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Vážení občané,
ve svém článku bych Vás 
rád seznámil s děním v naší 
obci od minulého zpravoda-
je. Vzhledem k tomu, že no-
viny Niva se nedostanou do 
všech domácností, použiji 
ve svém článku některé pa-

sáže ze svého příspěvku v těchto novinách. Myslím 
si, že v současnosti nás nejvíce trápí stav některých 
našich místních komunikací. Práce na silnici „Pod 
masnou“ jsou v plném proudu, bohužel se objevily 
některé skutečnosti, které zapříčinily změnu trasy 
dešťové kanalizace a tím i vyšší náročnost prací. 
Toto bylo zapříčiněno špatnými podklady o průběhu 
trasy vodovodu a nutností výkopů v jiných místech 
než bylo vyprojektováno. V příštím roce bychom rádi 
pokračovali s opravou některých místních komuni-
kací. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 zaplatíme po-
slední částku za II. etapu kanalizace a měli bychom 
doplatit i úvěry z minulých let, nemělo by financová-
ní těchto akcí být velkým problémem. Mrzí mě však, 
když jsme nuceni vydávat obecní prostředky za věci, 
které jsou naprosto zbytečné a dala by se za ně 
pořídit věc, která bude sloužit všem občanům. Jako 
příklad uvedu poplatky za projednávání přestupků, 
které platíme městu Hrušovany nad Jevišovkou. Po-
čet těchto přestupků se letos opět navýšil a my jsme 
museli přidat finance na tuto problematiku. Většinu 
prohřešků páchají stále jedni a titíž občané a zákony 
neumožňují jejich postihování, neboť pokuty prostě 
neplatí. Přestupky jsou to většinou banální a hlavním 
viníkem je zde alkohol. Dalším příkladem zbytečně 
vydaných peněz je placení za odpad. Obec udě-
lala spoustu opatření ke snížení množství směsného 
odpadu (kontejnery na tříděný odpad, kompostéry, 
sběrný dvůr) a výsledkem je, že se nám zvýšil počet 
vyvážených popelnic. Pro upřesnění podotýkám, 
že svozová firma popelnice počítá a podle počtu 
obec platí peníze. Jeden vývoz malé popelnice 
nás stojí 52 Kč a u velké je to 68 Kč. V případě, že 
bychom docílili stavu, kdy bude v každé domácnosti 
jen jedna popelnice, tak by obec nemusela téměř 
nic doplácet. Pro mě jsou nepochopitelné případy, 
kdy u rodinného domu, kde platí odpad čtyři lidé, 
stojí v pátek tři popelnice. Obec na odpady doplácí 
ročně nemalou částku, za kterou bychom mohli 
postavit například nové dětské hřiště. Od příštího 
roku bychom rádi počet svážených popelnic snížili a 
probíhají opatření k tomuto kroku. Upozorňuji touto 
cestou i firmy a podnikatele, kteří podnikají v naší 
obci, že jejich povinností je dokladovat, jak nakládají 
s odpady. Je pravdou, že většina jich má smlouvu 
se svozovou firmou, ale někteří to neřeší a dávají 
odpad z podnikání do popelnic z domácností. 
Abych jen nekritizoval, musím pochválit a poděko-
vat občanům, kteří pochopili nutnost třídění. Znám 
rodiny, které díky odpovědnému třídění odpadu, 
vyváží popelnici ke svozu jednou za měsíc.         
  Zaměstnanci obce v současnosti dokončují pokos 
trávy, hrabání listí a počítáme také s drobnými 
opravami komunikací před zimou. V tomto týdnu 
byla dokončena fasáda na části kovárny, která je 
v užívání obce a byla umístěna dvě nová posezení 
vedle  kapličky u Aleje života v Českých Křídlovicích 
a v areálu základní školy.  
 

Karel Hala, starosta obce Božice

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 4/2015

Slovo StaroSty
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Akce do konce roku 2015
Jménem Kulturní komise Rady obce Božice Vás srdečně zveme na plánované 
akce, které se ještě uskuteční do konce letošního roku. Krátká rekapitulace je níže v 
tabulce na této stránce. Z aktuálně nejbližších akcí Vás srdečně zveme na Lampio-
nový průvod a Halloweenské dýňohrátky u Obecního sklepa v sobotu 31. 10. 2015 
od 15 hod. V listopadu na Den otevřených dveří ZŠ Božice spolu s rozsvěcením Vá-
nočního stromu a Kateřinskou zábavu v KD Božice. Aktuální upřesněné informace 
o jednotlivých akcích se dozvíte vždy předem z plakátů, informačních ploch obce, 
webových stránek obce a webu Pro Božice.
Začátkem listopadu bychom rádi připravili pro prodej v Božických obchodech stol-
ní plánovací kalendář Obce Božice na rok 2016, kde kromě standardního členění 
budete mít zároveň i akce uvedené u jednotlivých dnů v roce. Také v něm najde-
te termíny zasedání zastupitelstva v roce 2016, termíny vydání Božického zpravo-
daje, pravidelný sběr papíru v ZŠ Božice i termíny  vyvážení popelnic. Pokud byste 
měli nějaký nápad na doplnění takového kalendáře důležitým údajem, případně 
akcí, pošlete jej prosím na mail redakce redakce@bozice.cz nebo na můj telefon 
603 184 447.
Děkujeme všem za příspěvky.  Zejména pak spoluobčanům jako je paní Škrobová, 
která se s námi podělila o své zážitky v článku na straně 11. 
Pravidelné schůzky kulturní komise se pro školní rok 2015/2016 přesunuly na druhé 
pondělí v měsíci vždy od 18 hod v obecní knihovně.

Heloweenské dýňohrátky a lampionový průvod sobota 31.10.
Kateřinská zábava sobota 28.11.
Den otevřených dveří ZŠ Božice a rozsvěcení Vánočního stromu neděle 29.11.
Chození Mikuláše sobota 05.12.
Čertovská veselice neděle 06.12.
Vánoční koncert ZUŠ v Domově důchodců Božice  středa 09.12.
Vánoční posezení seniorů  středa 09.12.
Rozsvěcení kapličky a jesličky neděle 13.12.
Vánoční koncert ZUŠ Božice pondělí 14.12.
Vánoční posezení u čaje čtvrtek 17.12.
Vánoční punč a výstava obrazů v Obecním sklepě sobota 19.12.
Božický advent - koncert De Melodica                neděle 20.12. 
Svěcení mladého vína - ochutnávka neděle 27.12.
Silvestrovská zábava a „Hry bez hranic“ čvrtek 31.12.
          

 Bohuslav Bernard
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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
4. Rozpočtová opatření č. 4 - 6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemků parc. č. 3362, ostatní plo-
cha o výměře 190 m2 a parc. č. 3360, ostatní 
plocha o výměře 19 m2 v kat. území České 
Křídlovice paní Ivaně Šobové bytem Božice 
č.p. 216 za cenu 50,- Kč/m2.
2. Prodej pozemků parc. č. 860/37, ostatní 
plocha o výměře 125 m2 a parc. č. 860/128, 
ostatní plocha o výměře 37 m2 v kat. území 
České Křídlovice panu Jaromíru Tvrdoňovi 
bytem Břežany č.p. 208 za cenu 50,- Kč/m2.
3. Prodej pozemku parc. č. st. 1000, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 117 m2 (součástí 
pozemku je budova) v kat. území České Kříd-
lovice paní Andree Bernadové, bytem Božice 
č.p. 443 za cenu 11.700,- Kč.
4. Prodej části pozemku parc. č. 9058 v kat. 
území Božice, a to části označené parc. č. 
9058/3, ostaní plocha o výměře 749 m2 v kat. 
území Božice, která vznikla geometrickým plá-

nem pro rozdělení pozemku č. 907-204/2015 
firmě Land – Product a.s. se sídlem Božice č.p. 
385 IČ: 25597957 za cenu 50,- Kč/m2.
5. Prodej pozemků parc. č. 8482/6, zahrada 
o výměře 782 m2 a parc. č. 8482/7, zahrada 
o výměře 753 m2 v kat. území Božice paní 
Markétě Nábělkové, bytem Na Hrázi 3335/61, 
Znojmo za cenu 200,- Kč/m2.
6. Revokaci usnesení ZO ze dne 11. 6. 2015, 
bod 1., z důvodu odstoupení od záměru kou-
pě pozemku.
7. Prodej pozemku parc. č. 8767, orná půda 
o výměře 692 m2 a části pozemku parc. č. 
8766 v kat. území Božice, a to části označené 
parc. č. 8766/2, ostatní plocha o výměře 78 
m2 v kat. území Božice, která vznikla geo-
metrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
905-173/2015 ze dne 27. 04. 2015, panu Tomáši 
Měchurovi bytem Dyjákovičky 75 za cenu 
200,- Kč/m2.
8. Koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. ½ pozemku parc. č. 833/10, ostatní plocha 
v kat. území České Křídlovice od Jaroslava 
Adámka, bytem Višňové č.p. 226 za cenu 
9.850,- Kč.
 9. Smlouvu o zřízení věcného břemene s 

firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 
na část pozemku parc. č. 835/3 v kat. území 
České Křídlovice - „Božice, rozšíření kNN Fojtí-
ková Lenka“.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene s 
firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 
na část pozemků parc. č. 1792/1, parc. č. 
454/104 v kat. území Božice - „Božice, přípojka 
NN Slováček Petr“.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene s 
firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567 na část pozemku parc. 
č. 8835 v kat. území Božice - „STL plynovodní 
přípojka pro rodinný dům čp. 444 v obci Boži-
ce, číslo stavby: 12174“.
12. Rozpočtové opatření č. 7/2015.
13. Zařazení dokončených investic do majetku 
obce v celkové hodnotě 1.467.946,28 Kč
- Vodovod k RD za ZŠ v hodnotě 293.874,44 Kč
- Zastřešení a taneční parket na hřiště v hod-
notě 409.731,- Kč
- Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ v 
hodnotě 425.665,91 Kč
- Stavební úpravy ubytovny č. 185 v hodnotě 
338.674,93 Kč

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 10. září 2015 v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

Výpis z usnesení Rady obce č. 14 ze dne 
26.8.2015
1.  Rada obce Božice (dále jen „RO“) 
doporučuje Zastupitelstvu obce (dále je 
„ZO“) ke schválení žádost o koupi po-
zemků parc.č. 8482/6 o výměře 782 m2 a 
parc.č. 8482/7 o výměře 753 m2, oba v 
k.ú. Božice za cenu 200,- Kč/m2, žadatel-
ka M. Nábělková
2.  RO schvaluje žádost o pronájem po-
zemků parc.č. 8247 a parc.č. 8248, oba v 
k.ú. Božice, žadatelka O. Pavlíčková
3.  RO schvaluje odkup ½ pozemku 
parc.č. 833/10 v k.ú. České Křídlovice o 
výměře 197 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
4.  RO doporučuje ZO ke schválení 
žádost o koupi pozemků parc.č. 860/37 
o výměře 125 m2 a parc.č. 860/128 o vý-
měře 37 m2, oba v k.ú. České Křídlovice 
za cenu 50,- Kč/m2, žadatel J. Tvrdoň
5.  RO doporučuje ZO ke schválení žá-
dost o koupi pozemku parc.č. 9058/3 o 
výměře 749 m2 v k.ú Božice, za cenu 50,- 
Kč/m2, žadatel Land – Product a.s.
6.  RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 
6/2015
7.  RO doporučuje ZO ke schválení Roz-
počtové opatření č. 7/2015

8.  RO doporučuje ZO ke schválení „Za-
řazení dokončených investic do majetku 
obce – stavební úpravy na obecní uby-
tovně č.p. 185 v hodnotě 338.674,93 Kč“.
9.  RO schvaluje žádosti o prodloužení 
nájemních smluv o 1 rok. 
10.  Ro schvaluje na pozici ekonom – 
účetní v příspěvkové organizaci Služby 
Božice, p.o.
p. Ivu Jandáskovou
11.  RO doporučuje ZO ke schválení 
žádost o koupi pozemku (vč. budovy) 
parc.č. 1000 v k.ú České Křídlovice o 
výměře 117 m2, za cenu 100,- Kč/m2, 
žadatelka A. Bernardová
Výpis z usnesení Rady obce č. 15 ze dne 
29.9.2015
1.  Rada obce Božice (dále jen „RO“) 
doporučuje Zastupitelstvu obce (dále je 
„ZO“) ke schválení „Zařazení dokonče-
ných investic do majetku obce – r. 2015“ 
ve výši 2.955.740,16 Kč:
- veřejné osvětlení Božice – Kolonie     
324.719,92 Kč
- parkoviště u ZŠ     147.300,24 Kč
- snížení prašnosti – traktor + zametač     
2.483.720,- Kč
2.  RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 
8/2015

3.  RO schvaluje přidělení nájemního bytu 
v č.p. 374. 
4.  RO schvaluje zvýšení ceny palivového 
dřeva na 950,- Kč/1m3 včetně DPH a 
dopravy.
5.  RO schvaluje vyřazení poškozených 
knih (dle seznamu) z majetku obecní 
knihovny
6.  RO schvaluje přidělení individuálních 
darů pro narozené dítě a darů při nástu-
pu dítěte do ZŠ (dle stanovených podmí-
nek) na základě podaných žádostí.
7.  RO bere na vědomí výpověď o 
dočasném užívání pozemku a ukončení 
provozování paintballu – Mgr. Křápek.
8.  RO schvaluje „Smlouvu o smlouvě 
budoucí“ s E.ON Distribuce a.s. pro zřízení 
přípojky NN na parc. č. 8161 a 8182/1 v 
k.ú. Božice, Veverková Andrea.
9.  RO nedoporučuje ZO ke schválení 
žádost o koupi stodoly na parc.č. st. 1044 
v k.ú. České Křídlovice.
10.  RO doporučuje ZO ke schválení 
žádost manželů Luboše a Květuše Čer-
ných o směnu pozemků parc.č. 860/42 o 
výměře 126 m2 za parc.č. 860/34 (část o 
výměře 126 m2) v k.ú České Křídlovice.
 

Pravidla pro vyplácení darů
Pravidla pro vyplácení daru pro naroze-
né dítě v obci Božice:
   Rodičům dítěte narozeného po 1. 1. 
2015 může být poskytnut finanční dar ve 
výši 5.000,- Kč při splnění následujících 
podmínek:
- dítě má trvalý pobyt v Božicích
- alespoň jeden z rodičů má v den naro-
zení dítěte trvalý pobyt v obci Božice po 
dobu nejméně jednoho roku před jeho 
narozením a v obci se trvale zdržuje
   Dar nelze poskytnout v těchto přípa-
dech:
- rodiče jsou v obci hlášeni k trvalému po-
bytu, ale v obci se prokazatelně nezdržují
- Obec Božice má vůči rodičům žádají-
cím o dar splatné pohledávky
  

 
Žádost o poskytnutí daru podává jeden z 
rodičů na obecním úřadě. Dar může být 
na každé dítě vyplacen pouze jedenkrát.
   Žádost o dar musí být podána nejpoz-
ději do 12 měsíců od narození dítěte. Na 
dotaci není právní nárok, ve sporných 
případech rozhoduje Rada obce Božice.
Pravidla pro vyplácení daru při nástupu 
dítěte do první třídy:
   Rodičům dítěte nastupujícího do první 
třídy základní školy může být poskytnut 
finanční dar ve výši 3.000,- Kč při splnění 
následujících podmínek:
- dítě je zapsáno do 1. třídy ZŠ
- dítě má trvalý pobyt v Božicích
- alespoň jeden z rodičů má v den naro-

zení dítěte trvalý pobyt v obci Božice po 
dobu nejméně jednoho roku před jeho 
nástupem do ZŠ a v obci se trvale zdržuje
   Dar nelze poskytnout v těchto přípa-
dech:
- rodiče jsou v obci hlášeni k trvalému po-
bytu, ale v obci se prokazatelně nezdržují
- Obec Božice má vůči rodičům žádají-
cím o dar splatné pohledávky
   Žádost o poskytnutí daru podává 
jeden z rodičů na obecním úřadě. Dar 
může být na každé dítě vyplacen pouze 
jedenkrát.
   Žádost o dar musí být podána nejpoz-
ději do konce měsíce září daného škol-
ního roku. Na dotaci není právní nárok, 
ve sporných případech rozhoduje Rada 
obce Božice.
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Informace o vítání občánků 
Vítání občánků organizuje Obec Božice minimálně dvakrát roč-
ně dle předem stanovených termínů. Rodiče dětí jsou informo-
váni formou pozvánky, kde je zároveň uvedena hodina přijetí v 
obřadní síni. 
     Děti slavnostně přivítá do života starosta Karel Hala nebo 
místostarosta Jiří Čada. Součástí celé akce je malý kulturní pro-
gram. Vítaná miminka, která splňují podmínky stanovené Radou 
obce Božice, mají nárok na dar ve výši 5.000,- Kč.
Rodiče, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů se svým děťát

kem této akce zúčastnit, si mohou telefonicky nebo osobně 
na OÚ Božice dohodnout náhradní termín, aby nebyli o tuto 
událost ochuzeni. 
      Na vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu 26. září 
2015, byli slavnostně přivítáni tito občánci: Sofie Juřenová, Karel 
Juřena, Denisa Těthalová, Stela Vitouchová, Viktorie Mallová, 
František Moravčík, Matěj Svoboda, Laura Malá, Jiří Dubják, 
Lukáš Vajdík, Ondřej Benkovič.
Rodičům a jejich dětem přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně 
radosti.                                                        Jiří Čada, místotarosta

Kruhový objezd u školy
7. října 2015 vydal Městský úřad Znojmo, 
odbor dopravy veřejnou vyhlášku, kterou 
povoluje stavbu okružní křižovatky u 
školy v Božicích. Stavbu bude realizovat 
Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p.o. dle jejich finančních možností 
a dostupných dotačních titulů, staveb-
ní povolení platí do 31.12.2019. Stavba 
bude provedena podle projektové do-
kumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou v únoru 2013 vypracovala firma IM 
PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, 
s.r.o., Brno. Součástí stavby bude i oprava 
mostu v tzv. „Údolí lásky“ a oprava ob-
jízdné trasy, která povede přes Zámlýní. 
Současně se stavbou kruhové křižovatky 
se započne i s budováním chodníku od 
školy směrem k nádraží. 
Výňatek z veřejné vyhlášky MěÚ Znojmo, 
celé její znění naleznete na elektronic-
ké úřední desce Obce Božice na www.
bozice.cz:
V místě stávající stykové křižovatky silnice 

II/397 a III/414 1 je navržena nová okružní 
křižovatka. 
SO 101 Okružní křižovatka zahrnuje :
Vlastní křižovatku, která je jednopruhová 
o průměru 30,00 m (jízdní pruh = 6,00 m, 
pojížděný prstenec vydlážděný ze žulo-
vých kostek = 2,50 m a ozeleněný středo-
vý ostrov o průměru 13,00 m). Stavební 
úpravy silnice II/397 v úseku km 14,097 
– 15,004 staničení silnice (od OK po most 
ev.č. 397–004) spočívají v odstranění vo-
zovky v tl. 80 mm a provedení recyklace 
za studena na místě v konstrukci o tl. 510 
mm. Součástí tohoto stavebního objektu 
jsou i stavební úpravy silnice III/414 1 v 
délce 40,00 m. Konstrukce vozovky bude 
provedena recyklací za studena pou-
ze na jižní větvi silnice II/398 viz shora (v 
tomto úseku nebude ve vozovce kana-
lizace), na ostatních větvích a okružní 
křižovatce bude mít konstrukce 
celkovou tloušťku 560 mm - skladba viz 
technická zpráva SO 1 01, kapitola 3.5.

Autobusový záliv mezi větví II/397J a 
II/397S bude mít šířku 3,25 m, nástupní 
hrana bude o délce 18,00 m s obrubní-
kem o výšce 16 cm. Konstrukce zálivu 
bude ze žulových kostek s celkovou tl. 
520 mm.
SO 104 Objízdná trasa:
řeší opravu silnice II/414 v km 6,140 – 
6,690 staničení silnice. Vozovka bude 
očištěna, vyrovnány nerovnosti a příč-
ný sklon v potřebné tloušťce, spojovací 
postřik a položena obrusná vrstva v tl. 40 
mm.
SO 301 Dešťová kanalizace
 začátek stoky z PP DN 300 je v km cca 
0,225
staničení úpravy silnice II/397 (Š1, horská 
vpust), stoka pokračuje do středu okružní 
křižovatky (Š6) a dále přes pozemek p.č. 
3136/10 v k.ú. Božice se zaústěním do stá-
vající kanalizace DN 500 (Š8) na pozem-
ku p.č. 3136/2 v k.ú. Božice. Do stoky je 
přípojkami z PP DN 150 odvodněna celá 
okružní křižovatka (UV 1–UV 4).

Návštěva z Itálie na radnici
Nestává se každý den, aby na božickou radnici zavítala ná-
vštěva až z Itálie. Stalo se tak ve čtvrtek 15. 10. 2015 odpoled-
ne a tříčlennou italskou delegaci přivítal ve své kanceláři sta-
rosta naší obce Karel Hala. Co přivedlo italské hosty do Božic?
Letos koncem května uplynulo 100 let od chvíle, kdy byly tisíce 
Italů evakuovány z oblasti kolem města Trento do rakouského 
vnitrozemí. Jednou z obcí, kde našly chudé italské rodiny své 
dočasné útočiště, byly i Božice. Stalo se tak někdy po 28. květ-
nu 1915, kdy italské rodiny musely opustit své obydlí v důsledku 
válečných událostí. Itálie, původně spojenec Rakouska-Uherska, 
vyhlásila 24. 5. 1915 Rakousku-Uhersku válku a z oblasti kolem 
Trentina se stala rázem válečná zóna. Aby obyvatelstvo italské-
ho původu nepodporovalo Itálii, provedla rakouská vláda urči-
tá opatření. Aktivní sympatizanti Itálie byli diskrétně pozatýkání 
a až do konce války pobývali v internačním táboře v Katzenau 
u Linze. Dalších 75 000 obyvatel převážně žen, dětí a starých lidí 
bylo evakuováno, z toho na Moravu jich bylo odesláno téměř 
20 000. O tom, jak byly evakuovány italské rodiny z obcí okolo 
Trenta, si povíme někdy příště. Je to velmi zajímavé a poučné.
Pro návštěvu italských hostů ve Znojmě a okolí je podstatné to, že 
mezi návštěvníky byl autor publikace Na východ od říše (a vál-
kou z Pova na Moravu) pan Aldo Giongo (*1950). Rodina pana 
Gionga byla mezi evakuovanými uprchlíky, kteří byli deportováni 
do obce Vrbovec (Urbau) u Znojma. A zde se 9. 11. 1916 narodil 
tatínek pana Gionga. Publikace je zpracovaná velmi zajímavě a 

stojí za přečtení.
Pan Giongo a jeho přá-
telé z Pova (i oni mají v 
rodině někoho, kdo zažil 
válečnou evakuaci na 
jižní Moravu) se rozhod-
li uctít nejen památku 
svých předků, ale chtějí 
navštívit místa, která jejich 
předkům poskytla dočas-
né útočiště. Ano, chápete to správně. Chtějí poznat místa, která 
byla pro jejich předky dočasným, byť nuceným domovem.
Město Trento oslaví příští rok 20 let od navázání družby s naším 
okresním městem Znojmem. Vztahy mezi Italy z Trenta a celé ob-
lasti Trentina a námi, dnešními obyvateli Znojma a Znojemska, 
dostávají tak i hluboce lidský rozměr. Jsem rád, že božická rad-
nice přijala nabídku Městského úřadu ve Znojmě a italské hosty 
v Božicích přijala. Během krátkého, ale srdečného posezení, to 
vypadalo jako setkání starých známých. Kde je dobrá vůle, tam 
jde všechno.
Italští hosté nám věnovali výše zmíněnou publikaci (je psaná v 
italštině a češtině) a pozvali pana starostu na setkání v příštím 
roce ve Znojmě. Sami si pak pochvalovali pohostinnosti a přá-
telského přijetí, kterého se jim v Božicích (a předpokládám i v 
dalších obcích, kde je přijali) dostalo.
     Ladislav Nevrkla
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Božický burčák 2015
Letošní ročník byl ve znamení mnoha očekávání, překvapení a především radosti a příjemně stráveného času. Pro nás vinaře je tato 
akce prakticky začátkem nového vinařského roku, máme zpracované hrozny z první úrody, už relativně dokážeme očekávat, v jaké 
kvalitě a kolik jich ostříháme, a práce se začíná přesouvat z vinic do sklepů. Na druhou stranu vzpomínáme, jaký ten rok byl, co nám 
dal a vzal a jak se ještě lépe připravit do příštího roku. To vše a i více se projednávalo u burčáku v několika fázích vývoje. Návštěv-
níci měli možnost ochutnat prakticky čerstvě vylisovaný mošt, tak i lehce zkvašený mošt, burčák v plné síle a také již tzv. „řízlý“ nebo 
„mýdlovinový“ burčák. Mě jako jednoho z pořadatelů vinařských akcí v Božicích opravdu těší, že si lidé našli cestu k akcím s vínem. 
Nejsme již zafixováni na tradiční velikonoční košt, ale dokážeme si užít vinných akcí během celého roku. K celistvosti celého odpo-
ledne s burčákem přispěla i výstava fotografií amatérských fotografů z Kolonie pod patronátem paní Vlaďky Konupčíkové, jež jsme 
zaměřili především na téma podzimu a přírody. Fotky společně s vůněmi levandule, máty a dalších bylinek krásně vyplnily prostory 
rotundy Obecního sklepa. Je mi ctí a opravdovým potěšením zúčastnit se takovýchto akcí, vytvářet je a především sdílet s Vámi se 
všemi tyto nádherné chvíle. Proto se těším na setkání při dalších vinných i nevinných akcích, přeji Vám jen to dobré do podzimního 
(ne)času a nejpozději na svěcení vín, na zdraví!

Josef Leisser
Družstvo božických vinařů

Bylo na nás, jestli se zúčastníme této soutěže „ 7 v 1“, kterou 
pořádala obec Borotice první sobotu v září a půjdeme soutěžit 
nebo se jen pojedeme podívat. Družstvo se má skládat ze čtyř 
soutěžících, kteří zastupují svoji obec, ze které přijeli. Přiznám 
se, že celé sobotní dopoledne jsem ještě přemýšlela a váhala, 
jestli jít soutěžit. Nebylo by lepší zůstat doma? Obávala jsem se 
náročnosti disciplín.
Nakonec jsem se přeci jen vydala na cestu do Borotic společ-
ně s Jitkou Kročilovou st. a neteřinkou Eliškou Kročilovou, která 
nám jela fandit. Tam už na nás čekali naši soutěžící kolegové a 
to Robin Šotkovský st.(Náčelník), Petr Fiala st.(Figa) a Bohuslav 
Bernard (Bob). Hned při setkání dostáváme oranžové fotba-
lové dresy. Jsme tedy soutěžící za Božice. Je nás pět a máme 
jednoho náhradníka, kdyby náhodou bylo potřeba. Čeká se 
ještě na ostatní soutěžící z okolních vesnic, aby se mohlo začít. 
Mezi tím si dodáváme ještě vzájemně odvahu a chuť jít sou-
těžit. Bavíme se i s našimi fanoušky, kteří nás přijeli podpořit. A 
můžeme začít. Dostavili se všichni soutěžící z obcí Borotic, Božic, 
Břežan, Čejkovic, Mackovic, Pravic a Velkého Karlova. Porota 
je sedmičlenná a skládá se ze starostů obcí. Jsou připraveni i 
časoměřiči, asistentky a všichni co budou pomáhat. Zajištěno 
je i občerstvení. Zvedáme se a chystáme se obsadit svá místa.  
Ale co to, Bob najednou vysvléká tričko. Co se děje? Vzdal to 
snad? Né, nevzdal, jenom jde do týmu za Velký Karlov. Bylo jich 
málo a tak náš Bob obléká tedy zelené tričko. Už sedíme na 
lavici u svého stolu s nápisem BOŽICE. Na stole máme minerál-
ku, kdybychom náhodou pociťovali potřebu pít. Po pravé ruce 
máme soutěžící z Břežan, ukázali se posléze jako supr lidičky. Po 
levé ruce máme Mackovice. Ještě zvolit kapitána. U nás je to 
Jíťa. Kapitáni jdou losovat čísla a stejná čísla proti sobě soutěží. 
My máme číslo dvě. Pátravě sledujeme ostatní kapitány, aby-
chom zjistili, kdo má ještě dvojku. To bude náš soupeř.  Rozho-
dující nakonec bude čas všech družstev a budou přidělovány 
postupně body. Kapitán z Karlova vylosoval také dvojku. Tudiž 
Bob zůstává věrný a nastupuje také. Sice proti nám a to za Kar-
lov, ale je tu s námi. Začínáme. První úkol: ,,Jízda na lyžích“. No 
super, že jsem radši nezůstala doma. Jíťa se připravuje na start. 
Musí si nazout lyže s lyžáky (místo lyžáků jsou gumáky) ty jsou při-
pevněné k lyžím. Další výstrojí jsou rukavice, helma a hůlky, pak 
po odstartování musí vyrazit na sjezdovku a na jejím konci splnit 
úkol a honem zpět. Připraveni a šup. Pomáháme naší kapitán-
ce s lyžařskou výstrojí. Jíťa vklouzne do lyžáků, už připravujeme 
rukavice, nasazuje si helmu, ještě hůlky a výborně, Jíťa valí po 
sjezdovce. Na konci sjezdovky je židle. Na židli je položené dře-
vo se závitem. Do něj šroubuje rychle velký šroub. Snaží se a jde 

jí to. Hotovo. Bere hůlky, ještě otočka kolem židle a jede zpět. 
Statečná to lyžařka. Teď jsem připravená já. Mám trému. ,, Já 
nechci, já se bojím“. Obouvám si lyže, ale né, už je to tady, mé 
obavy se naplnily. Zlobí mě lyžák! ,,Nejde mi to zacvaknout“! 
Robin mi pomáhá. Už to je vše v pořádku. Jsem vystrojena a 
vyrážím. Mám za úkol šroub vyšroubovat. Jedu k židli. Za sebou 
slyším ,,Špičky k sobě.“ Snažím se a drmolím si ,,Ještě že tu není 
kopec.“ Jedu dál. ,,Uf“, jsem u židle. Teď rychle vyšroubovat 
šroub. Je tak dlouhý, nepřipadlo mi to tak. A je to, pokládám 
šroub na židli, beru hůlky a vracím se zpět. Helma mi nechce 
držet, tak ji přidržuji já. Slyším povzbuzování od naší kapitánky.  
Ať dělám, co dělám, nemám prostě kvalitní sníh, ale jedu k 
cíli. Robin už čeká. Hrozně ráda mu lyže předávám. I Robin je s 
naší pomocí vystrojen a ladnou mužskou jízdou uhání k židli. To 
je šrumec. Je vidět, že dobře navoskoval. A asi i přituhlo, má 
kvalitnější sníh, jinak to nevidím. Šroubuje zase šroub do dřeva. A 
už maže zpátky. To bylo rychlé. Jde to dobře. Petr, celý natě-
šený, se vystrojen vydal také na cestu.,, Á,máme problémy“. 
Ohrožuje ho soutěžící z druhého družstva, asi ztratil stopu. Jede 
na Petra. Je napomínán, ale neslyší. Pak ale stopu nachází a 
vrací se ke své židličce. Je po problému. Petr mezi tím šroubuje 
zase rychle šroub ven. ,,Jóó“ už to má a sviští k nám. Ale né. Na 
záda mu šlape a ohrožuje zase lyžař z Karlova. Voláme na něj 
a varujeme ho. Petr neztrácí hlavu ani helmu. Předvádí něco 
úžasného. Skok na lyžích a přímo do cíle. ,,Hurááá“ je v cíli 
první. Dobře to dopadlo, uvidíme, jaký budeme mít čas. Pak po 
očku sledujeme, jestli Peťa skok vůbec přežil. ,,Hýbe se, dobrý.“ 
Časoměřiči, Jana a Zdenál měří všem čas. První úkol za námi. A 
máme nejlepší čas, takže plný počet bodů. Začíná se nám to 
líbit. Druhý úkol:,,Trakař“ ten převáží na zádech misku s vodou. 
Vodu, která v misce zbyla po naši našlapující spíše naručková-
vací chůzi vyléváme do sklenice a ta se měří. I tady jsme si vedli 
výborně. Máme podruhé plný počet bodů. Naše nejistota a 
původní obavy jsou ty tam. Začíná mě to bavit. I třetího úkolu 
jsme se zhostili na výbornou. Tvoříme mumii. Hlavní a důležitou 
pomůckou jsou tři role toaletního papíru. Tím omotáme jedno-
ho z týmu a uděláme z něj mumii. Nastupuji dopředu, mumie 
bude ze mě, protože jsem si vylosovala jedničku. Jde se na věc. 
Máme dvě minuty. Hodnotí se tedy vzhled a omotaná postava. 
Čím víc omotaného toaleťáku, tím lepší mumie. A začínáme. 
Trhá se to. Omotávají mě ale dál. A zase, pořád se to trhá. Musí 
se přijít na to, jak postupovat. Mám připomínku:,,Kdyby to byl 
třívrstvý toaleťák, tak se to tak netrhá“, ale o tom to vlastně je. 
Čas je nastaven ještě o minutu navíc. ,,Mám jen jedno oko“ a 
stává se ze mě Jan Žižka. Žadoním, ať mi to někdo spraví,

Soutěž  „7 v 1“  v Boroticích



chci aspoň vidět. Jíťa mi upravuje výhled. Mám zase dvě oči a 
vypadá to, že jen ty jsou vážně vidět. Jinak jsem asi celá omo-
taná. Začíná mi být konečně docela pěkně teplo. ,,To dáme“. 
Vidím jen porotu před sebou, jinak nic. Ta nás musí hodnotit. 
Nesmím se pohnout. Mám i mašličku, kterou jsem od Jíti chtěla. 
,,Jéé, děkuji“. ,,Konec“ zvolal hlas. Hlavní omotávači odstupují. 
Čekáme na hodnocení. Porota má jasno. A bodujeme, máme 
i nyní plný počet bodů. Díky Jíti, Robinovi, Peťovi a jejich souhře 
v omotávání. Už vím, za kým budu chodit balit dárečky. Máme 
radost a jsme rádi, že jsme tu. Začíná se nám to líbit čím dál víc. 
I já jsem už v pohodě. Čtvrtý úkol před námi. Hod lehkými míčky 
na rozhoupanou krabici. Každý má tři hody. Tak tady jsme to 
totálně po-kazili. Z možných dvanácti bodů se nám připsal 
jen jeden. Nebylo to vůbec jednoduché. Ale nevadí, jdeme 
na další soutěž a to ,,Balonky“. Tak toto plnění úkolu pobavilo 
stoprocentně všechny zúčastněné a přihlížející. To se prostě jen 
tak nevidí a nezapomene. Třem z družstva uvazují asistentky 
nafukovací balónky tak, aby balónek byl jakoby na zadnici. 
Vše nám je vysvětleno a já jsem připravena vyběhnout ,,Teď 
“. Rozbíhám se k židli. Jakmile se dotknu rukama židle, vyráží 
hned Robin za mnou a snaží se balónek bez pomocí rukou 
prasknout. Povoleno je chytnout se ramen. Čekám na ránu, 
abych mohla běžet zpět, a pošlu tak dalšího, aby i ten mohl 
vykonat svou potřebu a to prasknout balónek. A rána zazněla. 
Se smíchem běžím zpět a plácnutím do ruky posílám Jíťu zase 
k Robinovi. Ten oddaně čeká. Jiťula jde po balonku. Ladně 
skáče na Robina, tedy na balonek, jenže ten to asi nečeká. 
Co se nestane. Robinovi se podlamují nohy. Jelen prostě skok 
laně nevydržel. Laň se nevzdává a sápe se po jelenovi. Má sílu 
a odhodlání. A co na to jelen? Je to statečný samec. Nenechá 
se zahanbit. Staví se na nožky a čeká, že laň bude úspěšnější. 
Ta se snaží. Snaží se a přiráží. S Petrem se tomu smějeme, co ti 
dva tam vyvádí. Bojuje. ,,Bum“ balonek praská. To bylo prostě 
úžasný. Zajímavý to pohled a hlavně výkon. Robin konečně 
může běžet do obory. Plácne si s Petrem a ten vyráží k nena-
sytné lani-naší kapitánce. Zatím jelen vydýchává v oboře a 
sleduje, co se bude dál dít s laní. Peťa šikovně a s jistotou přiráží 
a svou potřebu brzy vykonal. Laň je spokojena. Balonek praskl. 
Trošičku se tam  Peťa zamotal. Asi vydal hodně síly, ale už běží 
oba dva za námi do cíle. Tak to byla vážně sranda. Připisuje se 
nám pár bodů. Předposlední úkol ,,Souboj na kladině“. Jeden 
muž a žena nastoupí proti stejnému pohlaví z druhého družstva. 
U nás na souboj vyráží Jitka a Petr. Kdo vyhraje, má body tři, 
poražený bod jeden. Jíťa nastupuje proti Helči z Břežan. Boj 
začal. Jíťa jde pomalu, ale jistě k Helči. Útočí a sráží Helču dolů 
a ta nešikovně padá. Odnášíme si tedy tři body. Jíťa předvádí 
ještě holubičku. Helča má bod jeden a ještě k tomu odřený 
loket. Chuděrka malá. Nikdo ji pořádně nepolitoval. Petr na 
kladině soupeři podlehl, ale nevadí. Připisujeme si jeden bod. 
Ještě poslední, docela drsný úkol před námi. Sníst koláče. Není 
na tom asi nic divného, že. To ale není vše. Z původních de-
seti koláčů se to snížilo na osm a potom ještě vypít pivo! Dva 
z družstva se tohoto úkolu musí zhostit. U nás posíláme samo 
sebou chlapy. Je to fakt drsný úkol. Litujeme tyto jedlíky koláčů. 

Chtějí se jich snad teď na závěr zbavit? Proč? Robin jde jako 
první a statečně pojídá koláče. Připadá nám, že si to náramně 
vychutnává. Přímo si v tom libuje. Chutná mu. Zřejmě má rád 
buchty. Tak a dojídá. Ještě to pivo a může jít Peťa. Ten také sva-
čí koláče. Také spokojeně. Vidím Boba. I Bob statečně žmoulá 
koláče. Tento úkol není na čas, jen prostě to sníst a vypít. Sleduji 
ostatní požírače a je to trošku nechutné. Koláče mačkají v ruce 
a mají z něj jakýsi patvar, který strkají do pusy. Brrr, chudáci. Petr 
žmoulá a polyká poslední koláč. Ano, právě také dojedl, ještě 
to pivo. Tak a dobojovali jsme. Čekáme na ostatní jedlíky. A Bob 
také povečeřel. Určitě nikdo z těchto pojídačů koláčů v neděli 
neměl chuť na buchty. Ani bych se nedivila. Budou se zapisovat 
a už jen sčítat body. Pak bude vyhlašování soutěže. A sečteno. 
Počkat, počkat. Vypadá to, že my a Borotice máme stejně 
bodů. Bude tedy rozstřel. Toho se zhostí starostové. Budou házet 
na houpající se krabici. Začíná starosta z Borotic. Má tři hody. 
Snaží se, ale všechno vedle. Připravuje se náš starosta. První hod 
vedle, druhý hod také vedle. Dělá soutěž napínavou, protože 
ani on se bohužel netrefil. Třetí hod tedy také vedle. Tak znovu. 
Začíná starosta z Borotic. Jde to výborně, protože starosta opět 
netrefil. Teď máme zase šanci my. Náš starosta jde opět na věc. 
Bere míčky. První hod vedle, druhý hod také míjí, je to napína-
vé. Připravuje se na třetí hod. Míček letí k houpající se krabici 
a my sledujeme jeho dráhu. Musí se trefit! ,,Jóóóó“ jásáme a 
řveme radostí. Třetí hod byl úspěšný. Plácáme Káju po zádech 
a Robin s Petrem vyzdvihují Káju vzhůru. Je to taková menší 
pocta. Máme obrovskou radost. Kája nám se svým posledním 
míčkem připisuje bod.
Máme nyní chvilku volna na občerstvení a čekáme na povel 
jít nastoupit k závěrečnému vyhlašování soutěže. Vše je připra-
veno, všichni jsme nastoupeni a bedlivě posloucháme, kdo 
se jak umístil. Na sedmém místě je Velký Karlov s 21 body, na 
šestém místě Břežany s 22 body, páté místo mají Pravice a 27 
bodů. Čtvrté Mackovice s 29 body. A jdeme na třetí místo. Třetí 
tedy Borotice s 32 body. Kráčejí na stupínek číslo tři a my jim 
tleskáme. Dostávají spoustu nekončících pěkných cen. Jde se 
na druhé místo. Druzí jsme tedy my - Božice a máme 33 bodů. 
Jdeme na stupínek číslo dvě. Dostáváme pohár, diplom, batoh, 
piknikovou deku a každý čtyři piva. Láhev vína a šišku salá-
mu máme dohromady. My si ještě navíc odnášíme každý své 
dojmy, úspěch a hřejivé pocity a dobrou náladu z této soutěže. 
A je tu první místo. To patří Čejkovicím, mají 36 bodů. Jdou na 
vítězný stupínek s číslem jedna. Dostávají také pěkné ceny. 
Společné foto nesmí chybět. Pavel z vítězného družstva nalévá 
i nám do poháru šampaňské a my usrkáváme a vychutnává-
me si naše druhé místo. Byl to prima den. Ještě malinkou chvíli 
posedíme. Vyprávíme si, co se nám líbilo a bavíme se po svém. 
Dopíjíme svou kávu, dojídáme výborné klobásky, co jsme dosta-
li a poté se vracíme spokojeně do svých domovů. Ještě tentýž 
den i následující dny zaplavily fotky z této soutěže facebookové 
stránky. A to jistě svědčí o tom, že to byl veliký úspěch a vyda-
řený den. A co příští rok? Kam se pojede? No, to se necháme 
překvapit :-D

Božena Hanzalová
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Aktuální stav rekonstrukce cesty „Pod masnou“
Oprava této místní komunikace odstartovala projektem, který vypracoval Ing. Leoš Kučeřík. 
Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterého se zúčastnilo pět firem.
Vítězem výběrového řízení se stala firma VIAMAR – Lukáš Maršalík s cenou 3.551.725,- Kč
   Samotná komunikace je navržena z betonové zámkové dlažby tl. 8 cm, v lokalitě budou provedena opatření pro zklidnění do-
pravy na místní komunikaci – území bude řešeno jako zóna s dopravním omezením maximální povolené rychlosti na 30 km/h, na 
příjezdu ze silnic II/397 a III/4141 budou na komunikaci umístěné příčné prahy.
   Srážkové vody ze zpevněných ploch komunikací a chodníků budou zachytávány uličními vpustěmi a příčnými žlaby v komunika-
ci. Odtud budou vedeny potrubím dešťové kanalizace do stávajícího odvodňovacího příkopu.
   Před samotnou opravou komunikace provedla Vodárenská a.s. opravu armatur v celé ulici.
   Při výstavbě první etapy kanalizace byly - nebyly vybudovány kanalizační odbočky, na hlavní řad byly vsazeny pouze T kusy a 
připojení do kanalizačního řádu vyžadovalo rozkopání komunikace. V rámci stavby tedy bylo zhotoveno šest nových kanalizačních 
odboček, které jsou vyvedeny mimo komunikaci tak, aby v případě napojování uživatelem nemovitosti nebylo nutné zasahovat do 
konstrukce vozovky. Všichni majitelé domů v této ulici tak mají možnost napojit se do kanalizační sítě.
   Stavbu mírně zkomplikovalo uložení vodovodního řadu, který je umístěný úplně jinde oproti oficiálnímu zákresu v mapách. Nicmé-
ně byl tento problém již vyřešen a ve stavbě se dále pokračuje. V současné době je již dokončené trubní vedení dešťové kanaliza-
ce a ostatní zemní práce a začínají práce na podkladových vrstvách vozovky.

Jiří Čada, místostarosta

Další nový pomocník v obci
     Mnozí z Vás si už jistě všimli, že se po naší obci pohybuje nový traktor John Deere s „nějakým“ 
strojem. 
   Jedná se o soupravu určenou k zametání silnic, která byla zakoupena v rámci dotace od Minis-
terstva životního prostředí. Projekt na pořízení techniky je nazvaný „Snížení prašnosti na území obce 
Božice“. 
   Nová úklidová technika se skládá z univerzálního nosiče - traktor John Deere a zametací nástavby 
včetně vzduchového odsávání prachových částic a s kropícím zařízením jako součástí zametače.
    Náklady na pořízení těchto strojů jsou 2.483.720,- Kč, z toho 2.101.770,- Kč bylo hrazeno z dotace a 
381.950,- Kč bylo hrazeno z vlastních prostředků Obce Božice.

Jiří Čada, místostarosta

Rekonstrukce Jednoty v Božicích
    V plném proudu jsou stavební práce na úpravě prodejny Jednoty v Božicích. Nyní se pracuje na výstavbě skladovacích prostor. 
Po dokončení těchto prací se dělníci přesunou do prodejny, kde začnou úpravy prodejních prostor. Prodejna projde zásadními 
úpravami, zásadně se zvětší prodejní plocha, staré dveře budou vyměněny za dve-
ře automatické na fotobuňku, chladicí vitríny budou vyměněny za nové atd. Jak mi 
dnes prozradila vedoucí prodejny p. Jana Zedníčková, můžete se těšit také na prodej 
výsekového masa.
Po dobu rekonstrukce (od 20. října pravděpodobně do 19. listopadu) bude prodej 
přestěhován do skladovacích prostor pohostinství p. Kudličky, prodejní doba bude 
nezměněná:
Pondělí:               5.00 – 12.00 hodin
Úterý – Pátek:     5.00 – 17.30 hodin
Sobota:               5.00 –   9.30 hodin
Neděle:               7.00 –   9.30 hodin

Jiří Čada, místostarosta

Opraven další úsek chodníku

   Na výjezdu z obce směrem na Mackovice – u Kašpárkového byl opraven další úsek 
chodníku, který byl v havarijním stavu. Při rozebrání chodníku bylo zjištěno, že v úseku 
asi 7 metrů je propadená dešťová kanalizace, která byla také opravena a je opět plně 
funkční, což jsme si ověřili při nedávných deštích. S dalšími opravami chodníků budeme 
pokračovat opět na jaře.

Jiří Čada, místostarosta
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Z Božic do Mikulova a zpět, kdo tohle zvládnul, zpestřil sobě Svět.
Dne 29. 8. 2015 v 9 hodin u božického obecního úřadu roztočilo pedály 14 cyklistů (zralejších i těch nedozrálých) a vydalo se na 
32 km dlouhou trasu po cyklostezce, lemující dráhu ocelového oře. Počasí nám víc jak přálo, sluníčko svítilo z azurového nebe a 
tak ochlazení lehce zpocených těl mohlo zajistit pouze zvýšení cestovní rychlosti, protože se jinak vzduch skoro ani nehnul. V obci 
Jevišovka jsme po malé občerstvovací přestávce sjeli 
krátce z trasy, abychom zkontrolovali soutok Jevišov-
ky a Dyje a zavzpomínali na zajímavý dokument K 
pramenům, který tehdy uváděl herec Luděk Munzar.  
Potom jsme opět nasměrovali řídítka k vytčenému cíli, 
abychom kolem 13 hodiny odpolední zaparkovali před 
mikulovskou občerstvovací stanicí hotelového typu, 
kde jsme, mimo jiné, vypustili a nově doplnili provozní 
tekutiny. 
Na zrestaurovaný Svatý kopeček byl krásný pohled, 
ale jeho návštěvu jsme po zralé úvaze tentokrát zavrhli, 
protože bylo potřeba vyšetřit síly na cestu zpět, zvláště 
když se 9 z nás odhodlalo absolvovat ji opět po vlast-
ní ose. Ostatní se vrátili vlakem tak, jak bylo původně 
plánováno. 
Co říci závěrem. Nebylo technických problémů, někteří objevili vymoženosti svých kol, mnozí překonali limity najetých kilometrů za 
jeden den a vyzkoušeli pružnost a odolnost svých svalových partií nebo se podívali na místa, která doposud neznali.
 A jestli se výlet líbil, to musí zhodnotit především ti, kdo se ho zúčastnili. 

Bc. Robert Šotkovský

Božický fotbal v závěru podzimní části
Čas běží rychle a každotýdenní víkendy s fotbalovými soutěžemi 
se blíží do své závěrečné fotbalové části. Nejdelší sezonu mají 
muži v okresním přeboru, nejkratší mladší žáci, kteří končí již 24. 
10. 2015.
O dosavadním účinkování mužů jsme podrobně psali nedávno 
v Novinách Niva č.2/2015, ale základní shrnutí uvedu i zde a 
doplním několik aktuálních informací.
Po dvou sezonách v trojce se fotbalisté TJ Sokol Božice vrátili do 
okresního přeboru. Úspěšný tým byl doplněn o zkušeného hráče 
Jiřího Pavelčíka, který se stal jedním z pilířů našeho týmu. V na-
šem mužstvu zůstal i hrající trenér Bronislav Juřica a útočník Pavel 
Ležák. Potěšitelné je zařazení dorostenců do základního kádru. 
Stabilně hrají Roman Šob (z Božic), Karel Vávra (z Mackovic) a 
Patrik Ležák (ze Šanova). Většina zbývajících hráčů jsou členové 
naší tělovýchovné jednoty, což je dobrým výchozím vkladem 
pro naše další účinkování v nejvyšší okresní soutěži.
K základnímu kádru mužstva, který na podzim tvořili násle-
dující hráči: Michal Hrubý (brankář), Jan Kudlička, Jaromír 
Jandásek, Bronislav Juřica, Roman Šob, Zdeněk Chrenov-
ský, Michal Topolčan, Karel Vávra, Jiří Pavelčík, Pavel Ležák, 
Evžen Egner, Jakub Rambousek, Martin Zedníček, Petr Pro-
cházka, Bronislav Horáček, Vojtěch Maruštík a Patrik Ležák, 
se v závěru přidali i tři staří známí: David Švejdík (po zranění 
a rekonvalescenci), Tomáš Kudlička (po téměř čtyřech le-
tech a hostování ve Chvalovicích) a Jan Szabó (po návratu 
z hostování v Čejkovicích). Na soupisce se též objevili Roman 
Šebela, Jakub Šafránek, Jan Kreuzwieser a Vojtěch Bačo.                                                                                     
Odehrané zápasy k 9.10.2015:
Božice-Hostim 3:2 (2:1). Naše branky dali: Michal Topolčan (1:0), 
Jakub Rambousek z penalty (2:1) a Roman Šob (3:2).
Únanov-Božice 5:1 (2:1). Čestný úspěch Božic zaznamenal Evžen 
Egner (2:1).
Božice-Miroslav B 3:2 (1:1). Góly domácích dali: Pavel Ležák 2x 
(na 2:2 a 3:2) a Jaromír Jandásek (na 1:1). 
Jaroslavice-Božice 1:2 (0:1). O naše vítězství se zasloužili Evžen 
Egner (0:1) a Pavel Ležák (1:2).  
Božice-Hevlín 0:3 (0:0). Zápas sledovalo více než 200 diváků. 

Domácí hráli od 30. minuty bez 
vyloučeného Jaromíra Jandáska.
Božice - Hostěradice 1:3 (1:1). Na 
1:1 vyrovnával Broněk Juřica. 
IE Znojmo B - Božice 2:1 (0:0). 
Čestný úspěch vstřelil v závěru Jan 
Kudlička (2:1).
Božice - Mikulovice 2:0 (0:0). 
Úspěšnými střelci byli Pavel Ležák 
a Zdeněk Chrenovský, oba góly 
dali hlavičkou.
FC Rakšice - TJ Sokol Božice 1:2 
(0:0). Naše branky dali Michal 
Topolčan a Honza Szabó.

Po 8. kolech se Božice pohybují v 
polovině tabulky:
1.Hevlín 8 7 1 0 38:1 22, 2. Hostim 
8 6 0 2 24:11 18, 3. Práče 8 6 0 2 
23:18 18, 4. Mor. Krumlov B 8 5 1 2 
24:10 16, 5. Rakšice 7 4 1 2 18:11 
13, 6. IE Znojmo B 8 4 0 4 28:19 12, 
7. Božice 8 4 0 4 13:18 12, 8. Úna-
nov 8 3 2 3 27:14 11, 9. Hrádek 8 3 
0 5 16:23 9

Ve zbývajících pěti zápasech 
dochází k některým časovým 
změnám:
NE 18.10. Božice – Práče, 15:00 h
SO 24.10. Mor. Krumlov B – Božice, 
14:30 h
NE 1.11. Božice – Dobšice B, 14:00 
h
SO 7.11. Hrádek – Božice, 14:00 h

Ladislav Nevrkla, fotografie poskytla Ivana Písařovicová

Informace z knihovny
Statistika z „Týdne knihoven“:
3 nově registrovaní čtenáři 
3 udělené amnestie
5 dětí a 2 dospělí se účastnili akce (soutěž v balení knih)
12 dětí nocovalo v knihovně
5 prodaných knih

Pohádkové nocování
V pátek 9. října jsme se s dětmi opět sešli v knihovně, abychom 
tu prožili pohádkovou noc.
Tentokrát bylo nocování zaměřeno na Karla Čapka. Připomněli 
jsme si Doktorskou pohádku z knihy Devatero pohádek. Děti 
kreslily kouzelníky, dávaly nová jména koření, malovaly smutný 
a veselý hrad, vyráběly loutky, se kterými si zahráli divadelní 
scénky, hrály hry a soutěžily. Také nechyběla večerní procházka 
tentokrát trochu strašidelná, protože jsme se vydali na hřbitov. 

Spát jsme šli až po půlnoci a první ranní ptáčata byla vzhůru už 
po šesté hodině. Ráno jsme uklidili knihovnu, nasnídali se, děti si 
daly malou rozcvičku a ještě zbyl čas na hraní her a prohlížení 
knížek. Kolem 9 hodiny jsme se rozcházeli domů. Už se těším, že 
si to zase pěkně užijeme na dalším nocování, na Noci s Ander-
senem, která nás čeká 1. dubna 2016.        Simona Juhaňáková
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Stejně jako mnoho jiných obcí mohou se také Božice pyšnit 
několika zajímavými památkami, které zde napříč staletími 
zanechaly generace před námi. Povětšinou se jedná o pa-
mětihodnosti sakrálního charakteru, reflektující lidovou zbožnost 
a dotvářející nezaměnitelný kolorit vytyčeného území.
K jedné z nich patří i barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice 
z roku 1742 na prostranství pod kostelem sv. Petra a Pavla v 
Českých Křídlovicích. O skulptuře již vyšlo mnoho příspěvků, 
proto zde nebudu detailně uvádět její popis. Vzhledem k tomu, 
že veškeré mnou prostudované písemné materiály datují tuto 
památku až do roku 1747, rozhodla jsem se omezit pouze na 
důkladnou analýzu nápisu (obsahujícího mimo jiné onu spornou 
dataci) a přehodnotit stávající interpretaci doby vzniku daného 
uměleckého díla.
Tesaný text se sotva znatelnými pozůstatky tmavé výplně je 
patrný na přední straně jednoduše pojatého podstavce a 
začíná latinským výrazem s letopočtem  ANNO 1742 (roku 
1742). Zatímco při přepisu prvních tří čísel nelze udělat chybu, 
problém nastává u poslední číslovky. Symbol má totiž specific-
ký tvar písmene Z, jenž byl v minulosti jednou z četných variant 
pro označení uvedené číselné hodnoty. Že jde opravdu o číslici 
2 (nikoliv 7), potvrzuje též vzájemné porovnání druhé a čtvrté 
číslovky v dataci. Již z přiložené fotografie je dobře znatelný 
rozdíl mezi mírně prohnutým dříkem (= šikmý tah) u symbolu 
označujícího století a rovným dříkem u znaku určujícího kon-
krétní rok. Domnívám se tedy, že za záměnou číslic mohla stát 
ne zcela vynikající čitelnost textu, kdy v kombinaci se špatnými 
světelnými podmínkami došlo k přehlédnutí spodního břevna (= 
vodorovný tah) číslovky. Numerický znak pak skutečně dostává 
podobu současného symbolu pro číslo 7. Avšak není vyloučeno 
ani mylné považování přítomnosti dolního břevna za pouhou 
chybu kameníka či mechanické narušení použitého materiálu. 
K tomu je nutné si uvědomit, že někteří badatelé zcela nekriticky 
přebírají četné poznatky ze starších prací, aniž by je podpořili 
vlastním terénním výzkumem, čímž se posléze jedna a tatáž 
chyba promítne do mnoha dalších článků.
Při bližším pohledu na sokl si můžeme také povšimnout volného 
místa nad zmíněným letopočtem, které místy narušuje několik 
sotva znatelných rýh. Ty mohly samozřejmě vzniknout 

prostým poškozením kame-
ne v jeho přirozeně pórovité 
struktuře, ale v úvahu přichází i 
existence dnes již zcela nezře-
telného německého (případně 
latinského) nápisu. Takovýto 
text mohl zabírat několik řádků 
a obsahovat tradiční nápisové 
formule doplněné zpravidla o 
jméno zřizovatele (respektive zři-
zovatelů), neboť šlo povětšinou 
o manželské páry. Například 
ERRICHTET VON… (zřízeno…) 
/ ZUR EHRE DER ALLERHEILIG-
STEN DREIFALTIGKEIT ERRICHTET 
VON… (ke cti Nejsvětější Trojice 
zřízeno…) nebo další němec-
ké či latinské varianty daných 
obratů. Aby bylo znění nápisu 
kompletní, nelze opomenout 
zbývající část textu nacházející 
se bezprostředně pod 
výše uvedenou datací. 
Tento údaj byl pravdě-
podobně vyhotoven 
až při první restauraci 
památky v roce 1838, 
na kterou odkazuje ně-
mecké sloveso ve tvaru 
RENOFERT (renovová-
no). Příslušný letopočet 
je zřejmě umístěn na 
následujícím řádku, 
jenž je bohužel zahrnut 
zeminou. Této teorii 
rovněž nasvědčuje záznam v knize manželů Pfisterových, kteří v 
nápisovém poli podstavce zmiňují stále ještě čitelný rok obnovy 
spadající do první poloviny 19. století.                                                                                                
                                                                               Martina Kvardová

K dataci božického sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice

Školní rok 2015/2016 byl zahájen 1. 9. 2015, přesně 52 let od ote-
vření nové školní budovy ZŠ Božice 393 v roce 1963.
Na tradičním veřejném slavnostním shromáždění v sále KD 
Božice se všichni zúčastnění seznámili s důležitými informace-
mi o právě ukončeném školním roce 2014/2015, událostech a 
změnách, které nastaly během hlavních prázdnin a hlavně o 
plánech do nového školního roku.
Ve školním roce 2014/2015 byl stav k 30. 9. 2014 do zahajova-
cího výkazu 225 žáků (o 13 více než v roce předcházejícím). 
Během školního roku odešlo 8 žáků a přišlo 9. 
Školní rok 2014/2015  končilo na ZŠ Božice k 30. 6. 2015 celkem 
226 žáků.
Z tohoto počtu k 30. 6. 2015 celkem 125 žáků prospělo s vyzna-
menáním, 89 prospělo a 12 žáků neprospělo, protože 7 z nich 
nebylo podle § 52, odst.3 Školského zákona hodnoceno pro 
nesplnění požadovaných výstupů a 9 neprospělo v jednom 
předmětu. Tito žáci měli podle § 53, odst.1 Školského zákona 
možnost vykonat opravnou zkoušku v pondělí 31.8.2015. K 
opravné zkoušce se dva žáci nedostavili, pět žáků u opravné 
zkoušky neprospělo a pouze dva žáci prospěli.  
Personální obsazení pro školní rok 2015/2016 ZŠ Božice k 1. 9. 
2015 – pedagogičtí pracovníci:
Zuzana Ralenovská, Lada Glacová, Dagmar Szabóová, Alena 
Vorlická, Miriam Kočí, Nikola Matoušková, Růžena Baráková, 
Hana Klinerová, Veronika Mikysková, Petra Polínková,  Hana 
Koledová, Tamara Juřicová, Naděžda Vidová, David Zejda, Jan 
Peterka.
Jaroslava Fojtíková - vychovatelka, Lucie Daniv – vychovatelka. 
Počty žáků ve třídách pro školní rok 2015/2016 , třídnictví
Třída Třídní učitel                Počet žáků
1. Zuzana Ralenovská 19 ( 8+11) 
2.A Dagmar Szabóová 23 ( 8 + 15)
2.B Lada Glacová               23 ( 10 + 13) 

3. Alena Vorlická               23 ( 10 + 13)
4. Miriam Kočí               16 ( 7 + 9)
5. Nikola Matoušková 24 ( 12 +12)
I.stupeň 6 tříd 128 žáků   Průměr na třídu = 21,33

6. Hana Koledová               26 (12 + 14) 
7. Tamara Juřicová 25 (11 + 14)
8. Veronika Mikysková 24 ( 7 + 17)
9. Petra Polínková               22 ( 11 + 11)
II.stupeň 4 třídy 97 žáků               Průměr na třídu = 24,25

Škola celkem 10 tříd   225 žáků   Průměr na třídu = 22,50
Podle školního učebního plánu se žáci na ZŠ Božice učí prvnímu 
cizímu jazyku od III.třídy a druhému od VII.třídy i v tomto školním 
roce.
ZŠ Božice  projektem „Chceme si rozumět“ získala v rámci výzvy 
MŠMT č.56 OPVK  finanční prostředky ve výši téměř 1 mil korun 
na zakoupení knih, absolvování jazykových kurzů pro pedago-
gické pracovníky školy v Anglii a Rakousku, které už proběhly 
během prázdnin a výjezd žáků naši školy koncem měsíce října 
do Londýna. V současné době proběhl výběr 39 žáků školy ve 
věkovém rozpětí 6. až 9.třída, kteří v týdnu od 25.10.2015 do 
31.10.2015 navštíví Anglii, kde budou ubytováni v soukromí.
V průběhu měsíců července a srpna se ve školní budově 
uskutečnila generální rekonstrukce hygienických zařízení, která 
skončila těsně před začátkem školního roku a jejíž realizaci zajiš-
ťovala firma Bejlek, Hrušovany nad Jevišovkou. S výsledkem této 
rekonstrukce se mohli seznámit žáci školy už při zahájení školního 
roku a rodičovská veřejnost při třídních schůzkách 15. 9. 2015.
Nový školní rok už se rozběhl a začal nabírat na tempu. Nezbý-
vá než si přát, aby byl co nejúspěšnější.

                                                                            
Jan Peterka, ředitel školy

Zahájení školního roku 2015/2016 na ZŠ Božice.
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Božický herbář – 5. díl
Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám 
sepětí soulad s přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly 
pro lidstvo důležité; bývaly považovány za děti Matky Přírody.

Říká se, že „Jídlo, voda, spánek a dýchání jsou hlavními pilíři udr-
žujícími všechny lidské životy“. Zatímco ostatní organismy dokáží 
bez těchto nezbytností fungovat delší dobu, lidé bez těchto čtyř 
faktorů přežít nemohou – alespoň podle dnešní vědy.  Zatímco 
bez kyslíku vydrží člověk jen pár minut, bez vody několik dní. Tak 
se podíváme na vodu a její využití pomocí bylinek.
Bylinkové čaje
Čaje, které se připravují z aromatických lístků, květů nebo koře-
nů, louhováním v horké vodě, jsou hned za čistou vodou nejpo-
užívanějšími nápoji. Většina čajů se připravuje tak, že listy nebo 
květy se dají do vyhřáté nádoby, zalijí vařící vodou a za 2 – 5 
minut je čaj hotový. Čaj můžeme připravovat také spařením 1 
čajové lžičky sušených nebo 3 čajových lžiček čerstvých bylin v 
šálku. Jádra nebo kořeny před přípravou rozdrťte. 1 polévkovou 
lžíci (15 ml) drcených jadýrek nebo kořenů povařte na mírném 
ohni ve 450 ml vody, dokud se voda neodpaří na 225 ml. Vařte 
asi 5 – 20 minut. Doba závisí na druhu zvolených kořenů či jader.
Těm, kteří mají rádi čajovou směs aromatizovanou kávou nebo 
černým čajem, poradíme, jak si takovou směs připravit. K 
běžnému čínskému čaji nebo do kávy přidejte listy jahodníku, 
maliníku nebo kontryhelu, který obsahuje hodně taninu (tanin 
– tříslovina, přípravek k léčbě průjmů,  antiparazitární účinek, 
zastavuje krvácení, je trpké, svíravé a hořké chuti).  
Bylinné směsi s čínským čajem – 1 čajová lžička (5 ml) čínského 
čaje, 3 čajové lžičky (15 ml) čerstvých lístků nebo květů (např. 
anýzu, heřmánku, máty, levandule, šalvěje, šípkové růže). Na 
těchto čajích si můžeme pochutnat jak v zimě, tak i v létě.
Doporučuji vyzkoušet voňavý čaj s pelargónií (muškátem) – 1 
čajová lžička čínského čaje, 1 kousek skořice, 3 listy voňavé pe-
largonie (muškátu) nebo ibiškový čaj – 1 čajová lžička čínského 
čaje, 1 čajová lžička ibiškových květů.
Jogurtové nápoje
Jogurtové nápoje jsou výživné, lehce stravitelné a osvěžující. Z 
jogurtu můžeme připravit nápoj pikantní nebo sladký.
Jogurtový nápoj s mátou a malinami – 225 ml bílého jogurtu, 10 
ml vody, 75 g malin nebo 1 polévková lžíce (15 ml) malinového 
sirupu, 1 čajová lžička mátového sirupu. Rozmixujeme.
Jogurtový nápoj s okurkou – 225 ml bílého jogurtu, 100 ml mléka, 
1 ks salátové okurky, 1 ks citron – šťáva, 1 hrst máty, špetka soli a 
špetka čerstvě mletého zeleného pepře. Rozmixujeme.
Sirupy
Bylinkové a ovocné sirupy mají v kuchyni všestranné použití. 
Připravujeme z nich osvěžující nápoje, přidáváme je do zmrzliny, 
na pudinky a používáme je jako základ pro želé a sorbety.
Z bylin je pro výrobu sirupu vhodná máta peprná, listy voňavé 
pelargónie, korunní lístky růží, květy černého bezu, pampelišky, 
sedmikrásky, měsíčku lékařského, levandule. Byliny louhujeme v 

čisté převařené vodě nejméně 24 hodin.
V předchozích odstavcích jsem použila mátový sirup, tady je 
recept: 1 litr mátových listů, 350 g cukru, 600 ml vody, případně 
zelená potravinářská barva. 1. Listy zalijte vodou a 30 minut na 
mírném ohni vařte. 2. Síto vyložte gázou, přeceďte a nechte 
ještě hodinu odkapávat. 3. Do mátové vody přidejte cukr a 
na mírném ohni za stálého míchání vařte, dokud se cukr úplně 
nerozpustí. Chcete-li, aby měl sirup svěží zelenou barvu, můžete 
přidat potravinářskou barvu. 4. Hotový sirup nalijte do čistých 
láhví a zazátkujte. Sirup můžete i zmrazit. Takto si můžete udělat 
doma nepřeberné množství sirupů. Podle chuti se dají sirupy do-
chutit citronovou šťávou, skořicí, hřebíčkem, badyánem nebo 
vanilkou.
Byliny a alkohol
Bylin se používá ke zvýraznění chuti alkoholických nápojů a 
mnoha exotickým likérům dodávají v různých kombinacích 
typickou chuť. Hodně likérů se vyrábělo v klášterech a jejich 
složení bylo vždy bedlivě utajováno. U nás je nejznámějším 
bylinným likérem Becherovka. Některé likéry mají už ve svém 
názvu bylinu, která se k jejich výrobě používá. Například mento-
lový likér, kmínový likér, z ovocných likérů je známý višňový likér, 
pomerančový likér, broskvový likér, meruňkový likér a spousta 
dalších. Máte-li chuť, můžete si jednoduše vyrobit bylinný likér 
sami. 
Také spousta aperitivů obsahuje byliny: v pernodu je anýz, ve 
vermutech mařinka vonná. Hořké byliny (hlavně různé druhy 
pelyňku) dodávají charakteristickou chuť Campari.
Likér čtyř vůní – 1 litr brandy, vodky, třešňovice, nebo jiného 
bílého destilátu, 2,5 cm kousek skořicové kůry, 2 hřebíčky, 225 
g voňavých lístků růže, 225 g korunních lístků karafiátu, 225 g 
květů levandule, 225 g květů fialky. 1. Do velké skleněné nádo-
by nalijte alkohol, přidejte všechny přísady a přikryjte. Nádobu 
postavte na okno vystavené slunci a nechte 1 měsíc louhovat. 
2. Přeceďte přes jemný filtr (možno použít filtr do kávovaru). 
Přidejte cukr a míchejte, dokud se nerozpustí. Likér nalijte do 
skleněné láhve.
Pohár lásky – 2 citrony, 6 snítek meduňky, 6 snítek brutnáku, 110 
g cukru, 800 ml vody, ½ láhve dezertního vína, 150 ml francouz-
ského brandy, 1 láhev šampaňského nebo suchého šumivého 
bílého vína. 1. Citron oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka. 
2. Do nádoby dejte meduňku, brutnák, citronovou kůru kolečka 
citronu a cukr. Přidejte vodu, víno a brandy, zamíchejte a ne-
chte 1 hodinu v chladničce. 3. Těsně před podáváním přidejte 
do nápoje vychlazené šampaňské. Ozdobte ledovými kostkami 
a květem brutnáku.
Byliny jsou také velmi atraktivní ozdobou nápojů a koktejlů. 
Velmi efektivní jsou ledové kostky s květy fialky, případně s lístky 
máty nebo meduňky.
Příště se podíváme na kosmetiku a bylinky.

Jiřina Čurdová

Najde nový domov ???
   V obecním útulku je již několik měsíců umístěný pejsek malého 
vzrůstu. Pejsek je hodný, nekonfliktní povahy a určitě by mu bylo 
lépe na nějakém dvorku, než v kotci kde je celý den sám … 
Pokud by měl o tohoto pejska někdo zájem, může kontaktovat 
OÚ Božice, tel. 515 257 125.

Za kulturou
V sobotu 26. září se autobus s námi důchodci rozjel do Brna. 
Měli jsme namířeno do Reduty na premiéru operety Bratránek z 
Batávie, kterou připravilo Nové operetní Studio Brno. Významné 
životní jubileum zde zároveň slavila hudební a divadelní publi-
cistka Eva Šlapanská. Odnesli jsme si nejen silný kulturní zážitek z 
operety, ale i nezapomenutelné citové dojmy z příjemné atmo-
sféry tohoto slavnostního večera.

Jana Baráková
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Putování Balkánem
V červenci tohoto roku jsme s bratrem putovali Balkánem. Slovo 
putovat užívám záměrně, opravdu jsme byli potulní poutnící, 
skoro to hraničilo s kočovnými ochotníky. Byli jsme reprezentan-
ty moravských Chorvatů a mezi dalšími účastníky dominovali 
Chorvati přímo z Chorvatska, Bosny a Maďarska, jeden pár nám 
jazykově nejbližší byl ze Slovenska. Komunikační jazyk byl pouze 
chorvatština, která byla v různých dialektech, i zde proto do-
cházelo k častým sémantickým nedorozuměním. Celý projekt  s 
názvem Po staze naših starih se konal pod záštitou Chorvatska 
a měl reprezentovat svébytný chorvatský folklór, dále si díky 
němu mohli všichni účastníci i návštěvnici připomenout, že před 
500 lety došli Chorvaté až na jižní Moravu. Měli jsme naučené 
chorvatské lidové tance a písně, balkánský temperament je jiný 
a možná díky mému bohatě naškrobenému kroji na nás zbyl 
jeden z nejpomalejších tanců.
 Celá cesta začala již v centrální Bosně, dále se putovalo přes 
Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko až do 
Mikulova, kde jsme pocítili, jak je fajn být zase doma. Organi-
zace celého putování probíhala na balkánský způsob. Často 
se uživalo slovo sada, které se překládá jako teď, ale v bal-
kánském chápání je to nejdříve za půl hodinu a slovo ajdemo, 
které se dá volně přeložit jako jdeme, vyrážíme, ale my jsme po 
tomto pokynu nikdy následně nevyrazili, interval byl mezi 1,5 až 
3 hodinami dle momentální nálady zúčastněných, kterou jsem 
do dnešní doby nedovedla identifikovat a již se o to nesnažím. 
Brala jsem to jako fakt a snažila se stres, který pramení z nejistoty 
a nepřesných informací, eliminovat. Balkánský způsob vnímání 
času mě asi míjí, ale přitom jej respektuji a snažím se jím nepohr-
dat. 
Dalším specifikem této zajimavé zkušenosti byl vozový park 
chorvatských Maďarů, kteří patřili mezi hlavní organizátory. 
Převládaly staré dodávky, a proto nikoho nepřekvapilo, když 
jedné z nich na  polní cestě, vedoucí přírodní hranici Chorvat-
ska se Slovinskem, spadla hřídel. Nejsem technicky zdatná, ale 
vnímala jsem to jako celkem velký problém. Klid dalších spo-
luochotníků mě ale vždy překvapil.  Všichni to vnímali jen jako 
vtipnou situaci. Porouchané auto zapřáhli za další dodávku v 
podobně bídném stavu a jelo se dál. Průměrnou rychlostí 30 
km/hod, ale v naprostém klidu. Pouze osazenstvo našeho auta 
asi bylo rozladěno, ale čas vše spraví a nakonec jsme si na tyto 
absurdní situace zvykli a brali je s humorem. Neměli jsme taktéž 
předem daný plán, kdy a v kolik hodin budeme kde vystupo-
vat, což nyní beru jako skvělou zkušenost a dokáži se vžít do 
role nebohých migrantů. Myslím, že migrace byla před 500 lety 
stejná jako dnes, stejně strastiplná a plná neuvěřitelných zážitků. 

Na závěr mohu jen konstatovat, že jsem ráda, že jsem mohla 
moravské Chorvaty reprezentovat. Nikdy jsem ani v médiích, 
která byla pořád s námi, nezapomněla uvést naši rodnou ves 
odkud pocházím, a tím reprezentovat i zdejší lidovou kulturu. 
Pokud se najdou zájemci, kteří by se chtěli o tomto projektu do-
zvědět více, snažíme se zajistit v Božicích promítání dokumentu 
o našem putování, který natáčela chorvatská veřejnoprávní 
televize.

Kdo jsou moravští Chorvati?

Tradičně se uvádí jako hlavní příčina jihoslovanského exodu 
hrozící turecké nebezpečí. Masy obyvatel se vydaly na sever. 
Mnohé  oblasti v Rakousku, na Moravě, v dnešním Maďarsku 
nebo na Slovensku hladověly a byly takřka liduprázdné. Střední 
Evropa pociťovala akutní nedostatek pracovní sil. 
Co se týče moravských Chorvatů, existuje teorie, že alespoň 
část z nich pochází z města Slunj, které se nachází jižně od měs-
ta Karlovac (nedaleko Plitvických jezer). Tato teorie se odvozuje 
z častého výskytu příjmení Slunský (Sljunský) mezi jihomoravskými 
Chorvaty. 
Migrace Chorvatů do prostoru střední Evropy trvala po celé 16. 
století. Na sklonku 16. století se příchod chorvatských kolonistů 
na jižní Moravu zastavil, což mj. vedlo k tomu, že jihomoravská 
chorvatská diaspora ztratila kontakt se svou matiční zemí. Až do 
konce druhé světové války si místní moravští Chorvati udržovali 
nejméně ve třech obcích na Mikulovsku Jevišovka, Dobré Pole 
a Nový Přerov svou svébytnou lidovou kulturu. Měli svůj dia-
lekt, rodnou chorvatštinu obohatili o slova přejatá z němčiny a 
češtiny.  Dodnes existuje pouze mluvená forma tohoto dialektu 
mezi posledními pamětníky, a tím se daný jazyk pomalu ale jistě 
ztrácí. V roce 1948 byli moravští Chorvaté ze svých domovů na 
jižní Moravě vyhnány, jednalo se o tzv. vnitřní odsun, museli se 
odstěhovat na severní Moravu, odkud bylo pro změnu odsunu-
to německy mluvící obyvatelstvo.
Po roce 1989 se obnovilo zářijové slavení hodů Kiritof v Jevišov-
ce. Příští rok se oslaví již čtvrtstoletí konání této kulturní akce, 
která připomíná toto svébytné etnikum, na které by nejen místní 
obyvatelé neměli zapomenout.

Se souborem Pálava na letošním Kiritofu
 

Eliška Leisserová
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Pápá prázdniny
Jak již plakát napovídal, konec prázdnin je pro některé malé i velké lidičky smutnou záležitostí. Proto se Kulturní komise Rady obce 
Božice rozhodla, že tento smutný čas dětem trochu zpříjemní. Dne 30. 8. 2015 se sešlo asi 30 dětí předškolního a školního věku na 
Škárkovce a rozloučilo se s prázdninami. Bylo to krásné odpoledne. Sice pražilo sluníčko, ale děti se vyřádily v různých soutěžích. 
Někdo jezdil na oblíbených šlapadlech, někdo hrál různé míčové hry. Mnoha dětem se podařilo trefit se do terče z luku a mohli si 
osobně zažít atmosféru Robina Hooda nebo Viléma Tella. 
Ke každému rozloučení patří i pohoštění. Každé dítě si opeklo špekáček. Díky obětavým tatínkům, a nebylo jich málo, se rozhořel 
nádherný oheň, který svítil do dálky. Oheň navozoval tu pravou prázdninovou atmosféru a mnoha dětem se rozzářila jejich malin-
katá očička. 
Mile překvapeni byli i pořadatelé, které hřálo u srdce, že tohoto setkání se účastnily celé rodiny, včetně tatínků, babiček a dědeč-
ků. Na dětech i rodičích bylo vidět, že rodina pro ně něco znamená a společně strávené chvilky jsou pro ně radostnou záležitostí. 
Mnoho zúčastněných dětí tohoto odpoledne nastupuje do škol a školek poprvé, a proto jim přejeme spoustu úspěchů ve školních 
povinnostech, hodné paní učitelky nebo pány učitele a maminkám a tatínkům trpělivost s jejich ratolestmi. 
A teď HURÁÁÁ do školy, aby mohly přijít další prázdniny!!!

Jiřina Čurdová

Zážitky spoluobčanů
Před okny mého domu jsem viděla hejno labutí a šla si je vyfotit. 
Pan J. Solař je směroval za Slavíkovo k Jevišovce. Labuťák na něj 
syčel a bránil svou družku s mláďaty. Později jsem se ptala pana 
Solaře jak to dopadlo. Prý je zahnal za Slavíkovo, aby se vrátily a 
samy zašly za Fučíkovo na rybníky. 

L.Škrobová

Na naší zahradě objevila moje dcera při sekání trávy zvláštní 
hroudu, když ji chtěla odstranit zjistila, že se jedná o roj včel. 
Volala jsem tedy na obec, jestli neví o nějakém včelaři v okolí. 
Paní Kvardová mi obratem volala zpět, že jeden zemřel, druhý 
je nemocný a nemá zájem. Doporučila mi obrátit se na pana 
Beneše. Jeli jsme tedy za ním, on neváhal a hned se vracel s 
námi. Podařilo se mu dostat celý roj do rojáčku a odnést jej z 
naší zahrady. Dcera měla štěstí, že do roje nenajela. Kdyby se 
na ni včely sesypaly, nemuselo to tak dobře dopadnout. Byly 
jsme obě rády, že jsou včely pryč.

L.Škrobová

Provozní a ordinační doba
Pondělí
07:15-09:15 akutně nemocní - bez objednání 
09:15-11:15 možnost se objednat
Úterý
13:00-14:00 akutně nemocní - bez objednání 
14:00-18:00 možnost se objednat
Středa
07:15-09:15 akutně nemocní - bez objednání 
09:15-11:15 možnost se objednat
Čtvrtek
13:00-14:00 akutně nemocní - bez objednání
14:00-16:00 možnost se objednat
Pátek 
07:15-08:15 akutně nemocní - bez objednání
08:15-09:15 možnost se objednat

Odběry jsou prováděny každý den mimo úterý a 
čtvrtek od 7:00 do 9:00 hodin - přednostně. Aplikace 
injekcí jsou prováděny přednostně. Pořadí ošetřova-
ných pacientů určuje lékař. Poslední pacient je přijat 
15 minut před koncem ordinační doby.
Doplnění informace ke změně ordinační doby
Ordinační doba zůstává stejná, ale navíc je možnost 
se ve vyhrazené době tel. objednat na přesný čas 
a nemusíte poté čekat. A kdo bude objednán má 
samozřejmě přednost před neobjednanými pacien-
ty. Ti budou muset počkat.

         MUDr. Mgr. Radoslav Olejník
                    tel. 515 257 284
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Čerpací stanice Capasi Božice
 Vám nabízí: kvalitní pohonné hmoty 

benzin Natural, nafta  
Otevřeno NON STOP

Platba i platební kartou
Prodej a výměna propanbutanových lahví

Majitelem ČS je Land-Product, a.s. Božice 
 dále nabízí ve svém provoze maloprodej 
slunečnice, prosa, pšenice, kukuřice atd.

Otevřeno Po – Pá 7,00 až 15,00

František Ryšávka
J. Fučíka 829, Hrušovany n. J.,  671 67

tel. : 776 808 636
www.go-net.cz

Tel.: 605 562 829

Trpíte bolestmi pohybového aparátu či jinými 
zdravotními potížemi, cítíte se unaveni, máte 

zažívací potíže ???
rehabilitační masér nabízí : 

- klasickou , sportovní a relaxační masáž
- lymfatickou masáž

- baňkování
- reflexní masáž

- masáž lávovými kameny
- thajskou masáž

- moxování
- su-jok + poradenství

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE

Telefonické objednávky : 603 344 004

Hynek Leukert
MASÁŽE

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

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625


