
Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 3/2018

Vážení občané,
ve třetím letošním zpra-
vodaji bych rád obča-
nům Božic popsal dění v 
jarních měsících. Začát-
kem dubna byly dokon-

čeny stavební práce na 
sběrném dvoře a bude zde zahájen provoz. 
Vzhledem k nutnosti určitých administrativních 
povinností spojených s touto stavbou, bude 
provoz zatím zkušební a v průběhu prázdnin 
by měl naběhnout standartní provoz s přesnou 
pracovní dobou. Příčinou tohoto zdržení jsou 
povinnosti spojené s dotací na tuto akci. Mohu 
s klidným svědomím napsat, že administrativa 
spojená s touto stavbou je značná a poža-
davky úředníků z Prahy jsou natolik absurdní, 
že se vůbec nedivím, že se nám nedaří čerpat 
prostředky z EU. Současně se stavbou sběrného 
dvora bylo provedeno i vydláždění příjezdu ke 
garážím našich hasičů a parkoviště u hasičské 
zbrojnice.   
 Jako každý rok i letos u nás proběhla akce 
„Ukliďme Česko“. Sešli jsme se v sobotu 7. 
dubna a uklízeli jsme zhruba stejné lokality, 
jako v minulém roce. Byl jsem opět překvapen, 
co všechno jsou naši občané schopni vyhodit 
do přírody. Této akce se zúčastnilo asi dvacet 
našich občanů a mezi nimi i čtyři zastupitelé.
 Zaměstnanci obce v současnosti provádí 
především úklidové práce a péči o veřejnou 
zeleň. Vzhledem k omezené možnosti zaměst-
návání na veřejně prospěšné práce, byli přijati 
jen dva zaměstnanci, a proto bude muset 
obec více využívat na stavební práce služby 
stavebních firem. Touto formou se začalo s 
opravami chodníku nad hostincem a dále 
bude opraven chodník u bývalé průmyslové 
prodejny. Provedeny byly již částečné úpravy 
parčíku u ZUŠ a v červnu začnou opravy na 
ubytovně. Dále bychom chtěli provést rekon-
strukci pomníku padlých u kostela, abychom 
zde důstojně oslavili kulaté výročí vzniku naše-
ho samostatného státu.
 I v jarních měsících proběhla řada kulturních 
akcí, na kterých má největší zásluhu naše kul-
turní komise, a proto bych ji rád i touto cestou 
vyjádřil poděkování za její činnost. Dne 13. 5. 
se konala oslava Dne matek v našem kulturním 
domě a návštěvníci si mohli povšimnout, že 
jsme zakoupili nové ozvučení a v celém sále 
bylo krásně slyšet účinkující. O tyto opravy a 
zároveň činnost zvukaře se zasloužil pan Ber-
nard, kterému rovněž patří moje poděkování.
 Přijměte touto cestou pozvání na nadcházející 
kulturní a společenské akce, které vyvrcholí 
v posledním víkendu měsíce června, kdy se 
budou konat tradiční krojované hody. 

Karel Hala, starosta obce
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

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

Zastupitelstvo obce:

1.Schvaluje prodej pozemků v kat. území České Křídlovice parc. č. st. 
397, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc. č. st. 398, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 do podílového spoluvlastnictví 
I. M., bytem xxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 1/6 za cenu 91,- Kč, L. T., 
bytem xxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 1/6 za cenu 91,- Kč a V. T., bytem 
xxxxxxxxxxxxxx podíl ve výši 2/3 za cenu 363,- Kč.

2. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 561/5, orná půda o výměře 564 m2 v kat. 
území České Křídlovice V. T., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 34.122,- Kč.

3. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 119/33, zahrada o výměře 177 m2 v kat. 
území České Křídlovice L. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 10.709,- Kč.

4.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/34 v kat. území České Kříd-
lovice, a to části označené jako parc. č. 860/143, ostatní plocha o výměře 51 
m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 588-
27/2018 manželům L. a K. Č., bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 3.086,- Kč.

5. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2605/1 v kat. území České Kříd-
lovice, a to části označené jako parc. č. 2605/3, lesní pozemek o výměře 191 
m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 591-
57/2018 Janu Zatloukalovi se sídlem Božice č. p. 14, IČ: 45667322 za cenu 
39.100,- Kč.

6. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 8238/1 v kat. území Božice, a to 
části označené jako parc. č. 8238/13, ostatní plocha o výměře 129 m2, která 
vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 958-28/2018 M. B., 
bytem xxxxxxxxxxxxxx za cenu 12.900,- Kč.

7. Schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti 

ORP Znojmo pro rok 2018 s Městem Znojmem se sídlem Obroková 1/12, 
Znojmo, IČ: 00293881.

8. Schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 126/132 na pozem-
cích v kat. území Božice parc. č. 7889 ostatní plocha o výměře 1939 m2 a 
parc. č. 7893 ostatní plocha o výměře 914 m2 od Obce Strachotice se sídlem 
Strachotice č. p. 79, IČ: 00293521 za cenu 190.632,- Kč. Náklady spojené se 
vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.

9. Schvaluje nabídku současným nájemníkům jednotek č. 202/1, č. 202/2, č. 
202/3, č. 202/4, č. 202/5, 
č. 202/6, č. 202/7 a č. 202/8, obec Božice, kat. území České Křídlovice, 
vymezené v budově č. p. 202, Božice, v rámci zákonného předkupního práva 
dle § 1187 Občanského zákoníku prodej bytů do vlastnictví za níže uvedených 
podmínek:
a) Prodej bytů bude prováděn na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník.
b) Základní cena bytu prodávaného stávajícímu nájemci se stanovuje na 60% 
obvyklé ceny nemovitosti. 
c) Kupní cena musí být kupujícím uhrazena na účet obce před vkladem práva 
do katastru nemovitostí. V případě hypotečního úvěru nebo stavebního spo-
ření bude úhrada řešena ve smlouvě dle dohody tak, aby nebyl nepřiměřeně 
ohrožen majetek obce.
d) Prodej bytů organizuje a zajišťuje obec, přičemž prodej podléhá před jeho 
realizací schválení zastupitelstvem obce.
e) Ve smyslu § 1187 Občanského zákoníku, má nájemce bytu předkupní právo 
k jednotce při jejím prvním převodu. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li 
nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti.

10. Schvaluje odměnu pro vítězný projekt „Farské zahrady a křídlovické náv-
si“ ve výši 10.000,- Kč

11. Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1640/3 o rozměrech 6 m2 v kat. 
území České Křídlovice paní L. Š.

Karel Hala, starosta

Výpis z usnesení Rady obce č. 57 ze dne 5.4.2018
1.Rada obce (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) 
ke schválení žádost o koupi pozemků parc.č. 7889 a 7893 v k. ú. Božice od 
obce Strachotice za cenu 70,- Kč/m2

2. RO určuje lhůty pro prodej bytových jednotek v č.p. 202:

-do 25.5.2018 podání žádosti o koupi

-do 30.9.2018 prodej bytů

3. RO neschvaluje demolici domu č. p. 340

4. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců žadate-
lům: A. Z.; Z. H.; F. L.

5. RO schvaluje žadateli ZŠ a MŠ Božice, p.o. žádost o přijetí finančního 
daru ve výši 18.000,- Kč, který bude použit na nákup didaktických pomůcek

6. RO schvaluje žádost o pronájem bytu v č.p. 448 žadateli J.S. a A. V.

7. RO schvaluje žádost o pronájem bytu v DPS žadatelce L. G.

8. RO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018

9. RO schvaluje plánovací smlouvy k inženýrským sítím k 5 stavebním mís-
tům v lokalitě za Domovem Božice

Výpis z usnesení Rady obce č. 58 ze dne 2.5.2018
10. RO schvaluje podpronájem bytu, žadatelka A. D.

11. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců žadate-
lům: L. R.; D. T.

12. RO schvaluje složení zásahové jednotky JSDH Božice

13. RO nedoporučuje ZO ke schválení žádost o koupi části pozemku parc. č. 
2490 v k. ú. České Křídlovice, žadatelka M. V.

14. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi části pozemku parc. č. 
8224/1 v k. ú. Božice za cenu 100,- Kč/m2, žadatelka M. Z.

15. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2491 
v k. ú České Křídlovice, žadatel I. Z.

16. RO schvaluje předání investorství – výstavba vodovodu a kanalizace k 5 
RD v lokalitě za Domovem Božice – svazku VaK Znojemsko

17. RO schvaluje přidělení bytu v č.p. 374, žadatelka A. H.

Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 12. dubna 2018

v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů
GDPR bylo přijato již v dubnu 2016, ale vstupuje v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském pro-
storu s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale 
i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Obec Božice, Služby Božice p.o. a Základní a mateřská škola Božice p.o.:
IBEQ s.r.o. 
Jana Antošová
Adresa pro doručování: Leska Horní 19, 669 02, Znojmo
e-mail: ibeqsro@gmail.com
tel.: 605 407 031

Jiří Čada, místostarosta
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A opět ten odpad …
papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro 
každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností a tak s nimi nakládat.
   V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká 
činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů, 
údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.  
   Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního 
odpadu. Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery. Stejně tak můžeme ale odpad na některých místech ČR třídit do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a středis-
cích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech, především v malých obcích. 
   Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru nebo v popelnici. Obvykle končí svou pouť na skládkách nebo ve spalovnách. 
   Jak už píše p. starosta na jiném místě tohoto zpravodaje, v těchto dnech finišují práce na dokončení sběrného dvora a v nejbližší době bude zahájen jeho 
zkušební provoz. O zahájení provozu a o otevírací době budete informováni na webových a facebookových stránkách obce a místním rozhlasem.
   A jak jsme třídili odpad v Božicích v roce v 2017? Svozová firma AVE vyčíslila množství tříděného odpadu takto:

Papír                     8.955   kg
Plast                    22.542   kg
Sklo čiré                4.014  kg
Sklo barevné        5.095   kg
Nápojový karton     772   kg

Oproti roku 2016 jsme se mírně zlepšili, množství vytříděného odpadu vzrostlo meziročně zhruba o 5 %.
Jiří Čada, místostarosta

Informace z knihovny
Pasování prvňáčků
Dne 16. května proběhlo v knihovně tradiční Pasování prvňáčků na 
čtenáře. Nejdříve jsme si zopakovali, co vše se děti naučily v lekci 
z předchozí návštěvy knihovny. Všichni potom složili zkoušku ze 
čtení a slíbili, že budou ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako 
praví rytíři, se budou bít za všechno dobré, co je v knížkách napsáno. Vše stvrdili svým podpisem na listině a potom byli panem staros-
tou pasováni na rytíře řádu čtenářského. Za odměnu dostali knihu Bráchova bota od Evelíny Koubové, která vyšla v projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka.  Je to neprodejná publikace vydaná pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených do tohoto 
projektu ve školním roce 2017/2018. 
Pomáhat můžete i vy zapojením se do projektu. Veškeré informace na www.ctenipomaha.cz

Simona Juhaňáková

Pozvánka na
20. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 14. 06. 2018 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Jaro v mateřské škole
 Velikonoční svátky jsme přivítali jarním tvoře-
ním rodičů s dětmi ve školce. Slepička nebyla 
nijak náročná, něco udělaly děti, něčím pomohli 
rodiče. Provázela nás příjemná atmosféra, stejně 
jako písničky dětí. Budoucí prvňáčci navštívili 
děti z 1. třídy s paní učitelkou Mgr. Glacovou 
a nechali jsme si prohlédnout chrup u paní 
zubařky MUDr. Hnízdilové.  Do školky k nám 
přijíždí několikrát za rok Divadélko Úsměv 
z Brna s pohádkou. V dubnu to byla pohádka 
„Dopravní značky“ a v květnu  se těšíme na „Tři 
prasátka“. Ještě nás toho čeká do konce školního roku mnoho. Pravidelně v teplých měsících navštěvujeme kamarády z II. mateřské školy v Českých Křídlovi-
cích,  jdeme se podívat do kravína, vycházkou na Kolonii. Pojedeme na výlet do Znojma a ve školce si uděláme atletický trojboj. A potom? Hurá na prázdniny, 
načerpat sílu a energii na další školní rok!

Text Iveta Němečková, foto Daniela Opletalová

Ještě zatím pořád kráčíme spolu pomalu po pěšince. Zjišťuji, že uběhl nějaký 
ten den, týden, měsíc, popravdě vlastně roky, kdy jsme poprvé přivedli naše 
,,mrňata“ do školky. Nebylo to vůbec jednoduché jak pro Vás, tak pro nás 
maminky, tak i pro naše děti. Najednou jim nastal nějaký školkovský režim. 
Několikrát ukáply slzy dětem, protože chtěly být doma a museli jít zase do 
školky. A my maminky odcházely ze školky s nemilým pocitem, že nechává-
me to naše uplakané dítko ve školce. Mnohokrát jsme měly i my maminky na 
krajíčku. Zaklaply jsme dveře za sebou a ještě chvíli čekaly, jestli to naše dítě 
stále pláče, abychom mohly jít spokojeně domů či do práce. Pomalu a jistě 
kráčíme po naší pěšince, která nás za chvíli přivede k rozcestí, kde končí naše 
pěšinka a dále pokračuje cestička ke škole, dále cesta ,,životem“. Nás čeká 
cestička ,,ŠKOLA“, cesta ,,ŽIVOT“ až později. Znamená to, už žádné spo-
lečné besídky, žádné hraní ve školce, žádný odpočinek po vydatném obědě, 
ale také už neuslyšíme ,,Ahoj, já jdu dnes po O“. Z našich „mrňat“ vyrostli 
předškoláci. A tak bych chtěla touto cestou poděkovat jménem maminek 
předškoláků paní učitelce Janě Pavlíkové a paní učitelce Evě Louštilivé z II. 
MŠ Božice za to, že s námi Kráčely touto pěšinkou, ať při dešti, bouřce ale 

i za krásného 
slunného dne. 
Pomohly jste 
nám uchlácholit 
naše děti, když se 
ptaly ,,A kde je 
naše maminka?“ 
nebo ,,Kdy přijde 
moje maminka?“ 
Pomalu jste 
připravovaly 
naše děti na to, že 
už jsou předškoláci. Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji Vám, také nám a 
hlavně pro naše dětičky, ať jdou do školy či školičky, samý úsměv na tváři, ať 
se září vydaří. DĚKUJEME…

Marie Solařová
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Z pěšinky po cestičce

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl letos dle § 36 odst. 4 školského zákona v termínu středa 4. dubna 2018 od 13:30 do 16:00 hodin. K zápisu 
se dostavilo celkem 30 dětí narozených do 31. 8. 2012. Z tohoto počtu bylo 25 v řádném termínu a 5 po odkladu povinné školní docházky.
Zapsáno bylo 25 dětí a pěti dětem s písemnou žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky, po dodání všech náležitostí, bude nástup do 
první třídy odložen o jeden rok. Výsledky zápisu přehledně shrnuje následující tabulka.
Stav k 31. 5. 2018 vykázaný do statistického výkazu MŠMT S 53-01 vyjadřuje tato tabulka:
	 Celkem	 Chlapců	 Dívek
Celkem u zápisu 30 16 14
Zapsaných  25 13 12
OŠD	 5	 3	 2
Po	OŠD	 5	 4	 1
nar1. 9. 2010-31. 8. 2011 5 4 1
nar1. 9. 2011-31. 8. 2012 20 9 11

Do prvního ročníku 1.září 2018 tedy pravděpodobně nastoupí 25 dětí. 
Jan Peterka

Jaro snad konečně vyhrálo nad zimou. Sluneční paprsky začínají pomalu prohřívat zem. Na Kolonce se hřiště, Jiráskův dům a posezení pod lípami zaplnilo 
dětmi a dospělými, kteří se přišli naladit na svátky jara.
 Kluci a chlapi si upletli mrskačku, tatara, žílu, korbáč, pomlázku, aby nás ženy mohli příští týden vyšlehat a zaručili nám tak mládí, krásu, zdraví, plodnost, 
svěžest, abychom prostě do příštího jara neuschly.
 Děvčata a ženy malovaly vejce, symbol života, zdroj plodnosti. Vejce je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život.
Mumraj na houpačkách, hradu, klouzačce, také spousta soutěží a velikonoční zajíček  jako odměna, čekal děti na hřišti u Jiráskova domu.
Jarní pomazánky, drobné cukroví, velikonoční beránek a další občerstvení nám zpestřilo odpoledne.
Bylo to opět jedno z velmi milých setkání sousedů a přátel se společným zájmem, setkat se.

Tuto akci již pravidelně pořádá Spolek Jiráskova domu osvěty a Kulturní komise obce Božice. Děkujeme obci za podporu při pořádání těchto akcí. Děkuji sou-
sedům a kamarádům za chuť se scházet a pořádat tato setkání a také děkuji malérečce Jarmilce ze Znojma, která již pravidelně za námi jezdí a učí nás malovat 
vejce voskem.

Za Spolek Jiráskova domu osvěty Vlaďka Konupčiková

Zajíčkův poklad Jaro snad konečně vyhrálo nad zimou
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Letos jsem se účastnila po třetí a určitě ne naposledy. Vzala jsem si na pomoc 
i své dvě dcery a musím říct, že přes počáteční nadšení už toho ke konci měly 
dost a to jsme šli tu lepší trasu. Ono vysvětlovat dětem, že nemají odhazovat 
papírky na zem je krásná věc, ale mnohem účinnější je ukázat jim v akci, jak 
vypadá třeba obal od tatranky i po měsíci, že se jen tak nerozloží. A musím říct, 
že se našlo i dost věcí, u kterých se už jen při pohledu na ně, zvedne žaludek 
i statečným jedincům. Spousta lidí si řekne, však on to někdo z roty uklidí. 
Ale proč? Stačí, když nebudou lidi čuňata, odpadkových košů je tady dost. 
Ale abych tady jen nemoralizovala, beru tuhle akci i jako příležitost setkat se s 
fajn lidmi, kterým není lhostejná příroda a naše okolí. A i když se schází skoro 
ti stejní lidé, objeví se i nové tváře. Tímto bych chtěla apelovat na všechny, 
ať se k nám příští rok přidají. Sešli jsme se u kapličky v Zámlýní  a akci jsme 
zakončili na obecní ubytovně, kde pro nás bylo připraveno pohoštění. A musím 
říct, že i když se obec i její okolí uklízí pravidelně a ne jen jednou za rok u této 
příležitosti, překvapilo mě, kolik odpadků se našlo. Bylo by pěkné napsat, že to 
určitě bude rok od roku lepší, že tato akce třeba nebude potřeba, ale já si osob-
ně myslím, že opak bude pravdou a že se „Ukliďme Česko“ stane stálicí mezi 
akcemi, které tady máme. Takže příští rok, ať je nás co nejvíc, bude to potřeba.

Petra Látalová

Rozmarný duch
V sobotu 14. dubna jsme v kině Marta shlédli divadelní hru Rozmarný duch, kterou sehrála divadelní skupina herců z Jevišovic. Byla to pěkná komedie plná 
slovních přestřelek mezi živými a duchy. Spisovatel Charles Condomin uspořádal ve svém domě spiristickou seanci, aby získal inspiraci pro svou knihu a 
podařilo se mu přivolat ducha své bývalé paní, kterou ale viděl jen on sám. Nové paní Condominové to vadilo, a tak docházelo mezi manželi k dohadům. Duch 
první ženy se pokusil získat muže pro sebe a nastražil past v poškozeném autě. Zabila se ale druhá žena pana Condomina a strašili ho obě.  Nakonec se vyvolá-
vačce podařilo oba duchy odvolat a pana Condomina tak osvobodit. Mít dvě ženy není žádná legrace, proto není záhodno zahrávat si s okultními vědami a brát 
spiritismus na lehkou váhu. Byl to krásný kulturní zážitek a skvělé herecké předvedení.

R. Baráková

Pálení čarodějnic
Letos jsme se sešli před Jednotou v Křídlovicích 
o něco později. Doprovázely nás totiž v průvodu 
mažoretky, které měly krásné svítící hůlky a celou 
cestu nám s nimi kouzlily krásné obrazce. Dokonce 
i lampionky dětí svítily o poznání zářivěji, takže 
se nám to v průvodu pěkně šlapalo. Které z dětí se 
statečně dostavilo až k dolnímu obchodu a nebálo 
se dlouhé cesty, dostalo na cestu v průvodu sladkou 
odměnu. Na hřišti jsme se hned nerozprchli, ale 
nejprve jsme shlédli taneční vystoupení mažore-
tek. Hra se světlem se nám moc líbila. Začal už 
plápolat táborák, takže jsme se k němu přesunuli 
a pozorovali jsme, jak se bude tvářit na oheň čaro-
dějnice. Na malém táboráku vedle jsme si opekli 
buřtíka a přesunuli se pod pergolu, kde začínala 
ohňová show. Hra s ohněm je vždy působivá, takže 
děti v kouzlení se světlem pokračovaly se svítícími 
náramky. Večer se vydařil a já děkuji všem, kteří se 
na organizaci podíleli.

R. Baráková

Ukliďme Božice



Dětský divadelní spolek Rolnička při ZŠ Božice 

uvede autorskou pohádku 

Perný hvězdný den 
v pátek  22.6. 2018 v 17.00 v kině Marta  

 

Vstupné  dobrovolné!  

 

Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev  

KDE: na umělce za školou v Božicích  

KDY:  v sobotu 23.6.2018 

V KOLIK: od 10 h                                   

Přijďte povzbudit volejbalisty z Božic. 

Občerstvení na místě je zajištěno. 

KOMORNÍ PĚVECKÝ 
SBOR  

DE MELODICA  
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ  
KONCERT aneb láska ve všech podobách 

24. 6. 2018  v   15,00  

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V BOŽICÍCH 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŽICE 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ 

AKADEMII 
DNE   26. 6. 2018   v  17,00 

KULTURNÍ DŮM 
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2. června od 16 hodin: Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce (80 min)
Animovaný film pro nejmenší o zvířátkách a jejich velkém dobrodružství. Ži-
vot v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian 
najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty Solby a stojí 
v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové 
se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt ho 
nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co obyvatelům Solby přinese v 
budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku.

2. června od 20 hodin: Zabití posvátného jelena (121 min)
Mysteriózní psychothriller od režiséra Yorgose Lanthimose s Nicol Kid-
man a Colinem Farrellem v hlavních rolích. Špičkový kardiochirurg žije 
spořádaný život se svou spořádanou ženou a dvěma dětmi. Je v něm jediná 
podezřelá věc: šestnáctiletý Martin, s nímž se vídá a kterého pomalu, ale 
jistě zatahuje do své rodiny. Aniž by to věděl, přivolává na sebe tragédii an-
tických rozměrů. I když se Martin zdá být obyčejný teenager, ve skutečnosti 
v něm dříme schopnost, pro kterou neexistuje racionální vysvětlení…

 Přijďte si užít Tátafest a dostat ocenění 

 Nejlepší táta nebo Nejlepší lihovina 

 Akce se koná dne 17. 6. 2018 od 15:00 hodin  

 na Kolonii v Božicích 

Program: 

- Soutěže    -     Degustace a hodnocení  
- Občerstvení           domácích lihových nápojů 
- Posezení s přáteli    -     Vyhodnocení vítězů 

Akci pořádají Kulturní komise Obce Božice a Spolek Jiráskova domu osvěty. 

Pokud se chcete pochlubit Vaší nejlepší domácí lihovinou a získat cenu, obraťte se na paní Jiřinu Čurdovou, 
tel. 603 387 629, mail: jirula.kolonka@tiscali.cz, která zaeviduje Váš vzorek k hodnocení. 

Veškeré audio a video záznamy, v tento den pořízené, budou výhradně použity k propagaci akce na webových stránkách a 
místním tisku. 

Premiéra v Božicích dříve než ve Znojmě a Brně !!!
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Okrskové kolo v požárním sportu
Vítězstvím hasičů SDH Břežany a hasiček SDH Božice skončilo letošní okrskové kolo okrsku č. 19 v požárním sportu, které se v sobotu 5. 5. dopoledne kona-
lo na hřišti v Božicích. Dvě družstva žen a pět družstev mužů si to rozdalo dvoukolově v požárním útoku.
Kvalitně připravenou soutěž řídili velitel okrsku Martin Kresan a starosta SDH Božice Jan Szabó. Organizačně ji zajišťovali členové SDH Božice, rozhodcov-
skou skupinu doplnil Martin Hodaň z Břežan a členové SDH Mackovice.

Ladislav Nevrkla
Pořadí:
Ženy:
1.	Božice	19,62
2.	Břežany

Muži:	
1.	Břežany	19,79
2.	Božice
3.	Pravice
4. Borotice 
5.	Šanov

Rybářské závody na Božickém rybníce poosmé
Když to klapne pořadatelům a když se usměje počasí, pak máme všichni příjemný pocit z krásné akce. Již poosmé se sešli přátelé Petrova cechu na upravených 
březích Božického rybníka v romantickém prostředí božického Údolí lásky. A láska a radost zde nepochybně i letos kvetly.
Nepochybně k tomu přispělo i letošní oživení druhé poloviny závodů v podobě Žraloka suchozemského v podání Marka Kročila. Vynikající jídlo s rybími 
specialitami (Mirek Papežík, Honza Kudlička, Milan Sigmund, Milan Martinec, Petr Solař a další), které mizelo z pultů kuchyně, rychlá obsluha občerstvení 
(Zdeněk Svoboda, Roman Himal) a perfektně pracující zázemí akce. 
Ing. Bořivoj Čada, Jaroslav Škrabal, Jan Kudlička, Zdeněk Svoboda, Milan Martinec st. i ml., Drmolovi a další členové Rybářského sdružení Božice připravili 
opět výbornou akci, která zraje jako víno - je rok od roku lepší a kvalitnější. A určitě spokojení odcházeli i návštěvníci. Tak dobrou náladu už jsem u rybníka 
dlouho neviděl. Lidi se sešli a lidi se bavili. A nechyběl zde ani jeden z nejstarších občanů obce pan Karel Hala (93 let). 
Palmu úspěchů a vítězství si z Božic odnesla rodina Kvapilova. Cenu za nejdelší ulovenou rybu - amura 76 cm - si odnesl Miloš Šebesta.

Ladislav Nevrkla
Dospělí	-	76	účastníků:
1.	Mirek	Kvapil	335
2. Karel Sehnal 298
3.	Miloš	Šebesta	197
4.	Jiří	Buksa	194
5.	Dana	Kuklová	172

Děti	-	19	účastníků:
1.	Mirka	Kvapilová	163
2.	Veronika	Kvapilová	159
3.	Anna	Šámalová	127

Otevření Hraběcí studánky
Za hojné účasti cykloturistů z Božic a Šanova, pod patronátem Okrašlova-
cího spolku Šanov a Obce Šanov, s prodejními stánky sociální služby Emín 
zámek, výborným občerstvením (maso na lódně a opékaný špekáček) a s pro-
gramem k otevření studánky i soutěžemi pro děti byla v úterý 8. 5. po poledni 
pro letošní rok otevřena Hraběcí studánka v Přírodní rezervaci Karlov.
Po úvodním slově šanovského starosty Petra Škarka byla v rámci krátkého 
kulturního pásma studánka otevřena nezbytným zlatým klíčem Paní Vody. 
Klíčník a Voděnka pak roznášeli všem účastníkům osvěžující vodu z pramene 
Hraběcí studánky. Hrníčky zůstaly malým suvenýrem každému návštěvníko

vi. Ti přijeli většinou po dvou cyklotrasách v rámci plánovaných cyklovýletů, 
a to po Muchově cyklostezce ze Šanova a po části cyklotrasy Údolím lásky 
z Božic. Těch božických cyklovýletníků bylo letos plných pětatřicet!
Zdařilá akce naplňuje svůj hlavní cíl měrou vrchovatou: Setkávají se zde 
občané dvou sousedních obcí, kteří i díky tomu k sobě mají rok od roku blíž: 
Hraběcí studánka leží na šanovském katastru, ale od nepaměti je oblíbeným 
výletním místem občanů Božic. V přátelském rozhovoru zde byli k vidění 
i starostové obou obcí božický Karel Hala a šanovský Petr Škarek.

Ladislav Nevrkla

Den matek
V sále kulturního domu jsme se sešli 
až na třetí odpolední hodinu. Program 
zahájily děti z první mateřské školy 
v kostýmcích zvířátek, předvedly nám 
kruhové tanečky a zazpívaly soubor 
písní. Děti z druhé mateřské školy 
také navázaly v programu písněmi 
a básněmi a v další části předvedly 
dva dynamické tance květinek.  A pak 
už v kostýmcích napochodovaly po-
stupně dvě skupiny mažoretek a krásně pěkné odpoledne svým vystoupením završily. Děkuji paním učitelkám za příjemný kulturní zážitek.

R. Baráková    
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Rádi informujeme veřejnost o probíhajících aktivitách v Domově Božice. 
O to větší radost máme z aktivit, kterých se zúčastňuje veřejnost a největší 
radost nám přinášejí aktivity, které připravujeme společně s veřejností.
Jako příklad společné akce bychom mohli připomenout pálení čarodějnic, 
která se konala za příznivého počasí koncem dubna na zahradě Domova 
Božice. Žáci místní ZŠ pod vedením p. učitelky Glacové si připravili taneční 
vystoupení. Klienti Domova Božice jim na oplátku předvedli své vlastní vy-
stoupení. Na závěr si vzájemně změřili síly v různých soutěžích. Návštěvnost 
akce byla vysoká. Mezi pozvanými hosty nechyběli zástupci Mikroregionu 
Mikulovsko, města Hrušovany nad Jevišovkou a obce Božice.
Přítomnost dětí v Domově Božice dokáže rozzářit Domov, a to nemusí být 
zrovna hezké počasí, tak jak tomu bylo 17. 5., kdy nás za deštivého poča-
sí navštívily děti z MŠ I Božice u příležitosti Dne matek. Radost, s jakou 
předvedly své představení, svědčí o tom, že dětem uplakané počasí nevadí. 
Zbytečně se neříká, že se pocity přenášejí. Dobrá nálada okamžitě ovládla 
všechny přítomné.
Dne 18. 5. 2018 slavnostně ukončilo 13 absolventů Univerzitu třetího věku. 

Mezi úspěšnými absolventy patřili zástupci Klubu důchodců Božice, kteří 
v průběhu šesti setkání museli zvládnout náročné cvičení zaměřené na pa-
měť, pozornost a koncentraci. Kromě teoretických vědomostí si vyzkoušeli 
pohybová cvičení podporující zdravý způsob života, zaměřená na vyšší věk. 
Ukončení se zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity, lektoři z pořadatelské 
společnosti Donasy, s.r.o. a rodinní příslušníci. Slavnostní atmosféru ceremo-
niálu podtrhlo pěvecké vystoupení De Melodica. Pro klienty Domova Božice 
má přítomnost zástupců z Klubu důchodců Božice obrovský význam. Dodává 
jim pocit sounáležitosti a sebeuplatnění.
Návštěvníci Domova Božice v posledních dnech mohli navštívit výstavu žáků 
7. třídy ZŠ Božice pod vedením p. učitele Kratochvíla, která je instalována 
v přízemí Domova Božice. Mezi návštěvníky, kteří obdivovali kreativitu 
žáků, patřili klienti Zámku Břežany. 
Domov Božice je domov otevřený veřejnosti. Těšíme se na společné setkává-
ní na dalších akcích pořádaných v areálu Domova Božice.

Pavla Švédová – aktivizační pracovnice Domova Božice

I senioři se stále vzdělávají.
Letos se uskutečnil v Domově Božice již třetí ročník tzv. Univerzity třetího věku.
Absolventi - Senioři z Domova a částečně i mimo Domov z obce, si obohatili různé dovednosti 
a především trénování paměti.
Cyklus šesti přednášek byl tematicky zaměřený na lidský mozek, zdraví a životosprávu. Tyto byly  
doplňovány procvičováním různých poznávacích funkcí tak, aby si každý účastník mohl ověřit 
svoje schopnosti a dovednosti.
Přednášejícím lektorům brněnské Masarykovy univerzity se podařilo ukázat účastníkům, že i ve 
vyšším věku je možné si „hrát“. Cvičení byla organizována tak, aby byla zábavná a současně, aby 
se klienti seznámili s novými informacemi. Ty se dotýkaly oblasti životosprávy těla i duše, pozná-
váním národů Evropy, ale i poezie, hudby a historie jižní Moravy.
Řada zajímavých cvičení se přenesla i do Klubu božických seniorů, kteří se již přes 20 let pravi-
delně první pondělí v měsíci scházejí v kulturním domě.
Za absolventy třetího ročníku je třeba poděkovat vedení Domova Božice za organizování těchto 
kurzů, které jsou ojedinělé v širokém okolí regionu.

Zdeněk Čurda st.

Domov Božice - Domov otevřený veřejnosti

Kino Marta má už své stálé příznivce
Když jsme v březnu tohoto roku zkušebně uvedli dvě pásma krátkých stu-
dentských filmů, netušili jsme, že se nám podaří do původně budovatelského 
kina přivézt několik veleúspěšných festivalových titulů, které jsou oceňovány 
diváky i kritikou. Povedlo se navázat spolupráci jak s distribuční společ-
ností Film Europe, která každoročně organizuje na několika místech České 
republiky festival Be2Can (film dle motta „Od Berlinale po Cannes“), tak se 
společností Warner Brothers, se kterou se v současnosti jedná o filmových 
novinkách pro kino Marta. Diváci se tak mohou těšit nejenom na filmy, které 
ovládly vítězná místa na těch nejprestižnějších filmových festivalech, ale 
stejně tak na kvalitní sci-fi, válečné filmy, komedie či rodinné filmy a pohád-
ky pro nejmenší.  Jak dosavadní zkušenost ukázala, právě děti a jejich rodiče 
tvoří největší diváckou skupinu, která do kina Marta pravidelně zavítá. Jak 
je vidět a od rodičů slyšet, po kulturním vyžití pro nejmenší je v Božicích 
a blízkém okolí velký hlad; na poslední promítání filmu Doktor Proktor podle 
předlohy nejúspěšnějšího norského prozaika současnosti Jo Nesbø přijely 
rodiny z Borotic, Hrušovan, Hrádku i Hodonic. Promítání bude i nadále pro-
bíhat během víkendu v intervalu dvou až tří týdnů – odpoledne se uskuteční 
projekce rodinného filmu či pohádky, večer pak program pro dospělé, někdy 
i s úvodem předních filmových kritiků. Programovou skladbu plánujeme tak, 
aby si z nabízených filmů a žánrů mohl vybrat skutečně každý. Některé filmy 
budeme opakovat i dle toho, jak se podaří domluvit se na finančních a licenč-
ních podmínkách s distribučními společnostmi. 
Vstupné je jednotné a spíše symbolické – 50 Kč za osobu. Výtěžek sice nepo-
kryje všechny náklady na provoz a zejména na nákup licencí na promítání, to 
by musela být představení vyprodána, ale takto se alespoň část nákladů vrací 
do obecní pokladny a díky tomu je možné pořídit nové a aktuální filmy. 
Máme radost, že se nám podařilo pro božické kino získat zcela novou ani-
movanou pohádku  Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce, která bude mít 
v České republice 31. května svojí premiéru. V kině Marta tento film uvádíme 
už 2. června od 16 hodin, čímž jsme dokonce předehnali brněnská kina. 
Určitě se svými dětmi přijďte, děti budou nadšené, jak bylo vidět z reakcí na 
filmový trailer. 
Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Chystáme nové a přehledné webové 
stránky, aby byl program snadno dohledatelný pro všechny filmové fanoušky 
ze Znojemska. Věříme, že se brzy dokonce podaří vyjednat digitální kino, 
takže Marta bude disponovat jako jedno z mála kin v České republice kom
plet projekčním arzenálem, tj. promítačkami na staré celuloidové filmy 16 
a 35 mm, Blue Ray formátem a v neposlední řadě projektorem dle standardu 

DCI, což je certifikované zařízení sloužící k promítání premiérových filmů 
v kinech a multikinech. Že je o oživení filmového programu v božickém kině 
Marta velký zájem, svědčí i články snad všech tištěných regionálních médií; 
kino bylo v uplynulých dnech a týdnech představeno na stránkách Mladé 
Fronty Dnes pro Brno, ve Znojemském deníku nebo v tradičním Znojemsku. 
Co je ale na filmových setkáních to nejlepší? Skvělá sousedská atmosféra 
a vytvoření komorního filmového klubu, jehož členové po skončení filmu pijí 
víno místních vinařů, ochutnávají své domácí cukrářské i slané lahůdky a po-
vídají si. Po závěrečných titulcích zábava dále pokračuje, Marek Klíč roztočí 
na pódiu své desky a provozní kina Ivan Hudec svůj modrý pracovní plášť 
sundá až v okamžiku, kdy odejde poslední filmový nadšenec. 
Budeme se těšit, že se potkáme v kině Marta!
Aktuální program kina Marta: 
16. června od 16 hodin / 17. června od 13 hodin: Maxinožka (91 minut)
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záha-
du svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než 
legendární Lesní muž!
16. června od 20 hodin: Velká nádhera (141 minut) 
Vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu vlastní existence 
a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. Příběh stárnoucího 
spisovatele a novináře Jepa zasazuje režisér Sorrentino do prostředí „třpytivé“ 
vysoké smetánky podmanivého Říma a po vzoru filmových velikánů Federica 
Felliniho a Michelangela Antonioniho podává kritiku současné společnosti, 
žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Zoufalý Babylon zbohatlíků, 
politiků, zločinců, filmových hvězd, umělců, intelektuálů, ale i kompliko-
vaných i nestálých vztahů ožívá v starověkých budovách a gigantických 
vilách Říma a sledujeme ho očima rozčarovaného Jepa, věčně se utápějícího 
v poháru gin tonicu a ve víru nekonečných party. A nad tím vším stojí Řím 
jako krásná, avšak mrtvá diva.
POZOR!!! Filmu bude předcházet lektorský úvod filmového kritika 
Kamila Fily. 
Chystané tituly na červenec: 
Ready Player One: Hra začíná – rež. Steven Spielberg, akční sci-fi odehrá-
vající se v roce 2045, kdy nad reálným světem lidí převládá život ve virtuální 
realitě.
Fantastická zvířata a kde je najít – rež. David Yates, dobrodružný rodinný 
film podle předlohy J.K. Rowlingové, autorky Harryho Pottera.

Alexandra Hroncová
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Aktivity božických hasičů
Ve středu 9.5 po poledni vyjížděli hasičské jednotky včetně zásahové jednotky SDH Božice k zá-
chraně starší paní v bytě domu s pečovatelskou službou v Božicích. Paní měla zavřené dveře, zevnitř 
vycházely zvuky, členové zásahové jednotky Jakub Zifčák a Jan Peterka dveře vyrazili a paní poskytli 
předlékařskou první pomoc a poté pomohli s transportem do sanitky. Dostalo se jim pochvaly od vede-
ní Obce Božice (viz https://www.facebook.com/Bo%C5%BEice-581379235282936/
Dne 10. 5. 2018 si hasiči dovezli nový přívěs k dodávce, který bude sloužit pouze pro účely požárního 
sportu (viz https://www.facebook.com/sdhbozice/

Jan Peterka

Hasičská fontána Praha 2018
Řeka Vltava se v sobotu 2. června 2018 přesně ve 22 hodin stane místem, kde 
hasiči společně, bez ohledu na to, jestli jsou to hasiči dobrovolní nebo pro-
fesionální, z Čech, Moravy nebo Slezska, ovládnou pod taktovkou dirigenta 
gigantické množství vody a vytvoří unikátní umělecké dílo. Na motivy sym-
fonické básně Vltava z cyklu Má vlast vytvoří společně největší hasičskou 
fontánu na světě.
Tato velkolepá hasičské akce republikového významu bude propagací ha-
sičstva při příležitosti 100 let české státnosti. Účast jednotlivých hasičských 
družstev  je organizována rovnoměrným výběrem ze všech okresů České 
republiky. K zajištění celé akce je zapotřebí vyslat cca 200 družstev s účastí 
více než jednoho tisíce hasičů. Mezi pěti hasičskými sbory z okresu Znojmo 

jsou i hasiči SDH Božice. Je to velmi významná pocta našim dobrovolným 
hasičům a zároveň je to příležitost propagace naší obce až v našem hlavním 
městě. A jelikož bude tato hasičská vodní světelná show přenášená i Českou 
televizí, budeme mít všichni možnost akci sledovat a třeba přitom zahlédnout 
i naše hasiče. Do Prahy jich odjede devět: Jan Szabó st., Antonín Szabó, 
Antonín Beneš, Dalibor Tomášek, Jan Szabó ml., Marek Szabó, Jan Peterka 
ml., Jakub Peterka a Lukáš Fiala
SOBOTA	2.	ČERVNA	2018;	22:00	HODIN;	RAŠÍNOVO	A	HOŘEJŠÍ	NÁBŘEŽÍ;	
JIRÁSKŮV	A	PALACKÉHO	MOST;	HLAVNÍ	MĚSTO	PRAHA

Ladislav Nevrkla

Jak si připomínáme odboj a válečné oběti?
Ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět vydává novou historickou knihu 
nazvanou Za dráty. Zmapoval v ní místa, kde lidé v letech 1938 - 1945 ztratili 
práva, důstojnost i své životy. 
V nové knize uvádí desítky lokalit z dob protektorátu a okupace, jež se dají 
označit jako tábory. Buď přímo koncentrační, internační, nápravné, sběrné či 
pracovní, káznice i „karanténní budovy“. Sám k tomu říká: Je úplně jedno, 
jak se příslušné zařízení v dokumentech totalitního státu jmenuje. Podstatné 
je, že slouží k izolování nějaké skupiny obyvatel, kterou někdo libovolně 
vybral a oddělil od většiny společnosti. 
Na Hrušovansku taková zařízení taky existovala. Nebyli jsme sice v protek-
torátu, ale naše oblast byla po Mnichovu přímo připojena k Říši a stala se 
součástí župy Dolní Podunají. Podle Klubu vojenské historie byly v katastru 
Božic a Českých Křídlovic zřizovány pobočky zajateckých táborů a podobná 
internační zařízení pro zajatce z cizích zemí a byly sem lidé posíláni v rámci 
tzv. nucených prací (hlavně Poláci). Jako lágr pro zajatce (především Poláky, 
Francouze, Srby a Belgičany) sloužila speciálně upravená část Pavlíkovy 
sýpky na hlavní božické křižovatce (dnes firma Hortim), jako „karanténa“ 
pro ukrajinské dívky, jež byly v obci totálně nasazeny, sloužila již zbořená 
budova německé hudební školy, která stála na stráni nad pozdějším domem 
Černých (dnes Klobásovi) a v budově někdejší cihelny u božického nádraží, 
pozdějšího sídla lesní správy, byly internovány ukrajinské dívky, které cho-
dily do vsi na zemědělské práce. V našem okolí se nacházely ale taky např. 
koncentrační tábory pro maďarské židy, a to v Jaroslavicích, Mackovicích 
a v Pravicích.
Asi nejznámější božickou občankou, která měla za sebou pobyt v takovém 
zařízení, byla paní Božena Rezková, odpočívající dneska v rodinném hrobě 
na božickém hřbitově. Jako děvče (tehdy ještě Vitoušová) pykala se svou 
sestrou za odbojovou činnost svého táty, hajného Františka Vitouše. Ten se 
kvůli pomoci paravýsadku Spelter v Myslibořicích na Vysočině musel do 
konce války skrývat na Moravskobudějovicku, maminka byla vězněná v Brně 
a dcery internovány ve sběrném táboře Svatobořice a pak ještě na dalších 
místech. Po válce se rodina usadila na hájence v Českých Křídlovicích. Bo-
hužel komunistický režim o těchto obětech válečného utrpení mlčel a dodnes 
vlastně trvá odhalování těchto a podobných případů. 
Věřím, že řada z vás nedávno sledovala opakování dokumentu o vypálení 
a vraždění pasekářských osad na Valašku na konci války v dubnu a květ-
nu 1945. Kromě nejznámější Ploštiny se jednalo třeba o Vařákovy paseky. 
A právě rodina Vařákova z těchto pasek se po válce usadila v Božicích a její 
příslušníci zde v poměrně velkém množství žijí dodnes. Třeba se vůbec ne-
zdůrazňují některá fakta. Např. to, že lidé z valašských pasek byli hluboce vě-
řící křesťané, kteří dali všanc i své životy, když pomáhali partyzánům, které 
vedli sovětští partyzánští velitelé. A třeba tragédie Vařákových pasek je přímo 
spojená s nezodpovědným jednáním partyzánských velitelů, kteří šli do osady 
slavit první máj, svátek práce, když okolí pročesávaly nacistické jednotky. Až 
ten nejnovější dokument právě na tuto okolnost upozornil.
Vrátit do historie bychom měli lidi, kteří se v různé míře zapojili do boje proti 

fašismu a v rámci osídlování pohraničí se usadili (někteří jenom na čas) v Bo-
žicích a Českých Křídlovicích. Je to docela zajímavý námět na projekt pro 
žáky 9. ročníku naší základní školy. Některá jména žijí v povědomí, některá 
už jsou neznámá. U některých jsou údaje dobře podchycené, u jiných je třeba 
je doplnit.
Svaz bojovníků za svobodu a SOA Znojmo uvádí následující politické vězně, 
kteří po roce 1945 žili v Božicích a Českých Křídlovicích. Jakub Čech (byd-
lel na dnešním Czerwonkovém) byl v letech 1942–1945 vězněn za sabotážní 
činnost v koncentračním táboře Halberstadt-Zwieberge.
Jakub Vrbka (bydlel u dnešní myslivecké klubovny) byl zatčen v souvislosti 
s atentátem na Heydricha a dva měsíce vězněn v Terezíně. Karel Macháč 
(bydlel nedaleko bývalého Vaverkového, dům je již dávno zbořen) byl vězněn 
v letech 1940 a 1941 v Uherském Hradišti za převádění osob přes hranice 
z protektorátu Čechy a Morava na Slovensko. Vincenc Klapil (dnes Maruští-
kovo) byl zatčen v roce 1945 jako uprchlík z práce na výrobě tajné německé 
zbraně V-1 a vězněn na Cejlu v Brně. František Koníček (dnes Škrabalovo 
v Křídlovicích) byl v letech 1939-1942 vězněn pro velezradu. Do činnosti 
odbojové organizace Obrana národa na Moravskobudějovicku byl v letech 
1939 – 1941 zapojen Karel Papoušek, po roce 1945 učitel a veřejný činovník 
v Českých Křídlovicích a Božicích. Do přímého boje proti fašismu byli za-
pojeni dva občané, jejichž osudy byly v různých dobách spojeny s Božicemi. 
Jedním z nich byl Jan Fráňa, známý z bojů o přístav Dunkerque, druhým 
Antonín Daněk, člen 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky na Valašsku. 
Mělo by být naší povinností shromáždit a jednou důkladně zpracovat vše, co 
se novodobé historie obce týká. Aspoň posledních sta let, tj. od roku 1918 do 
současnosti. Bude to obtížné, ale je to potřebné. Pro nás i pro naše pokračo-
vatele.

Ladislav Nevrkla
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Fotbalové soutěže v závěrečné části
V době uzávěrky mají fotbalisté TJ Sokol Božice A před sebou ještě pět zápasů okresního přeboru. V době, kdy zpravodaj vyjde, už budeme vědět, jak jsme 
hráli s Jaroslavicemi a jak v Práčích. Před námi budou závěrečná tři utkání:
SO 2. 6. 2018 Božice A - FK Znojmo B, 16:30 h
NE 10. 3. 2018 Suchohrdly - Božice A, 16:30 h
SO 16. 6. 2018 Božice A - Litobratřice, 16:30 h
Náš tým TJ Sokol Božice B ve IV. C tř. bude mít tou dobou za sebou utkání v Práčích a doma s Hraběticemi, před sebou pak poslední zápas, a to ve Velkém 
Karlově:
NE 3. 6. 2018 Velký Karlov - Božice B, 16:30 h
 Starší přípravka Břežany/Božice v OS, sk.B bude hrát svůj turnaj 3. 6. 2018 na vlastním hřišti v Břežanech:
NE 3.6,2018 - turnaj v Břežanech:
9:00 h Břežany/Božice - Práče
10:00 h Břežany/Božice - Oleksovice
 
NE 10. 6. 2018 - turnaj v Hostěradicích:
9:00 h Hostěradice - Břežany/Božice
10:00 h Jamolice - Břežany/Božice
 
A tak se radujeme z vítězství: tým „A“, „B“ a přípravka (foto)

Ladislav Nevrkla

Mistr letos mistrem v kulečníku
 
Pro někoho možná překvapivým vítězem letošního tradičního turnaje v kulečníku v Hostinci u Kudličků se stal Milan Šperka známý všem pod přezdívkou 
Mistr. V play-off letošních závěrečných bojů porazil vítěze základní části a držitele Starostovského poháru Jaromíra Jandáska. Turnaj, který se rámcově hraje 
od Vánoc do Velikonoc podpořili: Hostinec u Kudličků, pivovar Starobrno, Rybářské sdružení Božice, starosta obce Karel Hala a blog ProBožice (https://pro-
bozice.blogspot.cz).
Konečné	pořadí:
1. Milan Šperka
2.	Jaromír	Jandásek
3.	Luděk	Fučík
4.	Jiří	Pavelčík
 
Základní	část	(Starostův	pohár):
1.	Jaromír	Jandásek
2.	Luděk	Fučík
3.	Luboš	Šenkeřík

Ladislav Nevrkla

Hasičská fontána Praha 2018 – největší vodní světelná show jakou kdy Praha zažila
Již příští týden  se do Prahy sjede více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky, aby zde vzdali poctu československému 

státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se 
díky hasičským stříkačkám doslova vzedme do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvoří unikátní a dosud nevídaný vizuální 

zážitek, kdy se před diváky odehraje světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku. 
Této krásné akce se zúčastní i družstvo SDH Božice, které již delší dobu připravuje výzbroj svého nového vozidla. Držme palce 

a děkujeme za reprezentaci naší obce a okresu. 
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František Ryšávka
J. Fučíka 829, Hrušovany n. J.,  671 67

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

Tel.: 605 562 829

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

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

a TV
Internet

NEJVÝHODNĚJŠÍ

GARANCE
RYCHLOSTI

INSTALACE PŘÍPOJKY 0 Kč
televize do mobilu a tabletu k internetu ZDARMA
PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo
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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


