma. Dokonce bych řekl, že mohl vzniknout někdy po roce 1800, kdy 
jaroslavické panství patřilo svobodnému pánovi Petru Braunovi, který měl 
pro oblast Božicka a Křídlovicka určitou slabost. Svědčí o tom nejen stavba 
krásného loveckého zámečku Samota (Allein) na Křídlovicku, ale tím, jak 
podporoval rozmach podnikání na svém panství, určitě podpořil i stavbu bo-
žického mlýna na Příčním potoce (pro většinu z vás známé jako Tesaříkovo). 
Tam, kde byl mlýn, byl život, tam, kde byl život, vznikla krčma neboli hospo-
da. Božický mlýn i hostinec u silnice na Hrádek patří tak nějak k sobě a byly 
postaveny ve stejné době. Poslední potomek rodu Hammermüllerů Ferdinand 
provozoval kromě hostince i obchod s palivovým dřívím a uhlím. A v tomtéž 
pokračoval po roce 1945 nejznámější správce a později zaměstnanec Jednoty 
Bohumír Šíbl. Dokonce zde fungovaly i stavebniny. Po roce 1970, kdy odešli 
Šíblovi do důchodu a odstěhovali se do Brna, provozovala pohostinství nadá-
le Jednota. Já tam pamatuji jako vedoucí Jarku Kvačkovou a jejího tehdejšího 
manžela Jiřího jako kuchaře. V hostinci u nádraží, tam to ještě v 80. letech 
žilo a nezapomenutelné vzpomínky mají nejen zaměstnanci okolních pro-
vozoven, ale třeba i vojáci z božické roty, kteří sem často zajížděli. Po roce 
1989 provozovala tento hostinec společnost Agros a byl obnoven obchodní 
název Hostinec (Hospůdka) u Šíbla. V posledních letech byl buď mimo pro-
voz nebo se zde vystřídali další nájemníci (p. Trojek, Lukeštík nebo Magnu-
sek). Potěšitelné je, že krásná stavba dodnes zachovává stavební 

prvky, jež jsou společné, jak budově nádraží, tak i tomuto hostinci, je neustále 
stavebně udržována a modernizována. A tak tomu je i v současné době, kdy 
zde byla obnovena živnost hostinská s možností stravování, kdy se provádějí 
vnitřní úpravy pro ubytování a kdy se společnost Land-Produkt snaží navázat 
na to nejlepší ze slavné historie nejznámějšího a nejstaršího dodnes fungující-

ho božického hostince.
Druhý hostinec u nádraží byl postaven až v roce 1930 Karlem Hammermülle-
rem. Je třeba dodat, že i přes svou dobrou polohu naproti nádražní budově se 
nikdy neuchytil a jeho provoz neměl dlouhého trvání. Po roce 1945 se paní 
Božena Juránková pokusila jeho činnost obnovit, ale tato snaha brzy skončila. 
Dnes bývalý hostinec slouží jako rodinný dům.

Ladislav Nevrkla

EU - Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Základní škola Božice podala na MŠMT žádost o finanční podporu na zkvalitnění společného vzdělávání dětí a žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské 
školy do základní školy, na rozšíření spolupráce s rodiči dětí a žáků a na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů. Pokud bude žádost schválena, 
získá škola a mateřské školy 1 150 000 Kč na zkvalitnění vzdělávání. Realizace projektu bude v ZŠ a čtyřech mateřských školách, které jsou součástí ZŠ a MŠ 
Božice, probíhat od 1. 6. 2017 po dobu dvou let.

Růžena Baráková
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Přednáška
Zimní období se dá prožít všelijak, někdo vyráží na hory, další bruslí na míst-
ních mokřadech a třetí spřádají plány, co podniknou na jaře. Z vinařského 
hlediska je to čas určitého zklidnění a očekávání nového vinařského roku. Toto 
období jsme letos poprvé využili k organizaci Naučného vinařského odpoled-
ne. Jednalo se o soubor tří přednášek, které nám přiblížili opravdové osobnosti 
svých oborů. Prvním řečníkem byl Ing. Jaromír Čepička Csc., který nemůže 
chybět, pokud potřebujete vědět vše o vinohradnictví, výsadbě ovocných stro-
mů a Znojemsku jako takovém. Připravil si pro nás přednášku plnou zajíma-
vých faktů k vinohradům na Znojemsku, jejich charakteristikám a také k řezu 
révy vinné. Dále následovala paní Ing. Becková z Mikulova, která tam provo-
zuje laboratoř na senzoriku vzorků. Provedla nás vadami a chorobami, které se 
mohou ve víně vyskytnout. Díky přichystaným vzorkům si všichni účastníci 
zaplnili svá ústa a své nosy chutěmi a vůněmi, o které by již nikdy nechtěli 
zavadit. Kdo by si nevychutnal během hodiny a půl zvládnout projít 
přes sirku, myšinu, a další dobroty, až po zoctovatělá vína? Po této přednáš-
ce jsme si museli všichni dát přestávku, protože nás čekal hřeb večera, a to 
degustace deseti vzorků vín, které jsme hodnotili dle 100 b. systému podle 
Roberta Parkera. Jedná se o zavedený systém hodnocení, který se může na 
první pohled zdát díky své škále složitým, ale když mu přijdete na chuť, 
tak se podle něj ve mžiku zorientujete. Pan degustátor Svoboda nám ukázal 
výborná i dobrá vína, z minulého roku i z výborného ročníku 2015, božická 
i např. šaldorfská. Během celého odpoledne až večera proudila diskuze, která 

vždy tříbí názory a dokáže 
mnohé souvislosti přiblížit a 
vysvětlit. Jsem velice rád za 
účastníky, kteří se chopili této 
šance na nové poznatky a strá-
vili s námi opravdu plodné od-
poledne. S mnohými se uvidí-
me na degustaci a s vámi, kteří 
tentokrát nemohli, se velice 
rád uvidím na XVI. Božickém 
koštu 16. 4. 2017. Jste srdečně 
zváni.              Josef Leisser, Družstvo božických vinařů

TIK, TAK…
Mnohé věci kolem sebe postupně bereme jako samozřejmost. Jsou to věci, 
které nám slouží a ani nás nenapadne, že postupně získávají historickou hod-
notu.
Příkladem jsou hodiny na kině. Jednomu se líbí, druhému ne, ale slouží. 
A víte, že na znojemsku se s nimi setkáte pouze tady. Jedná se o podružné 
oboustranné prosvětlené hodiny Pragotron-Elektročas. 
Proč podružné?
Tyto hodiny samy nefungují. Musí být zapojeny do časoměrné soustavy. 
V kině jsou tedy mateční hodiny HH100, které pomocí řídící linky, zajišťují 
chod všech hodin soustavy. HH100 jsou mechanické kyvadlové mateční hodi-
ny vyrobené koncem šedesátých let.
ZPA PRAGOTRON ( Závody Průmyslové Automatizace ) byl československý 
výrobní podnik časoměrné techniky a informačních systému (signaltron) pro 
cestující. Podnik začal vyrábět na začátku 19 století jako firma JEDNOTNÝ 
ČAS, později ELEKTROČAS, po znárodnění  ZPA PRAGOTRON n.p.. Ve 
výrobním programu byla zahrnuta výroba hodin (hlavní-mateční hodiny, po-
družné hodiny – ručičkových i listových, docházkové hodiny – tzv. píchačky, 
digitronové (elektronkové) hodiny a stopky a informační zařízení Signaltron 
pro ČSD,ČSAD a ČSA. Dále pak řídící ústředny pro tato zařízení a servis.
Podnik byl definitivně zrušen 1. 3. 2007 a tak postupně tyto zařízení všude 

mizí. Nejsou náhradní díly a zvláště u matečních mechanických hodin, které 
jsou poměrně náročné na údržbu, problém.
Před pár lety byl vyměněn tento systém v naší škole.  V kině se s tím nepočítá.  
Zatím jsme schopni tuto soustavu udržet v provozu a opravy a údržbu prová-
dět sami.
Hodiny jsou pravidelně udržovány a jejich mechanické části čištěny a mazány 
tak, aby byla zajištěna co největší spolehlivost. Občasné výpadky jsou větši-
nou způsobeny výpadkem dodávky el. proudu, na kterém je zařízení závislé. 
Dojde k zastavení matečních hodin a tím celé soustavy. Následně je nutné 
uvést hodiny do chodu a nastavit správný čas. Ten se srovná na podružných 
hodinách, po nastavení matečních hodin, automaticky.
Před časem pak byly hodiny nad chodníkem nově osazeny úspornějším osvět-
lením. Původně 4x100W, E27 dnes již LED diody 4x2W. Rozsvěcení hodin je 
řízeno soumrakovým spínačem. Chod zajišťují mateční hodiny polarizovaný-
mi minutovými pulzy * 12V pomocí řídící linky časoměrné soustavy.
*polarizovaný pulz: mateční hodiny vyšlou každou minutu třívteřinový impulz 
stejnosměrného proudu, každou minutu s obracenou polaritou. Tímto je za-
jištěno, že podružné hodiny,, poskočí ,,jen o minutu. Pro další ,,poskočení,, je 
nutný impulz obracené polarity, mechanizmus strojku podružných hodin jinak 
,,poskočení,, neumožní.

Ivan Hudec ml.

Ještě pár slov k Solné stezce a Hostinci Hoja
Pověst o strašidelném lesíku, solné stezce a Hostinci Hoja, kterou jsem pub-
likoval v minulém čísle Božického zpravodaje zaujala řadu čtenářů, kteří se 
na mě průběžně obracejí s žádostí o vysvětlení či upřesnění. Nejčastěji pak 
začínají slovy: „Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového v Božicích někdy 
bylo.“ Ano, je to tak, že hodně pověstí a událostí z dávné minulosti neznáme 
a nevíme o nich. Nejsme v tom sami. Až současná doba oživila ve větší míře 
zájem o děje dávno minulé. Tak se věnujeme sbírání starých cihel s kolky (se 
značkami) stejně jako rozborům starých map a spisů. Zajíždíme do archivů 
i procházíme krajinou.
Potěšila Městská knihovna ve Znojmě, která se na mě obrátila s dotazem, zdali 
bych jim nemohl věnovat dvě publikace, na jejichž vzniku jsem se v letech 
2015 a 2016 podílel. Šlo o brožuru k 60 letům fotbalu v Božicích a ke 125. vý-
ročí vzniku dobrovolných hasičů v Božicích a Českých Křídlovicích. Věřím, 
že vy jste na tom lépe a obě drobné publikace máte doma ve své knihovničce. 

Takže k „solné stezce“. O její existence informuje prakticky pouze ona pověst 
O strašidelném lesíku. Pověst však se jistojistě zakládá a na skutečných udá-
lostech, protože na 1. vojenském mapování z let 1764-1783 nazývaném podle 
císaře Josefa II. také josefské je vyznačen Hostinec Hoja (viz mapka v minu-
lém zpravodaji). „Solná stezka“ pak je zachycena na Müllerově mapě Moravy 
z roku 1720, která byla poprvé publikována v roce 1790.
Dá se říct, že se v obecné rovině jedná o obchodní cesty, které zprostředko-
vávaly výměnný obchod mezi našimi a alpskými zeměmi. Z jihu se k nám už 

od pravěku vozila sůl a měď, a proto se pro začal užívat název „solné stezky“. 
Dnes by bylo přesnější označení kupecké nebo obchodní stezky. A taková 
byla i ta, která propojila známou Haberskou stezku (Vídeň – Znojmo – Jih-
lava) s jinou kupeckou stezkou s křižovatkami u dnešního Nového Přerova 
a Mikulova. Ta cesta se jmenovala Hoja Weg, a procházela přibližně kolem 
dnešní železniční trati Znojmo – Božice – Šanov – Hrabětice -  přechod přes 
Dyji – Starý Přerov (dnes v Rakousku) – Březí – Mikulov.
A po přesné poloze Hostince Hoja stále pátráme. Zkuste si vytisknout staré 
mapy této oblasti, napasovat je na dnešní mapy a můžete hledat. Je to docela 
zajímavé dobrodružství.

Ladislav Nevrkla
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Florbalová liga nadějí
V lednovém článku jsme informovali o prvním ligovém turnaji, kde naši 
mladší žáci společně s elévy získali první důležité zkušenosti a body do 
celkové tabulky. Od té doby udělala soutěž směrem k play off zásadní krok. 
Odehrány byly zbylé tři turnaje základní části. Nyní je dlouhodobá tabulka 
soutěže uzavřena a všechny týmy znají své soupeře do závěrečných bojů, 
které proběhnou v jediný den – v sobotu 8. dubna. 
Jaká ale byla cesta našich hráčů k závěrečným duelům?
Lednový turnaj zhodnotil trenér elévů a mladších žáků, Vojtěch Maruštík: 
„Z druhého turnaje jsme si odvezli výhru nad Břežanskými havrany a dvě 
prohry nad Miroslavkými jestřáby a Tasovicemi. Všechny tři týmy jsme do-
kázali dost potrápit. Nad Miroslaví jsme dlouhou dobu vedli 2:1, ale nakonec 
zápas skončil 3:4. Břežanské havrany jsme poměrně přehrávali s výsledkem 
5:1. A na oplátku Tasovice přehráli nás, avšak po individuálních chybách, ze 
kterých se kluci ponaučili. Tak či onak, od každého turnaje jde vidět znatelné 
zlepšení božických Pantherů a to jak individuálně, tak i týmově. A to mě těší 
nejvíc.“
Na třetí turnaj dorazil náš mladý tým ještě omlazen. Protože by elévové 
a mladší žáci nesložili dostatečně početný tým, dostala příležitost naše pří-
pravka. Zapojování mladých hráčů do „velkého florbalu“, kdy se hraje na 

větším prostoru s pěti hráči v poli, bylo tím největším přínosem únorové 
soboty. I tak nebyl náš tým daleko od zisku bodů na úkor břežanských hráčů. 
V ostatních utkáních však měli výraznou převahu soupeři.

„Na posledním turnaji jsme ukázali, že dokážeme potrápit. Porazili jsme Bře
žany, Tasovice jsme porazili na nájezdy a Miroslavi jsme na nájezdy podlehli 
my. Proč se nám tak dařilo oproti výsledkům z předchozích turnajů? To díky 
rozestavění 3-1-1. Použili jsme taktiky betonu a nahození míčku útočníkům, 
kteří pálili do brány, co to šlo, nebo čekali na obránce, než se připojí k útoku. 
To však musí zůstat v tajnosti před našimi soupeři, které potkáme v play off,“ 
shrnuje Vojtěch Maruštík.
Výkon našich hráčů na posledním turnaji okomentoval i vedoucí Florbalové 
ligy nadějí, Jakub Martinek: „Skvělý výkon předvedli také Panteři, kteří 
porazili první Tasandu a získali 5 bodů! To bohužel stačilo jen na konečné 3. 
místo v tabulce a v semifinále je čeká duel na dva vítězné proti Jestřábům.“ 
 
Nyní tak známe soupeře pro play off. V kategorii mladších žáků se potkají 
první Tasovice a poslední Břežany a druhá Miroslav s naším třetím týmem. 
Druhá dubnová sobota tak slibuje výborný florbalový zážitek. K němu při-

Fotbalové jaro zahajuje
Po kvalitní zimní přípravě se muži fotbalového oddílu TJ Sokol Božice těší na úvodní zápasy jarní části Okresního přeboru.
Po podzimu přebývá náš tým na 9. místě se ziskem 17 bodů. Kádr našeho mužstva posílí útočník Jaroslav Hrobár z Hrabětic, který se dobře ukázal už v pří-
pravných zápasech, a do branky bude připraven i gólman Vojta Bačo. V týmu zůstali všichni hráči základního kádru v čele s hrajícím trenérem Miroslavem 
Tkadlecem a kapitánem Jiřím Pavelčíkem. Před zahájením soutěže došlo na žádost prakticky všech oddílů ke změnám rozlosování. Do soutěže tak vstupujeme 
s tímto rozpisem:

Okresní přebor 2017
Kolo Zápas Den Datum Čas
14. Vlasatice – Božice NE 26.3. 15:00
15. Božice – Únanov SO 1.4. 15:30
16. M. Krumlov B - Božice NE 9.4. 10:15
17. Božice – Mikulovice SO 15.4. 16:00
18. Jezeřany-Maršovice – Božice SO 22.4. 16:00
19. Božice – Práče NE 30.4. 16:30
20. Hostim – Božice NE 7.5. 14:00
21. Božice – Hrádek NE 14.5. 16:30
22. Rakšice – Božice NE 21.5. 16:30
23. Božice – FK Znojmo B SO 27.5. 16:30
24. Dobšice B – Božice NE 4.6. 16:30
25. Starý Petřín – Božice SO 10.6. 16:30
26. Božice - Hostěradice SO 17.6. 16:30

Další případné změny mohou být provedeny v průběhu soutěže. O aktuálním rozlosování informujeme na obvyklých plakátovacích plochách a na blogu http://

http://probozice.blogspot.cz
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Tel.: 605 562 829

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

ZAHRADA·DŮM·DÍLNA·HOBBY
Božice 384

Tel.: 603 971 829

Otevírací doba:
PO - PÁ : 5:45 - 17:00
SO - NE : 7:00 - 10:00

Pondělí	 8–12h	 13–16h
Úterý	 	 8–12h	 13–17h
Středa	 	 8–12h	 13–16h
Čtvrtek		 8–12h	 13–17h
Pátek	 	 8–12h	 13–16h
Sobota		 8–10h

od 230 Kč/měsíc

NEJVÝHODNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ

zdarma instalace
zdarma televize do mobilu či tabletu
PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

ÚVĚRY – PŮJČKY
EXEKUCE

NESPLÁCÍTE – JSOU NA 
VÁS VYDÁNY EXEKUCE
 MY  VÁM  POMŮŽEME

OLDIMAX   s.r.o.
Konec zadlužování, nesplácení
   exekucí, stresu, ponižování

ODDLUŽENÍ
INSOLVENCE

PORADENSTVÍ ZDARMA 
Volejte :  721 179 150

      773 652 145
www. oldimax.cz


