
Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 2/2018

Vážení občané,
do rukou se vám dostává druhé le-
tošní číslo božického zpravodaje a ve 
svém článku bych rád popsal dění v 
obci a případně nastínil úkoly v tomto 
roce. I přes nepřízeň počasí probí-
hají práce na rekonstrukci sběrného 

dvora, které by měly být dokončeny začátkem dubna. 
V současnosti je vydlážděna většina plochy a byly dodány 
veškeré kontejnery a komponenty, které budou součástí 
tohoto zařízení. Po dokončení této stavby bude provedeno 
i vydláždění prostor v areálu garáží pro hasiče a přibude tak 
důstojné zázemí pro naši zásahovou jednotku.
V zimních měsících byla dokončena rekonstrukce jedné 
místnosti v naší ubytovně, kde vznikne jednolůžkový pokoj. 
Kapacita tohoto zařízení tak byla navýšena na 10 lůžek ve 
čtyřech pokojích. I přes zimní měsíce byla obsazenost uby-
tovny dobrá a ukazuje se, že vybudování tohoto zařízení je 
výhodné nejen z hlediska služby občanům, ale i po finanční 
stránce. 
 V letošním roce bychom chtěli opravit čtyři místní komu-
nikace a v současnosti jsou rozpracovány projekty na tyto 
stavby. Finance na tyto opravy jsou v rozpočtu vyčleněny, 
a tak by jejich uskutečnění nemělo nic bránit. Co se týká re-
konstrukce I. MŠ, čekali jsme na dotační titul pro uskutečnění 
této stavby, ale zřejmě budeme muset provést její realizaci 
za vlastní prostředky, které máme ušetřeny z minulých let.
 Zaměstnanci obce se v letošní zimě věnovali především 
údržbě místních komunikací a dle mého názoru (na rozdíl 
od názoru jednoho místního občana) jsme tuto činnost 
zvládli. Jako každoročně děkuji občanům, kteří si uklidili 
sníh před vlastní nemovitostí, přestože to již několik let není 
jejich povinností. Další činností, kterou naše obec v zimních 
měsících provádí, je těžba a následný prodej dřeva na otop 
z obecních lesů. Za letošní zimu bylo vytěženo a doveze-
no občanům celkem 160 prm akátového dřeva pro 40 
domácností. Jako jedna z mála obcí v okolí tuto činnost pro-
vádíme, přestože není nijak zvláště finančně zajímavá, ale 
bereme to spíše jako službu občanům a nezanedbatelný 
je také úklid polomového a suchého dřeva. Dále se v zimě 
provádí štěpkování dříví k topení na posádce, kde se tak 
využije jinak nepoužitelné drobné klestí a haluze.  
 Protože proběhly určité diskuse ohledně kácení a ořezání 
stromů vedle našeho kostela, pokusím se o jejich objasnění. 
Stromy v bezprostřední blízkosti kostela mají již určitý věk 
a bylo přistoupeno k zjištění jejich stavu odborníkem. Tyto 
práce provedl Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., který je znalcem 
v oboru ochrany přírody se specializací na ošetření a pro-
vozní bezpečnost stromů. Posoudil celkem 15 stromů, z nichž 
některé jsou na pozemku církve a některé na pozemcích 
obce. K bezpodmínečnému kácení doporučil tři stromy 
a nejstarší lípu u vchodu rovněž navrhl pokácet. Zde však 
byla i varianta omlazení tohoto stromu a pokus o jeho 
záchranu. K této možnosti jsme se přiklonili a snad nám dá 
budoucnost za pravdu a budeme se z tohoto krásného 
stromu těšit ještě mnoho let. Při omlazování lípy vedle fary 
zjistila firma dutiny i v tomto stromě, návrh na její pokácení 
jsem však zamítl a jen čas ukáže, jestli bylo mé rozhodnutí 
správné. 
Na závěr bych rád popřál občanům Božic pěkné nadchá-
zející velikonoční svátky a hlavně klid v dnešní uspěchané 
době.

Karel Hala, starosta obce
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Slovo starosty

Není žádným tajemstvím, že ještě v meziválečném období byla jižní Morava etnicky velmi 
pestrým územím, proto se v tomto článku nezaměříme na česky, ani německy mluvící 
tehdejší obyvatele našeho okolí, ale pokusíme popsat tradice a zvyky moravských Charvátů, 
kteří patří k tzv. aktérům vnitřního odsunu po druhé světové válce. Přitom se na etnické 
mapě celé jižní Moravy udrželi po celá čtyři staletí, neboť přícházeli osidlovat drnholecké 
panství již v 16. století, a proto by neměly zůstat v zapomnění. Nezmíníme pouze Veliko-
noce, ale na úvod si představíme zajímavý způsob oslavy jara, nazývaný vrabčí svatba. 
Samozřejmě mnoho zde zmíněných zvyků bylo vlastní všem obyvatelům Moravy, ale zde 
můžeme doložit specifický dialekt chorvatštiny, který v současnosti mizí a dochovaný je 
pouze u nejstarších mluvčích.
Velký svátek totiž nastal pro děti na svatého Řehoře (12. března). Tehdy Charváti slavili pro 
ně specifický a na Moravě jinak neznámý obyčej vrabčí svatby. Rodiče pro své děti ozdobili 
stromy na zahradě různými pamlsky. Výslužbu z vrabčí svatby lze řadit mezi obřadové 
projevy spojené s motivem přivolávání jara.  Nejdéle se tento zvyk dochoval ve Frélichově, 
v Novém Přerově zůstalo jen rčení „vriebci se ženiju“. Někteří Charváti se snažili pro své 
děti tento zvyk udržovat i po vystěhování.

Na počátku jara se slavily Velikonoce (Vazma), svátek obnovy života. O Květné neděli 
zastrčily hospodyně nad vstup do domu (a hospodáři také nad vstup do stodoly) jívové 
větvičky (kočičky, chorv. máčice) jako ochranu před bleskem. 
Na Zelený čtvrtek, při slavnostním Gloria na ranní mši, naposledy zazněly zvony. Následně 
převzali zodpovědnost za ohlašování pravidelných mší a modliteb malí ministranti, kteří 
chodili škrebetat s ručními hrkačkami a klapačkami. 
Po ranní mši na Velký pátek (některé zdroje uvádějí ještě před východem slunka) se šli 
Frélichovští omývat k soutoku Dyje a Jevišovky. Před obchůzkou se zastavili u kostela 
a pomodlili se. Když byli v řece, roztáhli paže, tváře namířili směrem k východu a modlili 
se. Pokud se někdo nemohl obřadu zúčastnit, přinesli mu jeho příbuzní vodu ve džbá-
nech domů, aby i on měl příležitost se omýt. Tato voda byla označována jako voda z řeky 
Jordánu.  Někteří hospodáři ve vodě myli i koně.  Zvyk se udržoval také v Novém Přerově 
a v Dobrém Poli, Dobropolští se chodili omývat do tzv. mlake (velká, trvalá louže ve vsi). 
Na Velký pátek chodili Charváti také do kostela líbat Kristův kříž (hodili su Buoga ku-
šjevat). V tento den se dodržoval přísný půst a absolutním tabu byla také jakákoliv práce na 
poli nebo na zahradě (nesmělo se hýbat se zemí).
Na Bílou sobotu si chodili chlapci po vesnici pro výslužku za své škrebetání. Při tom volali: 
„Čuda dicje, malo jajev!“  Právě vajíčka (a někdy i drobné peníze) byly jejich nejčastější 
odměnou. Průvod vedli nejstarší chlapci nebo ministranti, ti také udržovali pořádek mezi 
mladšími. Jejich postavení vůdců označovaly korbáče (Nový Přerov) nebo fišpanky a pa-
lašky (Frélichov), upletené z vrbových prutů a ozdobené stužkou. Recitovaly se charvátské 
říkanky. Vybraná vejce (a nezřídka jich ve Frélichově bylo i přes tisíc)  byla prodána místní-
mu obchodníku a peníze za ně si chlapci mezi sebou rozdělili. 
Nejvýznamnější slavností v celém roce představovala pro Charváty nedělní Boží hod 
velikonoční, oslava Kristova vzkříšení. Na dopolední mši se oblékli do toho nejlepšího, co 
doma měli, dívky se oděly do bílých krojů. Do kostela také přinesli chléb, vajíčka, koláče 
a víno a nechali je posvětit. Svěcená jídla, nejprve vajíčka, se jedla před obědem „aby rodi-
na zůstala pohromadě“. 
Na velikonoční pondělí po ranní mši chodily děti ke svým příbuzným s uzlíčkem pro 
malovaná (červená) vajíčka (čedljena jaja). Děti poděkovaly „Pohvalen budi Ježuš Kristuš“, 
dospělí jim odpovídali: „Amen.“ Starší chlapci si nosili korbáč upletený z osmi vrbových 
větévek, aby mohli mrskat (šljahat) děvčata.  Ta jim dávala malovaná vejce, kluci jim však 
za to museli slíbit, že s nimi budou na prvního máje tancovat a že jim koupí perníkové 
srdce.

Eliška Leisserová

Oslava jara a Velikonoc u moravských Charvátů

Pozvánka na
19. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 12. 04. 2018 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2. Zprávu finančního výboru

Zastupitelstvo obce:

1.  Schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 9346, 454/106 a 9347 v kat. 
území Božice, a to pozemku označeného jako parc. č. 9346, ostatní plocha o 
výměře 120 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 
č. 945-204/2017 a pozemku parc. č. 3604/1, zahrada o výměře 443 m2 Josefu 
Bačovi, bytem Na Hrázkách č.p. 1037, Pohořelice za cenu 34.062,- Kč.

2.  Schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 454/106, 9346 a 9347 v kat. území 
Božice, a to pozemku označeného jako parc. č. 454/132, ostatní plocha o vý-
měře 182 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
945-204/2017 a pozemku parc. č. 3604/4, zahrada o výměře 227 m2 Rostisla-
vu Bačovi, bytem Božice č.p. 77 za cenu 24.745,- Kč.

3.  Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/68 v kat. území České Kříd-
lovice, a to části označené jako parc. č. 860/142, ostatní plocha o výměře 117 
m2, která vznikla geometrickým plánem pro vyznačení budovy a rozdělení 
pozemku č. 580-30/2017 Janě Fučíkové, bytem Božice č.p. 314 za cenu 
7.079,- Kč.

4.  Schvaluje prodej pozemku parc. č. 8699, ostatní plocha, o výměře 11690 
m2 v kat. území Božice Lence Jandové, bytem Fibichova 1052/9, Znojmo za 
cenu 584.500,- Kč.

5.  Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 8482/8 v kat. území Božice, a to 
části označené jako parc. č. 8482/11, zahrada o výměře 7 m2, která vznikla 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 953-461/2017 manželům 
Ivanovi a Ondřejce Kafkovým, bytem Božice č.p. 503 za cenu 1.694,- Kč.

6.  Schvaluje prodej pozemku parc. č. 3601/2, zahrada o výměře 118 m2 v kat. 
území Božice manželům Miroslavu a Nadje Mrenicovým, oba bytem Božice 
č.p. 378 za cenu 7.139,- Kč.

7.  Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2634, ostatní plocha o výměře 72 m2 
v kat. území České Křídlovice manželům Janu a Lence Kašpárkovým, oba 
bytem Božice č.p. 350 za cenu 27.200,- Kč.

8.  Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 833/8 v kat. území České Křídlo-
vice, a to části označené jako parc. č. 833/15, ostatní plocha o výměře 77 m2, 
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 589-33/2018 a 
pozemku parc. č. 1674/6, zahrada o výměře 42 m2 Luboši Petrášovi, bytem 
Božice č.p. 285 za cenu 7.200,- Kč.

9.  Schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 454/54 a 454/71 v kat. území 
Božice, a to pozemku parc. č. 454/54, ostatní plocha o výměře 326 m2, která 
vznikla na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, průběh vlast-
níky zpřesněné hranice pozemků č. 954-484/2017 manželům Miroslavu 
a Jaroslavě Fojtíkovým, oba bytem Božice č.p. 42 za cenu 19.723 Kč.
10. Schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Božice 
pro rok 2018 žadatele Svaz důchodců ČR, pobočný spolek Božice – Hrádek 
ve výši 20.000,- Kč.

11.  Schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace Svazu důchodců ČR, 
pobočný spolek Božice – Hrádek ve výši 20.000,- Kč.

12.  Schvaluje přísedící u Okresního soudu ve Znojmě na období 2018 – 2022 
Ludmilu Viternovou, bytem Božice č.p. 398.

Karel Hala
starosta

Výpis z usnesení Rady obce č. 55 ze dne 6.2.2018
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018

2. RO doporučuje zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) ke schválení znovuzvo-
lení přísedící Okresního soudu ve Znojmě p. L. Viternové

3. RO schvaluje dopracování architektonického návrhu návsi v Č. Křídlovi-
cích a farské zahrady

4. RO schvaluje zařazení investic do majetku:
- místní komunikace nad I. MŠ   1.851.303,43 Kč
- el. hodiny na kruhovém objezdu    128.224,- Kč

5. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o individuální dotaci z rozpočtu 
obce – žadatel Svaz důchodců ČR, pobočný spolek Božice - Hrádek

6. RO doporučuje ZO ke schválení Smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
se Svazem důchodců ČR, pobočný spolek Božice - Hrádek

7. RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Božice, p.o. o přijetí finančního daru ve výši 
2.000,- Kč

8. RO schvaluje žádosti o vyplacení příspěvku na narozené dítě ve výši 
5.000,- Kč 

9. RO neschvaluje žádosti o vyplacení příspěvku na narozené dítě a při nástu-
pu dítěte do ZŠ.

10. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 860/142 
v k. ú. České Křídlovice o výměře 117 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatelka J. 
Fučíková

11. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 3604/4 
v k. ú. Božice o výměře 227 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatel R. Bačo

12. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 3604/1 
v k. ú. Božice o výměře 443 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatel J. Bačo

13. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 8482/11 
v k. ú. Božice o výměře 7 m2 za cenu 200,- Kč/m2, žadatel I. Kafka

14. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 3601/2 
v k. ú. Božice o výměře 118 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatel M. Mrenica

15.  RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2634 
v k. ú. České Křídlovice o výměře 72 m2 za cenu 100,- Kč/m2 vč a sklepa ev. 
č. 0144 za celkovou cenu 27.200,- Kč, žadatel J. Kašpárek

16. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 1674/6 
v k. ú. České Křídlovice o výměře 42 m2 za cenu 50,- Kč/m2, a parc. č. 
833/15 o výměře 77 m2 za cenu 50,- Kč/m2,  žadatel L. Petráš ml.

17. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 454/ 
v k. ú. Božice o výměře 376 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatelé manž. J. a M. 
Fojtíkovi
Hlasování: 3 – 0 – 0

Výpis z usnesení Rady obce č. 56 ze dne 21.2.2018
1. Rada obce (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) 
ke schválení žádost o koupi sklepa ev. č. 0179 a pozemku parc. č. 2605/3 
v k.ú. České Křídlovice o výměře 191 m2, za cenu 39.100,- Kč, žadatel J. 
Zatloukal

2. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 860/143 
v k.ú. České Křídlovice o výměře 51 m2, za cenu 50,- Kč/m2, žadatel L. 
Černý

3. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 561/5 
v k.ú. České Křídlovice o výměře 564 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatelka V. 
Truplová

4. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. st. 397 
o výměře 2 m2 a parc. č. st. 398 o výměře 7 m2, oba v k.ú. České Křídlovice 
za cenu 50,- Kč/m2, žadatelé V. Truplová, L. Trupl, I. Müllerová

5. RO schvaluje schvaluje vyřazení majetku dle inventurních soupisů:
- OÚ, drobný DHM  69.897,90 Kč
- Hasiči, drobný DHM  43.070,- Kč
- OÚ, drobný NM  21.627,40 Kč             

6. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců na 
základě podaných žádostí. 

7. RO schvaluje žádost o pronájem pozemku parc. č. 9311 v k.ú. Božice.

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 8. února 2018

v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu
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Mnozí obyvatelé naší obce se na nás obrací s dotazem, co se v současnosti 
děje v areálu úpravny vody v naší obci. Realizací vrtu byly v minulém měsíci 
zahájeny přípravné práce na stavbě skupinového vodovodu Božice.
V rámci skupinového vodovodu Božice je zásobováno pitnou vodou 7.550 
obyvatel v obcích Božice, Velký Karlov, Dyjákovice, Hrádek, Hevlín, Šanov 
a Hrabětice. Požadavky na dodávku vody rostou a stávající kapacita úpravny 
vody již nestačí pokrýt poptávku, a to zejména v letních měsících. Proto bylo 
rozhodnuto o zkapacitnění vodovodu.
Investorem stavby bude Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Zno-
jemsko.
O stručné vysvětlení postupu prací jsme požádali investičního referenta Vodá-
renské a.s. Znojmo Ing. Pečenku, který nám sdělil následující:
Stavba bude zahrnovat:
Rozšíření technologie v úpravně vody Božice o další samostatnou technolo-
gickou linku, která zvýší výkon úpravny na 17 l/s (současný výkon je 7 l/s).
Demolici části budovy úpravny vody a stavební úpravy v objektu.
Novou akumulaci na upravenou vodu obsahu 2x500 m3, demolici současné 
akumulační nádrže.
Nový jímací vrt hloubky 100 m o předpokládané vydatnosti do 6 l/s. 
Demolici současného věžového vodojemu Božice obsahu 1x200 m3 a výstav-
ba nového, rovněž věžového vodojemu, s akumulací obsahu 250 m3.
Demolici současného věžového vodojemu Šanov obsahu 1x250 m3 a výstavba 
nového, rovněž věžového vodojemu, s akumulací obsahu 300 m3.
U věžových vodojemů Božice, Dyjákovice, Hrádek, Hevlín budou vybudová-
ny nové armaturní šachty včetně vystrojení. V armaturním prostoru VDJ Velký 
Karlov bude upraveno stávající vystrojení.
Fungování systému skupinového vodovodu:
V areálu úpravny vody Božice budou tři jímací vrty a jedna studna. Surová 
voda z těchto zdrojů bude přivedena na technologickou linku úpravny vody. 
Upravená a zdravotně zabezpečená voda bude akumulována v akumulaci 
2x500 m3, odkud bude distribuována do skupinového vodovodu. 

Z úpravny vody bude upravená voda dopravována potrubím DN 150 délky 
1.856 m do nového vodojemu Božice. Z vodojemu jsou vedeny dva zásobní 
řady, jeden pro Božice a jeden pro České Křídlovice.
Dalším potrubím DN 200 mm délky 1.827 m bude voda z úpravny vody 
vedena do ostatních částí skupinového vodovodu, pro plnění všech ostatních 
vodojemů.  
Popis technologie úpravy vody:
Surová voda z vrtů a ze studny přitéká na provzdušňovací reaktor, který je 
umístěný v nejvyšším místě tak, aby průtok úpravárenskou linkou byl gravi-
tační a nemuselo docházet k přečerpání vody na další úpravárenské stupně. 
Provzdušňovací reaktor je vybavený ventilátorem. 
Po provzdušnění voda přepadá do sedimentačního reaktoru, kde dochází 
k oddělení usazenin. 
V sedimentačním reaktoru voda přepadá do odtokového žlabu a odtéká na 
otevřený pískový rychlofiltr I. stupně. 
Do nátokového potrubí je zaústěno dávkovací potrubí chemikálie ke korekci 
pH.  Po prvním stupni filtrace odtéká voda na pískový rychlofiltr II. stupně. 
Před pískový rychlofiltr II. stupeň je zaústěno dávkovací potrubí manganistanu 
draselného.
Třetí stupeň úpravy vody představuje filtr s náplní v podobě granulovaného 
aktivního uhlí (GAU), který je umístěný bezprostředně za filtrem II. stupně. 
Upravená voda je za GAU filtrem svedená potrubím do kolektoru, kterým je 
vedená ven z objektu úpravny dále do samostatného objektu akumulačních 
nádrží čisté vody o objemu 2 x 500 m3. 
Na odtokovém potrubí za GAU filtrem je do potrubí dávkovaný chlornan 
sodný pro zdravotní zabezpečení upravené vody.
Předpokládané náklady stavby – 88 mil.,- Kč bez DPH.
Zhotovitel stavby zatím není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení, zaháje-
ní stavby se předpokládá v říjnu 2018.

Jiří Čada, místostarosta
Ing. Jiří Pečenka, Vodárenská a.s. Znojmo

Veřejné osvětlení u sklepů
Protože jsem se doslechl o diskusích ve věci potřebnosti veřejného osvětlení u 
sklepů směrem na Borotice, pokusím se objasnit některé spekulace. K vybudo-
vání tohoto osvětlení se přistoupilo především s ohledem na skutečnost, že zde 
firma E-on budoval přípojky elektřiny k jednotlivým sklepům (na své náklady) 
a obec využila možnosti uložení kabelů veřejného osvětlení do budovaných 
výkopů. Náklady obce byly pouze na kabeláž a dále na stožáry s osvětlením. 
Pokud bychom možnosti při položení kabelů nevyužili, budoucí náklady na 
toto osvětlení by byly minimálně dvojnásobné. Zároveň s tímto osvětlením se 
položila kabeláž i vedle cesty na posádku, kde bylo dosud vedení na sloupech 
a jen za mého působení ve funkci bylo vlivem větru a pádu stromů minimálně 
pětkrát potrhané. Osvětlení u sklepů se vybudovalo především pro majitele 
sklepů, nemalý význam má však i pro občany naší obce bydlící na posádce. V 
případě chůze ve večerních hodinách je tímto osvětlením zvýšena bezpečnost 
pro pěší na dost podstatné části této trasy. Takovýmto způsobem je osvětlena 
již z dřívějška například cesta na Kolonii, Zámlýní, případně k nádraží.
Osvětlení sklepní uličky je dle mého názoru důležité i pro zvýšení turistické 
atraktivity naší obce a její význam se bude určitě zvyšovat. K osvětlení 
byla využita technologie LED světel, která je velice úsporná a určitě jí patří 

budoucnost v oblasti veřejného osvětlení obcí. V současnosti probíhají práce 
na zjištění počtu a druhu osvětlovacích těles a v případě vhodného dotačního 
titulu bychom rádi touto technologií osvětlili celou obec. Výpočtem počtu 
a druhu světel k výměně jsem došel k částce úspor přibližně 100 tisíc Kč 
ročně. 
Pro informaci ještě uvedu spotřebu u 8 světel, která jsou u sklepů instalována. 
Spotřebu jsem měřil třikrát a je téměř shodná s hodnotou udávanou dodavate-
lem světel. Spotřeba je 2.9 KWh za noc při svícení 12 hodin. Průměrná hod-
nota svícení za rok je 3962 hodin x 242 W za  1h  =  959 kWh x 3 Kč KWh 
(včetně poplatků) = 2877 Kč ročně. Myslím si, že tato částka je v rozpočtu 
obce naší velikosti zanedbatelná a nemá ani velký význam řešit nějaké tlumení 
intenzity, případně vypínání světel.
Pro porovnání uvedu úsporu u dodávky plynu a elektřiny pro obec a školní 
zařízení, která je přibližně 600 tisíc korun ročně. Této úspory bylo docíleno 
jednáním s dodavatelem energií pro naši obec a cenu se takto daří postupně 
snižovat již více než šest let.

Karel Hala, starosta obce

Březen - měsíc čtenářů
Březen patří čtenářům - to platilo i v božické 
knihovně. Během celého měsíce se mohli noví 
čtenáři přihlašovat zdarma a zapomnětlivci 
zase nemuseli platit pokutu za nevrácené knihy. 
Uspořádala jsem také několik čtenářských lekcí 
pro děti ZŠ. 
Na 6. března jsem pozvala na besedu cestovatele 
Patrika Kotrbu s velice zajímavým programem 
Pět zemí a pěšky do Říma. V místním kině Marta 
se nás sešlo něco přes 20 a náramně jsme se ba-
vili při poutavém vyprávění plném krásných fotografií, písní a nakonec i veršovaných zápisků z pěší cesty dlouhé 7000 tisíc kilometrů vykonané během 3 let.
Jako každý rok, tak i letos 14. a 21. března proběhly v knihovně jarní tvořivé dílničky, kde jsme vyráběli závěs na dveře, zápichy do květináče, kuřátka a zajíč-
ky z plat od vajec a další jarní výrobky. Přišla spousta dětí i dospělých. 
V pátek 23. března v knihovně proběhla již tradiční „Noc s Andersenem“. Letošní hlavní téma jsem zvolila Nocování s pejskem a kočičkou, jelikož  kniha 
Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce letos slaví 90 let. Dále jsme si připomněli 80. výročí kreslených Rychlých šípů z roku 1938. A tak děti jako pejsci 
a kočičky plnily bobříky.  Na dobrou jsme si přečetli pohádku H. Ch. Andersena Statečný cínový vojáček, jenž letos slaví 180 let. Byla to noc plná her, tvoření 
a soutěží a děti si ji krásně užily.
Nyní opět vyhlašuji soutěž pro děti „O nej … čtenářský deník“. Svoje čtenářské deníky můžete nosit do knihovny od 14. května do 6. června 2018. Ty nejlepší 
z nich budou oceněny na konci června. Více informací získáte v knihovně.

Simona Juhaňáková

Co se děje v úpravně vody v Božicích
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Činnost a akce v II. MŠ
Jaro již máme tady, ale teploty venku nám zatím nepřejí a jaro nepřipomínají. Způsobují u dětí různé virózy a nachlazení. Snažíme 
se „paní zimu“ odehnat výukou písniček a básniček o jaru a tím přivolat krásné hřejivé sluníčko. Snad se nám to podaří  jarním-ve-
likonočním tvořením, v  úterý 27. 3. 2018 v MŠ, abychom již zimu nadobro zahnali. Děti společně s rodiči budou vyrábět dekorace 
s jarní a velikonoční tématikou. Kdo by se chtěl podívat, může si za námi přijít posedět.
Další velkou událostí bude pro naše předškoláčky zápis do 1. třídy, kde předvedou, co se v MŠ naučili a v červnu se s nimi slavnost-
ně v MŠ rozloučíme pasováním.
Na co se však děti nejvíce těší, je vystoupení v kulturním domě ke Dni matek, kde každý svojí mamince poděkuje za její lásku 
písničkou, básničkou a tanečkem. Přijďte svoje děti podpořit a podívat se na jejich vystoupení, protože tím jim ukážete, jak je máte 
rádi.

II. MŠ Jana Pavlíková

Anglická soutěž
V úterý 13. 2. se dva žáci druhého stupně, výherci školního kola soutěže v anglickém jazyce, zúčastnili okresního kola této soutěže. Mladší žáky (kategorie IA- 
pro 6. a 7. ročníky) reprezentoval Noe Fabian Bernard ze šesté třídy a za starší kategorii (IIA- 8.-9. třída) bojoval Petr Balcar z třídy deváté. Tuto soutěž na-
vštěvujeme každoročně (letos tuším již po sedmé!) a naši žáci se téměř vždy umisťují v první desítce úspěšných soutěžících. Ani letos tomu nebylo jinak. Noe 
Fabian Bernard, ač bezkonkurenčně nejmladší ze všech soutěžících, obhájil krásné sedmé místo, a Petr Balcar odcházel s diplomem za druhé místo a odměnou 
v podobě knižní poukázky. Oba žáci si zaslouží velké uznání za úspěšnou reprezentaci naší školy. Gratulujeme.

Hana Koledová

Jednodenní LVK
Dne 1. 3. 2018 vyrazilo 28 žáků se 3 instruktoři  na jednodenní lyžařský výcvik na Fajtův kopec , který se nachází v blízkosti Velkého Meziříčí. Odjezd od 
školy proběhl po ranní kontrole lyžařské výzbroje žáků v 7.45, dle naplánovaného harmonogramu.
 Po příjezdu na sjezdovku byli žáci rozděleni do tří družstev. Každé družstvo mělo po celý den svého vůdce, který hlídal na kopci, aby se nikdo neztratil. 
Družstvo nejzkušenějších lyžařů vedl pan učitel Zejda, méně zkušené lyžaři jezdili s panem učitelem Kratochvílem a začátečníci získávali své první lyžařské 
zkušenosti pod vedením pana ředitele. Počasí nám velmi přálo, po většinu dne bylo slunečno a podmínky pro lyžařskou průpravu byly ideální. 
Po celodenním výcviku na sjezdovce, s pauzou na oběd se nezahálelo. Využili jsme všechen čas ke strávení na sjezdovce, tak aby žáci měli čas svoji zdatnost 
a kreativitu na lyžích zdokonalovat, či rozvíjet. Po 16.00 jsme vyrazili zpět k domovu. Věřím, že si i začátečníci řádně zalyžovali a zjistili, že není třeba se 
sněhu, natož lyžování bát. 
Celková cena LVK činila 446 Kč na 1 žáka; v ceně byla zahrnuta doprava busem, celodenní skipas a oběd.

Přemysl Kratochvíl

Návštěva Prahy
Díky naší bývalé paní učitelce Veronice Kočí, která nyní učí na jedné znojemské základní škole, se nám v pátek 9. 3. 2018 naskytla možnost navštívit společně 
s jejich školou naše hlavní město. Jelikož míst byl omezený počet, na cestu za poznáním se vydala skupinka 7 žákyň 6. třídy. Odjíždělo se ze Znojma v brz-
kých ranních hodinách a návrat zpět byl kolem 21. hodiny večerní. Navštívili jsme Pražský hrad, kde jsme s úžasem zhlédli střídání hradní stráže a neméně 
zajímavý Chrám sv. Víta. Dále naše cesta pokračovala přes Karlův most k nejbližší stanici metra, které nás dopravilo na Barrandov. Tam na nás čekal výborný 
oběd a pomyslnou třešničkou na dortu byla prohlídka zákulisí České televize. Posledním naším cílem bylo Zrcadlové bludiště na Petříně. Výlet to byl velmi 
zajímavý a poučný.
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První adventní neděle
Trochu příprav, něco nervozity a poslední úpravy. V pozdním odpoledni 
jsme se sešli v sále kulturního domu, kde byl pro návštěvníky připraven 
pestrý program. Nejprve jsme shlédli pohádku H.Ch.Andersena , Děvčátko 
se sirkami, kterou připravili žáci z divadelního kroužku pod vedením p.uč. 
Hany Koledové, potom jsme mohli navštívit vánoční trh, který připravili žáci 
základní školy, ale i pozvaní prodejci s keramikou, mýdly, džemy, vánočními 
dekoracemi a každý se mohl občerstvit limonádou, kávou a dobrým zákus-
kem. Další část programu pokračovala před kulturním domem u vánočního 

stromu, kde nám po proslovu pana starosty zazpívali žáci pod vedením p. uč. 
Miriam Kočí a Zuzany Ralenovské. Tentokrát nechybělo ani odpočítávání při 
rozsvěcování vánočního stromu. V chladu nám chutnalo teplé občerstvení od 
našich hasičů. A že se toho vypilo. Na cestu zpět nám svítil pěkně ozdobený 
vánoční strom a po těle se rozlévalo teplo z vánočního svařáku. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto předvánočního setkání malých i velkých 
občanů naší obce, ale i z obcí sousedních.  

R. Baráková

Tradiční předvánoční posezení se seniory
 V předvánočním čase se vedení obce setkalo v sále kulturního 
domu se seniory na již tradičním „Posezení se seniory“. 
Odpolední program úvodním slovem zahájil starosta obce p. 
Karel Hala, následovalo vystoupení dětí z II. mateřské školy 
a pohádka v podání žáků základní školy. Poté následovala vol-
ná zábava – k tanci a poslechu zahrál p. Hlaďo. V podvečer do-
razili Mužáci z nedalekých Tasovic se svým pásmem známých, 
ale i méně známějších písniček. Celé odpoledne a večer se 
nesl z mého pohledu ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře 
a doufám, že to tak vnímala i většina zúčastněných.

Jiří Čada, místostarosta
Beseda s důchodci
Na Mikuláše jsme byli i my trochu starší letos také obdarováni, a to hned několikrát. Kdo z nás důchodců přijal pozvání a přišel se pobavit do kulturního 
domu, hned v začátku přijal radostný dárek v podobě básní a písniček těch nejmenších dětí z II. MŠ v Božicích a žáci ze školy s paní Koledovou nám zahráli 
pěknou pohádku. Byli jsme pohoštěni řízkem, kávičkou i zákuskem a výborným vínem. Hezké písničky pana Hlaďo nás vytáhly na parket. Tančili jsme, 
besedovali i zpívali a ani domů se nám nechtělo. Je dobře, že se nás dokáže ještě stále hodně sejít, vždyť se někteří skoro celý rok nepotkáme. Organizátorům 
děkujeme, že na nás myslí. A kdo se doma nudíte, přijďte za námi do klubu důchodců. Umíme se pobavit mezi sebou, ale i za kulturou si vyjet.

Jana Baráková

Čertoviny
V sobotu po Mikuláši, který rozpustil svou 
družinu, se sešli čerti v sále kulturního domu 
k veselému dovádění. Tentokrát se zapojily do 
tvoření i maminky a tety, a jak jim to šlo! Pod 
jejich vedením se čerti, andílci, Mikuláši dařili. 
Kdo má rád skládačky, mohl si vybrat z množství 
zimních námětů od nejjednodušších, určeným pro 
nejmenší, až po složitější. Nechyběla ani oblíbená 
židličková. Mažoretky nám tentokrát roztančily 
na sále malé i velké a čertovskému rejdění nebylo 
konce. Tak zase příště na čertovském sletu.

R. Baráková

Jesličky
Tentokrát jsme se setkali v kině už pěkně za tmy. Čekala tam na nás pohádka 
o andílcích, kteří vítali narozeného Ježíška. Žáci základní školy pod vede-
ním p. uč  M. Kočí a Z. Ralenovské naladili sál kina do příjemné vánoční 
atmosféry. Odebrali jsme se ke zvonici, kde odbilo klekání, následovalo 
malé vánoční zpívání doplněné prohlídkou vyzdobené zvonice s jesličkami 
a sousedsky jsme pobesedovali. Většina z nás se vrátila zpět na pohádku do 
kina. Pěknou náladu jsme si odnášeli i domů. Děkuji rodině Hudcových a p. 
učitelkám za malé předvánoční zastavení.

R. Baráková

Vánoční koncert sboru De Melodica
Sešlo se nás na stříbrnou neděli v božickém kostela sv. Petra a Pavla dost a dost. Osmičlenný božický komorní sbor 
sbor De Melodica řízený paní Dagmar Szabóovou nás jako vždycky v tomto předvánočním období naladil velmi 
svátečně.
Zaznělo mnoho koled, známých i méně známých, barokních, lidových i jedné z repertoáru sourozenců Ulrycho-
vých, domácích i dvou zahraničních. V pásmu koled tradičních jsme si mohli zazpívat i s našimi zpěvačkami. 
Osobně jsem obdivoval sólové party a vícehlasé polyfonní melodie. De Melodica vyzrála v kvalitní pěvecké těleso 
a potěšitelné je, že stálé členky doplňuje také naše mládí. 

Ladislav Nevrkla
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UKLIĎME 
ČESKO
sobota 7. 4. 2018

v Božicích

10ºº - 15ºº hod
Sraz u křížku

 polní cestou směrem k mostu 
přes Jevišovku v Zámlýní

Srdečně vás zveme 
na další výsadbu 

“ALEJE ŽIVOTA”
Co: pokračování výsadby “Aleje Života”

Kdy: 01. 05. 2018
V kolik: 14 : 00hod

Kde: Božice - České Křídlovice
Boží muka (křížek) u polní cesty směrem

k mostu přes Jevišovku v Zámlýní

“Dokud  lidem nezačne na stromech záležet, nic se nezlepší.”
Dr. Seuss
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Obecní knihovna Božice  
vyhlašuje soutěž pro děti 

 
 

 O NEJ… 
ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

 

(nejoriginálnější, nejzajímavější, 
nejvtipnější, nejhezčí, 

nejvíce přečtených knih, …) 
 

Během školního roku přečtěte co nejvíce knih 
a zapisujte si je do čtenářského deníku.  

 
Své deníky můžete nosit k nahlédnutí do knihovny  

Od 14. května do 6. června 2018. 
Tak čtěte, zapisujte a buďte originální. 

 
Nejlepší čtenářské deníčky budou oceněny  

na konci měsíce června. 
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Svatojánské žehnání vín
Poslední akcí kalendářního roku 2017 bylo pro božické vínomilce žehnání vín. Celá akce byla lehce pozměněna, když jsme se setkali již v sobotu odpoledne 
a celý akt žehnání byl proveden v kulturním domě. Sešlo se nás na 50 lidí, ovšem s tím, že vzorků vín bylo asi stejně, jsme měli o poznávání a zábavu postará-
no. Je velice pozitivní, jak místní vinaři, a tím nemyslím jen božické, ale i návštěvy z Mackovic, Tasovic nebo Břežan, pracují se svými víny a opravdu každé 
je originálním. Hlavní důvod našeho nadšení ovšem tkvěl z krásného vinařského roku 2017, který nám dopřál plna zdravých a krásně vyzrálých hroznů, se 
kterými byla radost pracovat.
Ovšem poslední akce kalendářního roku 2017 neznamená konec pro vinařský rok, který je nadále v plném proudu a vyvrcholí velikonočním koštem. Tam 
teprve poznáme velikost našich vín, dokonalost přírody a nedokonalosti vinařů. Proto prosím nadále sledujte naše akce, navštěvujte je a bavte se na nich. To je 
pro nás největší odměna, pokud mohu takto skromně promluvit za božické vinaře.

Josef Leisser
místopředseda Družstva božických vinařů a malovinař

Boží Božice
Obec Božice je významné regionální centrum s podmanivou historií a s velkým 
potenciálem do budoucna. Na jejím území se ale rovněž nacházejí místa zanedbaná, 
která čekají na své adekvátní využití a proměnu. Proto se architekti Jan Hora, Barbo-
ra Hora a Jan Veisser ze znojemského architektonického ateliéru ORA rozhodli zadat 
vytvoření takového prostoru jako téma pro semestrální práce na Fakultě architektury 
VUT v Brně. Vzniklo 7 návrhů jak zlepšit Božice. Jsou různých měřítek od návrhu 
obecního sklepa či využití stodoly, po řešení vize lesoparku nebo hledání využití 
farských zahrad.
 Návrhy nemají ambici být realizovány. Hlavním smyslem výstavy je otevřít diskuzi 
nad veřejným prostorem Božic a zacílit zájem na konkrétní místa, která by si zaslou-
žila zlepšení. Studenti si sami na základě analýz, rozhovorů s občany Božic a pocito-
vých map umístěních v Božicích vytipovali místa, která potřebují proměnu.
 
Jak se studentům projekty vydařily a která místa řešili? To bylo tématem veřejných 
prezentacích studentů v úterý 16. ledna od 17:00 v kině Marta. Na následné výstavě 
ve vestibulu kulturního domu od 23.1. do 2.2.2018 se budete moci se všemi sedmi 
projekty seznámit detailně. K vidění budou i modely vybraných řešení. Vstup na 
studentské prezentace i výstavu je zdarma. Všechny projekty bude možné také 
prohlédnout na webové prezentaci obce Božice, ve které bude možné tzv. „dát like“ 
projektu, který si myslíte že je dle vašeho názoru nejlepší a měl by být nějak oceněn 
nebo dále zpracován do finální podoby.

Poděkování patří všem zapojeným a zapáleným studentům, atelieru ORA, všem, 
kteří přišli a Kinu Marta za poskytnutí prostor pro konání prezentací. V brzké době 
se v Kině Marta chystá další akce, která se bude týkat filmu a filmové projekce. Akce 
pod názvem Kino Hraje!! bude probíhat v božickém kině 3.3.2018.

Ing. Marek Klíč
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Charismatický poutník s kytarou v božickém kině Marta
Třiatřicetiletý poutník Patrik Kotrba vyprávěl, komentoval, hrál na kytaru, zpíval a na závěr recitoval z veršovaných 
zápisků ze svých cest v úterý 6.3.20018 od 18 hodin v božickém kině Marta. 
Taky odpovídal na mnoho dotazů posluchačů, a to v průběhu celého svého diapozitivového show. Řada posluchačů pa-
tří mezi známé božické cestovatele - Marian Kvarda, Ivan Hudec st. či Eliška Leisserová - řada z nás se nechala unést 
zajímavě komponovaným a netradičně prezentovaným programem.
Zatímco zpočátku jsme byli zasypáni lavinou  informací i obrázků, průběžně oživováni příjemnými melodiemi zpíva-
nými anglicky, španělsky i italsky, závěr už plynul v klidných vodách, mohli jsme se kochat krásnými snímky z pouti, 
zamyslet se i zasnít a v úplném závěru pak zažít osobitou recitaci vlastních veršovaných zápisků z cest. „Člověk má 
mít sebe rád a jiné ještě raději,“ tak nějak znělo krédo Patrika Kotrby, který z jihočeských Kroužovic u Tábora došel 
pěšky až do hlavního města španělské Galicie Santiaga de Compostela a poté ještě s přítelkyní do Říma.
To se musí vidět a slyšet. Kdo jsme byli přitom, máme zážitek. Kdo by si to chtěl taky vyzkoušet, ať se naučí na kyta-
ru, ať zpívá jako Patrik (tím si během letních měsíců vydělal na další čtyři měsíce putování) a koupí si nejméně troje 
boty - pohorky do zimy a sandály do horka. A pak vyrazit přes Pasov, Janov, přes Alpy i Pyreneje, ale taky krásnou 
francouzskou Riviérou ... prostě se z nás stane taky POUTNÍK S KYTAROU!                                  Ladislav Nevrkla

Oslava Dne žen
Slovo dalo slovo a starostové obcí NIVA se přidali k nápadu oslavit tento významný svátek žen společně v Božicích. Břežanská dopravní společnost zajistila 
dopravu z okolních obcí a starostové přispěli na kulturu a občerstvení. Zábavu zahájil pan starosta Hala, který ocenil nelehkou práci žen, které nejenže pracují, 
ale starají se i o domácnost rodin a ve větší míře i o výchovu dětí. S poděkováním se přidala i paní starostka  Surovcová a pan starosta Bobok. Oslava začala 
divadelní scénkou Seznamka, kterou herci bravurně zvládli a mnohé i pobavili. Poté již při občerstvení hrála živá hudba. Hoši dokázali vytvořit svou hudbou 
velmi příjemnou atmosféru v sále a jistě se už až do konce nikdo nenudil. Bezva nápad, tak zase příště u nás a třeba i u sousedů.

Růžena Baráková

Naučné vinařské odpoledne
Družstvo božických vinařů není jen zemědělským podnika-
telem sdružujícím místní i vzdálenější vinaře hospodařící na 
božických viničních tratích, ale také pořadatelem oblíbených 
a návštěvnicky zajímavých akcí, které nadále nabírají na popu-
laritě, čehož si velice ceníme. Idea vinných akcí především jako 
oslav dobrého vína v každém ročním období již byla naplněna. 
Ovšem je velice důležité se i vzdělávat v oboru, a proto jako 
Družstvo organizujeme exkurze a také přednáškový blok pod 
názvem Naučné vinařské odpoledne. V již druhém setkání 
pod tímto názvem jsme se sešli v době chřipkových epidemií, 
které zapříčinily citelnou úpravu programu. Ten pro zúčastněné 
publikum byl i tak zajímavý, neboť blok o vinohradnictví vedl 
Roman Staněk, vinohradník Vinných sklepů Lechovice a jeho 
příspěvek se rozšířil o věru podnětnou diskuzi. Druhým pak již 
bylo hodnocení vzorků vín dle 100b. stupnice. Tu vedl Peter Michalik, zkuše-
ný degustátor a vínomilec z Brna, se kterým jsme s ideou přechutnat základní 
vína, která by měl člověk znát a ochutnat z odrůd nám blízkých a známých, 
vybrali 12 vzorků. Ochutnali jsme především vzorky ze znojemské podoblasti, 
VOC vína, či výbornou Frankovku z Dolních Kounic, ale také VOC Pálavu, 
suchou z Mikulovska, nebo pro zpestření Muškát moravský, také do sucha, 
ale s plnou a krásnou aromatikou. Takováto vína se opravdu krásně hodnotí 

a místo problematiky nemocí a vylití vzorků jsme se rozhodovali, jestli takové 
víno bude mít 95 bodů nebo jen 92 bodů, což musíte uznat, že je radost hodno-
tit. Tuto akci berme jako přípravu na degustaci a také košt, který nás za chvíli 
čeká. Na něj jste všichni zváni a zajisté neuděláte chybu, pokud vyzkoušíte 
výborná místní vína a občerstvení, připravované s láskou vašimi sousedy.

Josef Leisser
místopředseda Družstva božických vinařů
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Alkohol většinou není spojován se zdravým životním stylem. A právem. 
Pokud se totiž nepije střídmě, může nejen vyvolat závislost, ale také řadu zá-
važných onemocnění a přispět k předčasnému úmrtí nadměrného konzumenta. 
Ovšem byla by chyba házet všechen alkohol do jednoho pytle.
Podle četných studií se totiž zdá, že dopřejete-li si občas sklenici dobrého 
červeného vína, můžete svému organismu naopak prospět. Jak?
Vzpruha pro játra
Alkohol a játra nejdou dohromady. Tedy většinou. Velmi střídmá konzuma-
ce červeného vína totiž podle některých výzkumů může pomoci v prevenci 
ztučnění jater. Děkovat za to samozřejmě můžeme látkám obsažených v 
hroznovém vínu, nikoli alkoholu samotnému. Nicméně je třeba mít na paměti, 
že rozhodně neplatí „čím víc vína, tím zdravější játra“. Negativní účinky 
alkoholu jsou totiž neoddiskutovatelné. Pro krásný úsměv Také tohle zní jako 
protimluv – červené víno je totiž známé svou schopností zbarvit nám zuby do 
nepěkného odstínu. Jenže to neznamená, že zdraví našich zubů a ústní dutiny 
obecně škodí! Tohle víno totiž obsahuje látky, jež zastavují množení bakterií, 
které v ústech připívají k tvorbě zubního plaku.
Sbohem, cholesterole
Varoval vás lékař před vysokou hladinou cholesterolu v krvi? Pak kromě jím 
doporučených opatření do jídelníčku občas propašujte i nějakou tu sklenku 

červeného. Obsahuje totiž resveratrol, který byl ve studiích prokázán jako 
skvělý bojovník proti škodlivému (HDL) cholesterolu.
Silné srdce
S účinky již zmíněného resveratrolu souvisí také fakt, že střídmá konzumace 
podporuje zdravé srdce a cévy. Pomáhá mu v tom i další prospěšná látka – 
tanin. I u něho byly prokázány pozitivní účinky na kardiovaskulární systém.
Bezchybná pleť
A antioxidant resveratrol ještě jednou. Tahle téměř zázračná látka totiž podle 
všeho může prospět i vaší pleti! Nejenže zpomaluje její stárnutí, ale navíc 
bojuje proti bakteriím způsobujícím například akné. Ačkoli alkohol není pro 
problematickou pokožku žádná výhra, zdá se, že umírněná konzumace červe-
ného může prospět.
Posila pro mozek
Dokonce i mozek může z občasného pití červeného vína profitovat, ačkoli pře-
míra alkoholu mu škodí. Polyfenoly a další látky, jež toto víno obsahuje, totiž 
mohou hrát roli v prevenci některých degenerativních změn v mozku, protože 
zvyšují průtok krve a přívod kyslíku do mozku. Některé studie se zaměřují na 
roli antioxidantů z červeného vína v případné prevenci Alzheimerovy choroby.

Jiřina Čurdová

Božičtí včelaři na prahu nové sezóny
Páteční pozdní odpoledne a podvečer si rezervovali božičtí včelaři místo v salonku Hostince u Kudličků, aby zde zhodnotili loňskou sezonu a ve druhé, pod-
statně delší části, si vyslechli přednášku profesionálního včelaře Mgr. Bronislava Gruny z Petrovic na téma Varroáza a úhyn včel. 
Obávaná varroáza není v současné době v Božicích tak vážným nebezpečím, což dokládá i negativní vyšetření na mor včelích plodů u odebraných a kontro-
lovaných vzorků. Jak bylo konstatováno v přednášce, je na tom Božicko v tomto směru relativně dobře a výskyt roztočů - kleštíka včelího - je zde v normě. 
Opatrnosti přesto nezbývá, neboť tato choroba se vyskytuje v cyklech a je třeba pravidelné kontroly, léčby i schopnosti včasné diagnózy. Rozhodující jsou 
v tomto směru letní měsíce červenec a srpen, kdy bývá výskyt roztočů nejvyšší.
ZO ČSV Božice eviduje v současné době 22 včelařů, předsedou je Kamil Horáček, jednatelem Jiří Škrabal ml. a předsedou revizní komise Antonín Těthal st.

Ladislav Nevrkla

Proč si občas dopřát červené víno. Prospívá dokonce i játrům

Hřebíček – je ještě nerozvinuté květní poupě ze stálezeleného tropického 
stromu, který je domovem na indonéských Moluckých ostrovech, tzv. Ostro-
vech koření. Poupata se otrhávají, dokud ještě nejsou rozvitá, protože v této 
době mají nejvyšší obsah kořenité vůně a chuti. Pak jsou bez stonků sušeny 
na slunci nebo u ohně. Hřebíček se prodává většinou celý, stále častěji se 
však v obchodech setkáváme s nabídkou hřebíčku mletého. Tomu se však v 
kuchyni a více v léčitelství vyhněte, horší kvalita. Používá se při bolení zubů 
a infekcích v ústní dutině, při bolestech roztlučte tři až čtyři hřebíčky, přelijte 
šálkem horké vody a nechte po dobu 20 minut vyluhovat. Po scezení pijte 
dvakrát denně malou sklenku této směsi na lačný žaludek.
Hořké mandle – mandlový strom, náleží k rodu Prunus stejně jako mnoho 
druhů peckovitého ovoce, je blízce příbuzný slivoni a je starou kulturní rost-
linou východního Středomoří. Podle obsahu oleje rozlišujeme sladké mandle 
a mandle hořké. Mandle není ořech, nýbrž semeno. Sladké mandle se sice 
používají velmi hojně, lze je však jen stěží označit za koření. Hořké mandle, 
které jsou napohled od sladkých k nerozeznání, mají naprosto jiné vlastnosti. 
Enzym obsažený v semenech má zásluhu na tom, že se z něj díky obsahu až 
8% amygdalinu, glykosidu kyseliny kyanovodíkové, tvoří dvě nové látky: 
éterický hořký mandlový olej a kyselina kyanovodíková (HCN), silný jed, 
jenž, známe spíše pod názvem kyanovodík. Hořké mandle nesmí tedy být 
v žádném případě užívány ve větším množství, obzvláště ne dětmi. Již sedm 
mandlí může způsobit smrt! Hořký mandlový olej, který slouží, jako koření 
je často získáván ze semen z meruňkových a broskvových pecek. Použití při 
abscesech a furunklech, při rakovinném onemocnění a tumorech a při stavech 
zmatečnosti a iracionálních obav.
Chilli – je malí keřík z rodu lilkovitých, který rodí svítivě červené lesklé \
kuželovité plody – chilli papričky. Existují tucty různých chilli papriček, 

nejrůznějších tvarů a barev, od kulatých chilli až k podlouhlým. Také chutě 
můžou být naprosto rozmanité, avšak téměř vždy je její součástí, většinou tou 
nejdůležitější, ostrý podíl. Tato charakteristická ostrá chuť činila vždy chilli 
koření tak důležitým pro exotickou kuchyni. Plody se často používají syrové, 
vlastní koření se však skládá ze suchých plodů: nazývá se chilli pepř a cayen-
ský pepř.  Použití při horečce, při slabosti krevního oběhu, při trávících 
potížích, při psychických zábranách a sexuálních obavách.
Jalovec – jalovec obecný je jehličnan, domovem ve střední Evropě. Podle 
půdy a polohy může dorůst do výšky mezi 50 cm až 12 m. V létě se mezi 
špičatými šedozelenými jehličkami vytváří z jeho samičích květů malé 
„šišky“. To jsou plody. Nosné listy uzavírají semena takovým způsobem, že 
plody vypadají jako bobule – zdánlivé bobule, které obsahují tři semena. Tyto 
plody poskytují koření. Jejich dužina obsahuje éterické oleje. Tyto zdánlivé 
bobule potřebují k dozrání tři roky. POZOR! Při nedostatečné funkci ledvin 
nebo v těhotenství se nesmí jalovec používat! Používá se při zánětech v krku, 
k ošetření ran, při žaludečních a střevních potížích, při revmatizmu a dně, při 
iracionálních myšlenkách a sklonech k pověrám.
Kapary – jsou uzavřené, ještě kališními lístky obklopená květní poupata 
rostliny kaparového keře. Rostlina kaparovníku roste divoce na skalách 
a zdech v celé středomořské oblasti. Když se na jaře ukáží poupata, musí se 
ihned otrhat. Abychom mohli kapary používat jako koření, musí být ještě dále 
ošetřeny. Zavadlá poupata se nasolí a nakládají se do octa nebo oleje. Kvalitní 
kapary odpočívá nejméně po dobu tří měsíců. Použití při nechutenství a po-
malém trávení, při stavech tělesné slabosti, při stavech psychické slabosti, 
zejména při beznaději a rezignaci.

Jiřina Čurdová

Božický herbář – 16. díl

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
                            
Dne 3. května 2018 proběhne zápis do mateřských 
škol v Božicích a Českých Křidlovicích.  Zápis se 
koná v době od 8.00 h do 12.00 h a týká se dětí, které již dovr-
šily 3 let nebo dovrší 3 let do prosince 2018. Přineste s sebou 
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Jana Pavlíková

DĚTSKÝ DEN

Rodičovské sdružení při II.MŠ  v Českých Křidlovicích, společ-
ně s Kulturní komisí obce Božice vás všechny zvou na Dětský 
den,  který se koná 3. 6. 2018 ve 14.00 hod na zahradě II. MŠ.
Zábava, tombola a občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně 
zváni.       

II. MŠ – Jana Pavlíková
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Není Hoja jako Hoja?
V Božicích máme místo, které na starších mapách najdeme pod názvem Hoja. 
Dvůr Hoja, les Hoja, ve své západní části zvaný Horní Hoja, rybníky v Hoja, 
v nové době nazvané Karlovské rybníky podle dvora Karlov=Starý Karlov 
(nikdy jim tak ale nikdo neřekl) a taky pověstí proslavená lesní hospoda Hoja 
Wirthshaus u dnešního božického nádraží, o níž jsem psal v loňském Zpravo-
daji. Místa tajemná se silným geniem loci.
Patří sem taky Hraběcí studánka a vše kolem Petrovického potoka, v nové 
době přejmenovaného na Příční potok. Nacházejí se zde neprozkoumané nebo 
neodborně otevřené (rozuměj vykradené) hroby - mohylníky z doby bron-
zové a z doby stěhování národů, kdy byli do těchto dávno opuštěných hrobů 
pohřbívání ustupující germánští Langobardi. Víme, že se pod vedením svého 
náčelníka stáhli do severní Itálie (dnes oblast zvaná Lombardie), a tak nebyli 
zmasakrování přicházejícími kočovnými Avary. Avary vytlačili ze střední Ev-
ropy další přistěhovalci - Slované (jejich původní spojenci) a po nich Maďaři. 
Tak se v 6.-8. století utvořilo ve střední Evropě osídlení odpovídající přibližně 
tomu dnešnímu.
Proměny krajiny se zachycují obtížněji, historická paměť v naší oblasti je dosti 
narušená. Víme však, že i zde jsou místa tajemná, tajuplná, různé přírodní 
anomálie... Existuje pověst o zvonu u Božic směrem ke Kolonce, pověst 
o knedlíkovém stromu u Pravic z dob třicetileté války a taky pověst o likvidaci 
zlodějské bandy v Hostinci Hoja v době Marie Terezie.
No a teďka čtu, že v rumunských Transylvánských Alpách mají taky les 
Hoja! Píše se o něm toto: Hoia Baciu leží v severozápadní části Rumunska 
hned u města Kluž. Je to poměrně malý lesík o rozloze zhruba tří kilometrů 
čtverečních, přesto je rejstřík tamějších mystérií velmi rozmanitý. Kromě 
záhadných zmizení se to tu hemží duchy, stromy mají podivně pokroucené 
kmeny a také zde vznikla slavná fotografie UFO, která je jako jedna z mála 
považována za pravou. Už od středověku v místním kraji kolují pověsti o zá-
hadně ztracených lidech. Nechybějí ani příběhy těch, kteří sice cestu ven našli, 
ale zestárli o řadu let, jako by navštívili jinou časovou dimenzi. V 70. letech 
minulého století se v lese ztratilo pětileté děvčátko. Policie prohledala celý 
les, ale marně. Dívka nakonec sama vyšla zase ven, ale málokdo ji poznal. 
Byla dvakrát tak starší, což potvrdil i přivolaný lékař. Další obětí Hoia Baciu 
se stala žena, která se ven vypotácela s částečnou ztrátou paměti a u sebe 

měla minci z 15. století. Jak k ní 
přišla, to nevěděla. V lese jsou 
i dnes velmi silná energetická 
pole. Virgule psychotroniků se 
nestíhají otáčet, citlivější lidé 
si stěžují na nevysvětlitelné 
bolesti hlavy. Další záhadou jsou 
kmeny stromů, které na několika 
místech rostou do oblouku. Může 
za to proudění nějaké neviditelné 
síly? Nebo třeba radioaktivní 
podloží? Teorií je spousta, ale ani 
této záhadě zatím nikdo nepřišel 
na kloub. 
Nás samozřejmě více zají-
má naše božická, šanovská a 
pravická Hoja. Chystá se tam 
mezi Dvorem Hoja a posledním 
rybníkem v Hoja, tzv. Páťákem, výstavba nového mokřadu. Dočkáme se zde 
nějaké záhady? Kdo ví .....

Ladislav Nevrkla

Fotbalové jaro začíná
Sérií přípravných zápasů v rámci Zimního fotbalového turnaje v Hrušovanech n. Jev. a dvěma zápasy mimo turnaj ladili hráči obou božických týmů formu na 
jarní část soutěže. V době uzávěrky tohoto Zpravodaje nebylo ještě vše doladěno, pokud jde o změny v kádru a tak připojujeme pouze rozpisy jarních kol v OP 
a IV.C tř.
 
Okresní přebor:  TJ Sokol Božice A - viz tabulka rozlosování
 
IV.C tř.: TJ Sokol Božice B - viz tabulka rozlosování

Ladislav Nevrkla
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
19. 4. 2018

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 –

maximálně 4 kusy bez disků)
 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 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


