
Vážení občané,

i když to někteří z 
nás příliš nezare-
gistrovali, máme 
za sebou léto a čas 

dovolených. 
 V červenci a srpnu se uskutečnila 
celková rekonstrukce zděné poklonky,t 
tzv. Klíčova kaplička. Věřím, že po 
této opravě bude kaplička bez nutnosti 
větších oprav stát na svém místě po 
mnoho dalších generací. Přestože větši-
na občanů naší obce patří mezi ateisty, 
myslím si, že bychom neměli dědictví 
našich předků nechat chátrat a předat je 
tak našim potomkům v dobrém stavu. V 
posledních šesti letech se nám podařilo 
opravit každoročně jednu památku a 
rádi bychom v tomto trendu pokračo-
vali. 
 Zaměstnanci obce v letních měsících, 
mimo pravidelné údržby veřejných 
prostranství, provedli nové vydláždění 
chodníku před jednotou v Českých Kří-
dlovicích a nově jsme umístili lavičky u 
dvou zastávek autobusů. Dále jsme pro-
váděli pravidelnou prázdninovou údržbu 
v zahradách našich mateřských školek a 
byl udělán celkový nátěr kládového lisu 
před obecním sklepem. V nejbližší době 
by měly začít práce na opravě dlažby a 
rekonstrukce toalet na hřbitově.  
 V letošním roce budou v naší obci 
prováděny dvě větší stavby na komuni-
kacích Správy a údržby silnic. Jedná se 
o opravu mostu v Zámlýní a vybudování 
okružní křižovatky u základní školy. 
Most v Zámlýní by měl být kompletně 
hotov do konce listopadu a druhá stavba 
se protáhne až do roku 2017. Přestože 
při stavbách vzniknou určitě komplikace 
v dopravě, věřím, že po dokončení se 
bude naší obcí jezdit lépe a především 
se zvýší bezpečnost. 

Karel Hala, starosta obce Božice
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Slovo starosty

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 5/2016

Výstavba okružní křižovatky v Božicích

     V těchto dnech se již naplno rozbíhá stavba, která se dotkne nejen božických občanů, ale i obyvatel okolních 
vesnic. Jedná se o rekonstrukci křižovatky silnic II/397 a III/4141 na okružní s průměrem 30 m a jedním jízdním 
pruhem a rekonstrukci mostu 397-004 převádějící silnici II/397 “přes Příční potok“. Součástí jsou další staveb-
ní objekty jako rekonstrukce silnice II/397 mezi okružní křižovatkou a mostem ev.č. 397-004, obnova dešťové 
kanalizace, autobusový záliv a úprava objízdné trasy -  investorem této akce je Správa a údržba silnic Jihomorav-
ského kraje, p. o.
     Obec Božice se částkou cca 4.100.000,- Kč podílí na vybudování pěších komunikací (chodníků) a sjezdů, 
napojení místní komunikace a na opravě veřejného osvětlení. Tato částka se při výběrovém řízení snížila zhruba o 
jeden milion korun oproti zadávací dokumentaci.
     Věříme, že výstavba křižovatky pozitivně ovlivní provoz na tomto velmi rizikovém místě, kdy zejména v ran-
ních hodinách při příjezdu dětí do školy bývá dopravní situace velmi kritická. Dalším pozitivem bude odstranění 
problému s dešťovou vodou, kde se řešení neúspěšně hledá již dlouhou dobu.
    Výstavba křižovatky a rekonstrukce vozovky a mostu budou přinášet také řadu dopravních omezení. Chtěl 
bych tímto poprosit občany o trpělivost po dobu stavby, celé dílo bude k prospěchu nám všem.

Jiří Čada, místostarosta

Změna v odvozu odpadů – označování popelnic nálepkami
Rada obce Božice

Vzhledem k nárůstu počtu popelnic u jednotlivých domácností se Rada obce Božice 
rozhodla k omezení jejich počtu. Každá domácnost v nejbližších dnech obdrží nálep-

ku, kterou umístí na popelnici.
Přidělování nálepek:

domácnost do čtyř osob: 1 modrá nálepka (nerozhoduje velikost popelnice)
domácnost pět a více osob:  2 modré nálepky (nerozhoduje velikost popelnic)

trvale neobydlené nemovitosti – objekty k rekreaci: 1 žlutá nálepka (pouze malá 
popelnice – 110 l)

!!!Od 14. října 2016 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou!!!

Relaxační a sportovní centrum Božice
!!!   U P O Z O R N Ě NÍ   !!! 

Provozní doba platná od 1. 10. 2016
  
  Pondělí –   ZAVŘENO

  Úterý  –   10:00 – 18:00  poslední vstup 16:30 – 17:30

  Středa  –   10:00 – 18:00  poslední vstup 16:30 – 17:30

  Čtvrtek –   14:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

  Pátek  –   10:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

  Sobota  –   10:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30

  Neděle  –   10:00 – 20:00  poslední vstup 18:30 – 19:30
Pozvánka na

12. zasedání
Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice

8. 12. 2016 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 revokaci usnesení ZO ze dne 8. 3. 2013, bod č. 8. z důvodu změny 
kupujícího.

2. Schvaluje revokaci usnesení ZO ze dne 28. 5. 2005, bod č. 7 z důvodu změ-
ny kupujícího.

3. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 860/15, zahrada o výměře 309 m2 kat. 
území České Křídlovice Miroslavě Dufkové, bytem Vídeňská 3254/68, Znoj-
mo za cenu 
18.695,- Kč.

4. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 84/1, zahrada o výměře 402 m2 kat. 
území České Křídlovice manželům Oldřichu a Heleně Halouzkovým, bytem 
Božice č.p. 320 za cenu 
24.321,- Kč.

5. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2636, ostatní plocha o výměře 78 m2 
kat. území České Křídlovice manželům Miroslavu a Tereze Fojtíkovým, bytem 
nám. Svobody 12/12, Miroslav cenu 27.800,- Kč.

6. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2633, ostatní plocha o výměře 127 m2 

kat. území České Křídlovice Josefu Leisserovi, bytem Božice č.p. 25 za cenu 
32.700,- Kč.

7. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 8238 v kat. území Božice, a to části 
označené jako parc. č. 8238/4, ostatní plocha o výměře 116 m2 v kat. území 
Božice, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 782-
429/2012 Pavlu Kašpárkovi, bytem Božice č.p. 118 za cenu 14.036,- Kč + 
1.344,- Kč za geometrický plán pro rozdělení pozemku.

8. Schvaluje prodej bytové jednotky č. 395/6 v bytovém domě č.p. 395 v Bo-
žicích na pozemku parc. č. st. 332 v obci a kat. území Božice včetně spo-
luvlastnického podílu o velikosti 4101/29357 na společných částech domu a 
pozemku parc. č. st. 332 Vlastimilu Žilíkovi, bytem Božice č.p. 217 za cenu 
900.001,-Kč.

9. Schvaluje odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva jako věcného práva na pozemek parc. č. 8486, trvalý travní porost, o vý-
měře 1147 m2 ve vlastnictví manželů Karla a Jany Jandáskových, oba bytem 
Mackovice č.p. 145 souhlasným prohlášením mezi prodávajícím a kupujícím 
za cenu 133.745,- Kč.

10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016. 

11. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 276/2, zahrada o výměře 618 m2 kat. 
území České Křídlovice Lubomíru Holému, bytem U Sladovny 171, Hodonice 
za cenu 37.389,- Kč

Karel Hala
starosta

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konaného dne 8. září. 2016 v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

Výpis z usnesení Rady obce č. 27 ze dne 25.7.2016
 
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje přidělení nájemního bytu v č.p. 453

2. RO schvaluje pořízení nálepek na popelnice z důvodu nárůstu jejich počtu

3. RO  doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) ke schválení žádost o 
prodej pozemku parc. č. 860/15 v k. ú. České Křídlovice o výměře 309 m2 za 
cenu 50,- Kč/m2, žadatelka Miroslava Dufková

4. RO  doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení žádost o prodej prodej po-
zemku parc. č. 84/1 v k. ú. České Křídlovice o výměře 402 m2 za cenu 50,- Kč/
m2, žadateleé manž. Helena a Oldřich Halouzkovi
 
5. RO schvaluje pronájem sklepa ev. č. 048, žadatelka Andrea Veverková
 
6. RO schvaluje vyplacení příspěvků na narozené děti 
 
7. RO neschvaluje vyplacení příspěvku na narozené dítě pro nesplnění podmí-
nek pro jejich vyplácení
 
Výpis z usnesení Rady obce č. 28 ze dne 15.8.2016
 
1.  Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016
 
2. RO schvaluje zařazení dokončených investi do majetku obce:
- Traktorový nosič kontejnerů   180.290,- Kč

- Cisternový kontejner   58.080,- Kč
- Kanalizační přípojka k ubytovně   8.375,73 Kč
- Místní komunikace „Pod masnou“   3.797.230,11 Kč
 
3. RO  doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) ke schválení žádost o 
koupi pozemku (vč. sklepa ev.č. 0142) parc. č. 2636 v k. ú. České Křídlovice o 
výměře 78 m2 za cenu 27.800,- Kč, žadatelé manž. Tereza a Miroslav Fojtíkovi
 
4. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi bytu č. 395/6 v č.p. 395 
vítězné nabídce z výběrového řízení za 900.001,- Kč, žadatel Vlastimil Žilík
 
5. RO schvaluje zápůjčku dětského nafukovacího hradu na akci Kiritof do obce 
Jevišovka za úhradu 500,- Kč, žadateli Sdružení občanů chorvatské národnosti 
v ČR.
 
6. RO  doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku (vč. sklepa ev.č. 
0145) parc. č. 2633 o výměře 127 m2 za cenu 32.700,- Kč, žadatel Josef Lei-
sser
 
7. RO schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Božice, p.o. přijetí finanční-
ho daru ve výši 15.900,- Kč od Sdružení rodičů při ZŠ Božice
Hlasování: 4– 0 – 0

8. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců
 
9. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o prodej pozemku parc. č. 8238/ v 
k. ú. Božice o výměře 116 m2 za cenu 100,- Kč/m2, žadatel Pavel Kašpárek

DĚLÁTE DOMA GENERÁLNÍ ÚKLID?
MÁTE STARÉ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ,

KTERÉ CHCETE VYHODIT?
FUNKČNÍ I NEFUNKČNÍ?

NEVYHAZUJTE HO
A PŘINESTE HO PROSÍM DO KNIHOVNY NEBO NA OBECNÍ ÚŘAD.
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Školní rok 2016/2017 byl zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Na tradičním veřejném slavnostním shromáždění v sále KD Božice se všichni 
zúčastnění seznámili s důležitými informacemi o právě ukončeném školním 
roce 2015/2016, událostech a změnách, které nastaly během hlavních prázdnin 
a hlavně o plánech do nového školního roku.
Ve školním roce 2015/2016 byl stav k 30. 9. 2015 do zahajovacího výkazu 224 
žáků( o 1 méně než v roce předcházejícím). Během školního roku odešel 1 žák 
a přišli 3. 
Školní rok 2015/2016  končilo na ZŠ Božice k 30. 6. 2016 celkem 226 žáků. 
Na konci školního roku 2015/2016 odešlo ze školy na střední školy celkem 24 
žáků. Z tohoto počtu 22 žáků vyšlo z devátého ročníku a dva žáci z osmého 
ročníku. Na maturitní obory studia bylo letos přijato 12 žáků z deváté třídy, 
tj. 52,4% z celkového počtu žáků deváté třídy. Z těchto přijatých budoucích 
maturantů měli v posledních dvou pololetích čtyři žáci samé jedničky nebo vy-
znamenání, další tři žáci měli jednu až tři trojky a zbývajících pět mělo jednu 
až deset trojek a zároveň jednu až tři čtyřky.
Prospěch k 30. 6. 2016 : celkem 126 žáků prospělo s vyznamenáním, 86 
prospělo a 14 žáků neprospělo. Z těchto 14 žáků 7 nebylo podle § 52, odst. 
3 Školského zákona klasifikováno pro nesplnění požadovaných výstupů, 2 
neprospěli ve více předmětech a 7 neprospělo v jednom předmětu (někteří 
byli hodnoceni nedostatečnou a současně nebyli klasifikováni). Žáci, kteří 
byli hodnoceni nedostatečnou maximálně ze dvou předmětů, měli podle § 53, 
odst. 1 Školského zákona možnost vykonat opravnou zkoušku v pátek 26. 8. 
2016. K opravné zkoušce se dva žáci nedostavili, čtyři žáci u opravné zkoušky 
neprospěli a pouze jeden žák u komisionálního přezkoušení prospěl. 
 
Personální obsazení pro školní rok 2016/2017 ZŠ Božice k 1.9.2016– peda-
gogičtí pracovníci:
Učitelé : Dagmar Szabóová, Miriam Kočí, Zuzana Ralenovská, Alena Vorlická, 
Lada Glacová, Lada Vaváková, Růžena Baráková, Petra Křivánková, 
Naděžda Vidová, Hana Koledová, Tamara Juřicová, Veronika Mikysková,
Petra Polínková, David Zejda, Veronika Kočí, Hana Klinerová a  Jan Peterka .
Vychovatelky: Jitka Nováková, Jitka Hanzlíková a Jaroslava Fojtíková.
 
Počty žáků ve třídách pro školní rok 2016/2017 , třídnictví

Třída Třídní učitel Počet žáků: celkem (chlapců + dívek)
1. A Dagmar Szabóová  17 ( 10+ 7) 
1. B Miriam Kočí  18 (7 + 11)
2. Zuzana Ralenovská  22 (8 + 14) 
3. A Alena Vorlická  23 (8 + 15)
3. B Lada Glacová  24 (11 + 13)
4. Lada Vaváková  25 (11 +14)
5. Petra Křivánková  19 (8 + 11)
I. Stupeň 7 tříd  148 žáků   Průměr na třídu = 21,14
6. Naděžda Vidová  25 (12 + 13) 
7. Hana Koledová  28 (13 + 15)
8. Tamara Juřicová  23 (10 + 13)
9. Veronika Mikysková 21 (4 + 17)
II. stupeň 4 třídy  97 žáků  Průměr na třídu = 24,25
Škola celkem 11 tříd 245 žáků   Průměr na třídu = 22,27

Podle školního učebního plánu se žáci na ZŠ Božice učí prvnímu cizímu jazy-
ku od III. třídy a druhému od VII. třídy i v tomto školním roce.
Volitelné předměty:
VII.třída: německý jazyk + konverzace v anglickém jazyce
VIII.třída: německý jazyk + praktika z přírodovědných předmětů nebo kon-
verzace v Aj
IX.třída: německý jazyk + konverzace v německém jazyce.

Jan Peterka, ředitel školy

Zahájení školního roku 2016/2017 na ZŠ Božice.
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Během letošního roku se to řadě z vás už stalo. Zastaví vás turista, nejčastěji cykloturista, a ptá se vás na něco z historie Božic. Ne té nedávné, ale té dávněj-
ší, kterou z nás prakticky nikdo nepamatuje. Je to však historie tohoto místa, a proto bychom o ní přeci jenom něco málo měli vědět. Třebas i nepřesného a 
spekulativního, ale aspoň něco. Dnes začínáme s místem nejpovolanějším, kopcem jménem Tanzberg.

V pátek odpoledne se takový cykloturista taky pohyboval v Božicích. Pán z Tišnovska, který má zálibu v poznávání málo známých míst, o nichž se v nějaké 
literatuře dočte, a pak se je snaží najít. A tak zastavoval lidi v Božicích a ptal se jich, kde najde pahorek mezi Božicemi a Českými Křídlovicemi, kde kdysi 
stávalo nějaké sídlo, snad tvrz. A že tomu pahorku se říká Tanzberg! Nikdo z oslovených nevěděl. Až paní Pavla měla spásný nápad. Zašla s pánem k nám 
a já se pána ujal. Moc se omlouvala, ale uklidnil jsem ji, že je to v pořádku. Taková návštěva mi vůbec nevadí. Naopak. Taky nebyl pán prvním, kdo u nás s 
nějakou podobnou „historickou“ prosbou zazvonil.

To slůvko kdysi je důležité: tvrz tam mohla stát třeba kolem roku 1378, kdy v zemích Koruny české končila vláda císaře Karla IV. Asi pár desítek let předtím 
byla postavena a v roce 1481 už se o ní pro změnu nepíše vůbec!
A s názvem kopce-pahorku Tanzberg je to podobné. Oživit se však dá. Příklad najdeme nedaleko: Malý hrádek Lampelberg ve viniční trati zaniklé osady Ječ-
meniště na česko-rakouských hranicích byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v lokalitě. Právě z tohoto místa je nejlepší výhled do krajiny. Nachází 
se zde kulatá věž, pod níž je místnost pro hotaře a bývalá maštal pro koně. Do roku 1989 jsme o žádném Lampelbergu neslyšeli, nyní je to velmi frekventova-
ný název známý hlavně vinařům.

Publicista Miroslav Plaček o božickém  pahorku Tanzbergu píše: „Okrouhlý pahorek po zaniklém sídle mezi Božicemi a osadou České Křídlovice v místech 
domů čp. 79, 80 a 81.“
Obyvatelé současných domů uvedených popisných čísel se nemusí děsit či radovat. Jedná se o původní božické číslování, to za „á“ a za „bé“, nejde o domy, 
ale o prostor za těmito domy, přesněji až za jejich zahradami. Ty domy mají dnes čísla 137, 138 a 153. Kopec, který se nad nimi vypíná, je z této severní 
strany skutečně mohutný. M. Plaček o něm uvádí: „Poměrně velký pahorek (osy horní plošiny 42 m a 29 m) vybíhá ze hřbetu, na němž se směrem na severo-
východ rozkládá vesnice. Jeho převýšení vůči úpatí stráně je 17 m a proti cestě kolem sklepů, které jsou zapuštěny do severního svahu ještě 9 m. Právě terasa 
cesty, která se na západě rozšiřuje v zahradu, může být pozůstatkem okružního valu. Jinde se opevnění v průběhu času ztratilo a na přístupové straně, v místě 
domků, bylo srovnáno.“
Nevím, nevím, jestli pěšina nad zahradami může být pozůstatkem okružního valu, ale budiž. Přístupovou stranou se myslí jižní svah pahorku Tanzberg z ulice 
„pod Masnou“, tam kde jsou domy čp. 173 a 172.
Celý Tanzberg pak je ze všech stran provrtán sklepy, které ve 30. letech zkoumaly i odborné archeologické komise a zjišťovaly, zda se v případě severních 
sklepů nejedná o tzv. lochy, tj. sklepní úkryty pro obyvatelstvo v případě nebezpečí, tak jak byly ve 30. letech ještě zachovalé lochy v dnešním lesíku za Sig-
mundovými. Ale o tom někdy jindy.

„Němečtí vysídlení obyvatelé nazývali toto místo „Tanzberg“, a to na základě pověsti o zdejším rejdišti pohádkových bytostí a příšer,“ píše dále v publikaci 
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, zámků a tvrzí Miroslav Plaček. „Důvod, proč pahorek vznikl, však zřejmě unikal i jim, protože ve vzpomínkové 
knize německého rodáka se v souvislosti s Tanzbergem píše jen o podzemních prostorech a chodbách.“

Do spekulací se Ing. M. Plaček pustil v závěrečném odstavci, kdy se soustředí na Tanzberg jako možné sídlo - tvrz - vladyků z Křídlovic. Opět cituji z jeho 
knihy:
„Sídlo zřejmě nepříslušelo k Božicím, které byly po většinu středověku majetkem želivského konventu. Naopak Křídlovice s kostelem sv. Petra a Pavla (vy-
svěcen roku 1225) byly v držení stejnojmenné nižší šlechty vladyků (zemanů) z Křídlovic a díl s patronátem kostela patřil klášteru v Louce.“ To jsou docela 
zajímavé informace, které jenom potvrzují rozdílný historický vývoj Křídlovic a Božic. Jak se Božice dostaly do majetku premonstrátů z Želivi (nachází se 
mezi Humpolcem a Pelhřimovem), aktuálně nevím, že však Křídlovice v době vrcholného a pozdního středověku vlastnili vladykové z Křídlovic, je přinej-
menším zajímavé. Já mám k sídlu - tvrzi - vladyků z Křídlovic jinou teorii, ale o té taky až někdy jindy.

„Od roku 1349, kdy se se vzpomíná Víšek z Křídlovic, na Křídlovicích seděli až do roku 1481 vladykové z Křídlovic. Tvrz se v pramenech neuvádí a ani v 
roce 1481, kdy se vypočítává zboží prodávané novému majiteli Štěpánovi Eytzingarovi z Eytzingu, nefiguruje ve výčtu třeba ani její místo či kopec. Byla tedy 
již nějakou dobu zaniklá. Datování její existence má v rukách zase jen archeologie středověku.“

Použitá literatura:
Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, zámků a tvrzí, Libri, Praha 2001; H.P. Schad´n, 1953, str. 175 a L.a A.Pfisterovi, str. 16-17

Mgr. Ladislav Nevrkla

Tajemná místa Božic: Pahorek Tanzberg, tvrz vladyků z Křídlovic?
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Obecní knihovna v Božicích se opět připojuje k již 20. ročníku této celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní 
ústřední motto této akce je: „zažijte knihovnu jinak“. 
- tento týden se mohou noví čtenáři přihlašovat zdarma
- přineste si svoji knihu do knihovny a zdarma si ji obalte
- dny otevřených dveří
- čtenáři budou osvobozeni od poplatků za upomínky
- pro ZŠ a MŠ pořádáme čtenářské lekce a besedy
- 5. října půjdeme s knihami do přírody
14. října se  můžete těšit na Podzimní nocování s Broučky. Více informací o akcích v knihovně.

Simona Juhaňáková

Jednu srpnovou sobotu jsme vyjeli společně s 48 dětmi na tábor do rekreačního střediska Nesměř. Zvolili jsme téma „ indiáni“ a mažoretky si navíc přibalily 
hůlky a pompóny. Hned po příjezdu jsme postavili týpí a poopravili jsme tábořiště. Pak jsme se dali do barvení „ indiánských oblečků“  a  „ indiánské léto“ 
mohlo začít. Od ranního budíčku až po večerní kino jsme se nezastavili. Samé hry, sportování, tvoření a tancování. Paní kuchařky nám přály, takže jsme druhou 
večeři jako šesté jídlo „ baštili“ u promítání potmě a moc nám chutnalo. Nezapomněli jsme ani na pěší výlety krásnou přírodou a na hledání pokladu u poboře-
ného hrádku Templštejnu. No, noční „bojovka“ byla také dobrá.  Komu se tábor líbil, ten vyhrál a my vedoucí ( M.Kočí, Z.Ralenovská, M.Hnízdilová, M.Su-
chánková a já) jsme to také přežili…Tak zase příště na jiné téma.

Za kolektiv pěti vedoucích Růžena Baráková

Týden knihoven  3. – 9. října 2016

Indiáni jedou……

O letních prázdninách jsme se již po třetí zúčastnili anglického tábora, který 
každoročně pořádá Denisa Bernardová. Každý rok je jiné téma, prvním rokem 
jsme se všichni stali piráty, loni jsme putovali po stopách Harryho Pottera a 
letos jsme cestovali kolem světa. Bylo nás dvacet a byli jsme rozděleni do 3 
skupin, které mezi sebou po celý týden soutěžily o poklad. Měli jsme cestovní 
pasy, do kterých jsme dostávali na hranicích razítka. Každý den jsme navštívili 
jinou zemi, o které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a jedli jsme jídla 
typická pro zemi, ve které jsme se zrovna nacházeli. Hráli jsme různé hry, 
soutěžili jsme, kreslili a vytvářeli. Chodili jsme k rybníku, ke studánce a do 
lesa po vyznačených trasách, na kterých na nás čekaly zajímavé úkoly, sbírali 
jsme indicie a artefakty, které nás dovedly vždy do cíle s odměnou. Nechyběl 

ani den v bazénu, ani dopolední film, který letos na naléhání těch nejmenších 
nebyl v angličtině. Svačiny a obědy nám připravovala paní Bernardová a všem 
nám moc chutnalo. Největší úspěch měla Asie, zeleninové rolky v rýžovém 
papíře byly výborné a nezbyla ani jediná, menším účastníkům zase víc chut-
nalo v Anglii. Nikdo nepohrdnul jídlem v Itálii a ani skandinávská tuňáková 
pomazánka na celozrnném chlebu na sebe nenechala dlouho čekat. Tábor jsme 
si moc užili a příští rok se určitě zúčastníme znovu, už teď s napětím očekává-
me téma, které bývá až do zahájení tajemstvím.  Všichni ale víme, že Denča si 
s tím hravě poradí a i příští rok nás překvapí tím, co přichystá.

Za účastníky tábora Bára Podaná, Monča Kacetlová a Peťa Balcar

Mini tábor s angličtinou
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č. 8 – PhDr. Jiří Kacetl 
zastupitel města Znojma

Narodil jsem se r. 1976 v M. Krumlo-
vě, od r. 1991 bydlím ve Znojmě. 
Vystudoval jsem historii a anglistiku 
na Karlově univerzitě, od r. 2008 
pracuji jako historik v Jihomoravském 
muzeu ve Znojmě. Specializuji se  
na dějiny Znojemska a jihozápadní 
Moravy, publikuji, přednáším pro 
veřejnost. V roce 2006 jsem byl 

zvolen zastupitelem města Znojma a také neuvolněným 
radním. Od r. 2010 jsem ale přešel do opozice vůči sociál-
ně-demokratickému a komunistickému vedení města.  
Jsem členem několika občanských spolků, věnuji se 
zejména problematice veřejné dopravy, kultury a cestov-
ního ruchu. Jsem ženatý, mám dva syny. 

č. 17 – Karel Hala 
starosta obce Božice

Narodil jsem se r. 1963. Od naroze-
ní žiji v Božicích. Vystudoval jsem 
Střední průmyslovou školu stavební 
v Brně, obor geodezie. Jako geodet 
ve svém oboru jsem pracoval 28 let; 
často jsem se setkával se starosty 
obcí na Znojemsku, a získával tak 
zkušenosti, které jsem později mohl 
využít ve své současné funkci.  

Roku 2010 jsem byl zvolen uvolněným starostou Božic.  
Protože mi nebylo nikdy lhostejno, kde žiji já a moje 
rodina, zapojil jsem se již v roce 1990 do politického dění 
v obci a od té doby jsem nepřetržitě působil v zastupitel-
stvu. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany  
a moje politické názory jsou spíše liberální. Více než dva-
cet let se věnuji dobrovolné práci v mládežnické kopané. 
S manželkou jsme vychovali dvě dnes již dospělé děti.

volte číslo

23
STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU
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          ZŠ A MŠ BOŽICE  VE SPOLUPRÁCI S SDH BOŽICE 

          VÁS SRDEčNě ZVE NA  TRADIčNÍ  

   DRAKIÁDU 
 

DNE 1. 10. 2016  OD 14,00 HOD    NA ZÁVODNÍ 

DRÁZE  

V AREÁLU PROBěHNE VÝSTAVKA PRACÍ žÁKů ZŠ.  

OBčERSTVENÍ ZAjiŠtěNO, ŠpekáčKY NA OPEčENÍ VEZMěTE S SEBOU.  
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Tak jsme zase jednou vyrazili na plánovaný cyklovýlet. Tentokrát do maleb-
ného lednicko-valtického areálu, který svou polohou a sítí cyklostezek nabízí 
turistické vyžití široké škále nejen cyklistické veřejnosti. Jednoduše řečeno, i 
když se mnou možná někteří nebudou souhlasit, tady vás výškový profil neu-
tahá. Je to opravdu zejména pro cyklisty kochatele. 
Sobota 20. 8. se sice meteorologickou předpovědí netvářila vhodně a zamra-
čená obloha měla v sobě schovaný otazník, to však nic nezměnilo na tom, že 
pár minut před devátou hodinou se 10 cykloturistů opřelo do pedálů a vydalo 
se k božické stanici ocelového oře, který s námi měl docválat až do stanice 
Valtice-město, odkud jsme jeli již „za svoje“. 
Během necelých 3 kilometrů se nám do cesty připletl Dianin chrám, známý 
jako Rande-vous, blízce připomínající Oblouk vítězství v Paříži, kterým pro-
jíždí cyklisté v rámci závodu Tour de France. Tak jsme ho také projeli.
 Kaple sv. Huberta byla další zastávkou na cestě, která se postupně 
zaplňovala dalšími pěšími a cyklisty, kteří se nám pletli do cesty stejně tak, 
jako i my jim. Chrámu u Tří grácií jsme věnovali delší dobu, protože zde byla 
mini ochutnávka vín z Hlohovce, a tak se provedlo mini dotankování provoz-
ních kapalin.       

 Přejezd na Apollónův chrám a Janův hrad byly poslední zastávky před Ledni-
cí, na jejímž začátku nás k obědové pauze neokázalým způsobem pozval malý 
kozlík, přivázaný za kolík na krajnici.  
Když bylo bříško plné, tělo lehce odpočaté, tak jsme po společném rozhodnutí 
změnili plán trasy a vydali se cestou lemující břeh lednických rybníků směrem 
na Sedlec. Ano, uznávám, dříve jsem odbočil, takže jsme jeli trochu jinudy, 
ale zase to byl kus cesty, kterou jen tak někdo nejezdí. Bonusem byl neokázalý 
pohled na dozrávající vinice, zoraná pole, či pokosené louky. 
Poslední část trasy ze Sedlece na mikulovské vlakové nádraží byla pozna-
menána malým technickým problémem, a to na duši. Ano, vypustila zbytek 
vzduchu a nechala tak svou majitelku pomyslnou cílovou metu projít. 
Odjezdem vlaku z mikulovského nádraží jsme tak za sebou zanechali 40 kilo-
metrů dlouhou cyklobrázdičku ve valticko-lednické oblasti a završili tak den, 
který nám zpestřilo slunce svými teplými paprsky. 

Ať vám kolo sviští a co nejméně piští přeje
Robert Šotkovský 

Ciklovýlet Valtice

Ani letos o prázdninách nebyly Božice ochuzeny o tradiční fotbalový turnaj 
na Škárkovce. Už popáté se v sobotu 20. 8. 2016 sešli fotbaloví nadšenci z 
Božic a okolí na turnaji, který pořádali božičtí hasiči. Bojovalo se o putov-
ní pohár, věcné ceny, ale hrálo se hlavně pro radost z pohybu. Na začátku 
přítomní uctili památku nezapomenutelného pravidelného účastníka turnaje 
Vlastíka Fňukala.

Kvalitně připravené akce se letos zúčastnily tři týmy. Ředitel turnaje Dalibor 
Tomášek přivítal týmy s názvy Forever Vlastík, Mistři a Bayern Božice. 
Hrálo se dvoukolově každý s každým, bodovalo se 2-1-0, body se sečetly a 
daly nám letošního vítěze. 

Napínavá utkání se odehrávala na pěkně upraveném hřišti, před sluníčkem 
chránil diváky i hráče veliký stan. Výborné občerstvení zajišťovali hasiči, 
byla zde i budka WC. A tak jediné, co letos dělalo pořadatelům vrásky na 
čele, byl nabitý kalendář srpnových akcí. Týkalo se to jak počtu přihlášených 
týmů, tak i diváků. 

Konečné pořadí:
1. Bayern Božice (Honza Szabó a spol.)
2. Forever Vlastík (Laba a spol.)
3. Mistři (Max a spol.)

Ladislav Nevrkla

Stejně jako se stávají v Božicích některé akce tradicí, mělo by se k nim zařadit i posezení u burčáku v obecním sklepě. Také letos byly k jeho výrobě použity 
hrozny z Muškátu Ottonel, který byl vypěstován na vinici Pustina v Božicích. Tato odrůda byla poprvé vyšlechtěna roku 1852 a její poddruh chrupka se údaj-
ně pěstoval již kolem roku 5000 př. n. l. Vzhledem k tomu, že byly hrozny vyprodukovány v Česku, má šťáva z nich právo nazývat se burčákem, na rozdíl od 
některých produktů, které jsou vyrobeny z hroznové šťávy ze zemí na jih od nás.
 Letos se prodalo 100 litrů burčáku a více než 70 účastníků je důkazem, že jsou podobné akce lákadlem pro naše občany. Tak jako u většiny pochutin má kaž-
dý člověk rád něco jiného i u burčáku jsou skupiny lidí, kteří mají raději burčák sladší a na druhé straně je skupina, která dá přednost tzv. řezáku. Trefit přesně 
dobu, kdy je burčák na vrcholu, je v dnešní uspěchané době téměř nemožné a tak jen můžeme závidět našim předkům, kteří měli čas posedět ve sklípku a 
počkat si na správnou dobu k jeho popíjení. Do příštího roku uvažuje pořadatel této akce Družstvo božických vinařů s možností prodeje burčáku z obecního 
sklepa v několika po sobě jdoucích víkendech.        

Karel Hala

Na Škárkovce popáté. Vzpomínka na Vlastíka Fňukala

Burčák 2016
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V sobotu 21. května dorazila hasičská jednotka z SDH Božice na soutěžní odpoledne 7 v 1. Ne, že by tady snad hořelo, ale hasiči byli požádáni obcí Božice o 
spolupráci u některých disciplín. Největší úspěch sklidila oblíbená pěna. Pěnu si užili nejen soutěžící, ale hlavně děti.
Hasiči začali na trávník pouštět litry pěny a další disciplína mohla začít. Nejprve si soutěžící zaplavali a pak přišly na řadu děti. „Jó, pěna, pěna..,“ křičely, a 
pak už v ní jen řádily a řádily. V některých momentech v ní nebyly ani vidět. Za chvíli byli od pěny komplet všichni. Na řadu tak přišla očista hasičskou hadi-
cí. Rádi jsme se na pořádání soutěže podíleli a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Ohlédnutí, které se nevešlo do předchozího zpravodaje - s omluvou redakční rada.        Miroslav Beneš

Dne 26. července 2016 jsme přijali pozvání Domova pro seniory Skalice a zúčastnili 
jsme se soutěže nazvané „Den plný pohybu“. Soutěžilo se v pěti disciplínách a to v koší-
kové, kuželkách, pétanque, jízdě na invalidním vozíku a poznávání barev.

Ze sedmi poskytovatelů sociálních služeb pro seniory Jihomoravského kraje se družstvo 
Domova Božice umístilo na pěkném druhém místě. Děkujeme vedení Domova pro seni-
ory Skalice za perfektní organizaci akce a občerstvení.  

Pavla Švédová, aktivizační pracovnice Domova Božice

V Božicích se konala soutěž obcí 7 v 1 a odpoledne jim přijeli zpříjemnit božičtí hasiči. Největší úspěch sklidila pěna, v té 
děti řádily a řádily...

Den plný pohybu

Dne 7.9.2016 se Domov Božice zúčastnil již 7. ročníku akce s názvem Den sociálních služeb 
aneb jeden svět pro všechny. Akce se konala na Horním náměstí ve Znojmě. Pořadatelem 
bylo Město Znojmo v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na Znojemsku. Široká 
veřejnost měla možnost navštívit stánky jednotlivých organizací poskytujících sociální 
služby.
Návštěvníci našeho stánku obdivovali reminiscenční styl vybavení stánku. Kromě informací 
o naší službě byli návštěvníci obdarovaní drobnými dárečky a lineckým cukrovím, které si 
pro ně připravili klienti Domova Božice. Klienti Domova Božice společně s dobrovolnice-
mi dobrovolnického centra ADRA Znojmo představili krátkou ukázku canisterapie. Velký 
potlesk publika sklidil pejsek Richi, který plnil pokyny klientů.  

Jitka Kročilová, aktivizační pracovnice Domova Božice

Den sociálních služeb ve Znojmě

Senioři na Vysočině
Je zajímavé, že i když je člověk v důchodovém věku, rád se vrací tam, kde 
jako dítě získával vědomosti o historii, krásách přírody a věcech, které chápe 
jinak a zaujatě. Myslím je to tím, že lidem v aktivním věku často nezbývá 
čas, aby se více rozhlédli kolem sebe, a raději volí nákladnou cestu k moři 
apod. K tomu ale také dříve nebyla možnost a tak je to jistě zajímavá zkuše-
nost.
Božičtí senioři jsou známí tím, že cesta za kulturou a poznáním jim přináší 
obohacení času, vnímání naší historie a porovnání se současností. 
Ve středu 7. září 2016 vyjel autobus s 50 seniory z Borotic, Božic a Hrádku 
na Vysočinu, na Třebíčsko do míst méně známých.
První zastávka byla na státním zámku v Náměšti nad Oslavou. Renezanční 
zámek byl postaven v polovině 16. století, významným moravským rodem 
Žerotínů a stal se středem kulturního a společenského života na Moravě. Je 
zajímavý také tím, že se stal letním sídlem presidenta Edvarda Beneše. Inte-
riér zámku a přilehlý park má mnoho znaků moravské architektury, kultury a 
dobových symbolů.
Asi 6 km od Náměště byla druhá zastávka v Kralicích nad Oslavou u památ-
níku Bible kralické v sousedství bývalé tvrze, kde v letech konce 16. stol. a 
zač. 17. stol. nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Jejím nejvýznamnějším 
produktem byla šestidílná tzv. Bible kralická, ale i světová díla a učebni-
ce českého jazyka, která přispěla k uchování a rozvíjení českého jazyka v 
pozdějších dobách protireformace a exilu. Kralice by byl dobrý typ pro školní 

zájezd. 
Poslední zastávka, a to především kvůli občerstvení, byla u Kojetic u Třebíče 
v areálu hotelu a vinařství Sádek. Areál byl vybudován koncem 90. let, 
přilehlá vinice má rozlohu 5 ha, patří do Znojemské vinařské podoblasti, 
ale svojí polohou je již na Vysočině. Zkouší zde 40 odrůd révy, nejvíce jsou 
zastoupeny Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Cabernet Sauvignon a jiné. 
Z pohledu vinaře je to zajímavá zkušenost a inspirace pro vinařskou turistiku. 
Prostory pro pohoštění restauračního typu s vyhlídkou a obslužnou terasou 
sice nemají chybu, ale organizace obsluhy nás mnohé zklamala. Návštěvu 
jsme měli předem dohodnutou, jak časově, tak jídlem a pitím. Organizace 
práce obsluhujících pro 50 hladových lidí neodpovídala slibům vedení. No, 
všechno se někdy nevyvede.
Program akcí seniorů se vytváří na pravidelných, měsíčních setkání klubu. 
Musíme se přizpůsobovat věku členů od 60 – 90 let, zdravotním a pohybo-
vým možnostem lidí i mentalitě individuálních zájmů. Všechno se také pro-
jedná se seniory Borotic a Hrádku, abychom při výjezdech zaplnili autobus. 
Finanční podpora obcí je základem našich ročních rozpočtů a počtu akcí. V 
letošním roce ještě něco vymyslíme. Je škoda, že Znojemské divadlo nemá 
tolik programů, ze kterých bychom si mohli vybrat a získat dostatek míst. 
Nakonec – na co máme internet – najdeme tam, co neznáme a zase někam 
pojedeme.

Ing. Zdeněk Čurda
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Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám sepětí soulad s 
přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly pro lidstvo důležité; bývaly 
považovány za děti Matky Přírody.
Když se podíváme do encyklopedie Wikipedie, co znamená slovo cukrovka 
zjistíme, že „Slovo cukrovka se používá v několika významech:
• cukrová řepa – plodina pěstovaná pro vysoký obsah cukru sacharózy
• diabetes mellitus – úplavice cukrová, nemoc, porucha metabolismu sacharidů 
se zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémie),
• (lidově) velmi sladká limonáda, např. Coca-cola, popř. Fanta“
My se zaměříme na druhý význam tohoto slova, a to je CUKROVKA (diabetes 
mellitus). Cukrovka je souhrnný název pro skupinu chronických onmocnění, 
která se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi neboli hyperglykemií. Na 
regulaci hladiny cukru v krvi se rozhodující mírou podílí hormon inzulín. Bez 
inzulínu nemohou buňky lidského těla cukr z krve získávat. Inzulín umožňuje 
cukru z krve vstoupit do buněk, kde je využíván jako zdroj energie.
Počet diabetiků celosvětově neustále přibývá. V České republice se léčí s cuk-
rovkou druhého typu více než 800 tisíc lidí. Nemoc vzniká v důsledku nedo-
statečného působení inzulínu, tedy jeho nedostatku. To způsobuje komplexní 
poruchu metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Důležitá je především prevence, 
kterou mohou podpořit i účinky některých bylinek.
Jetel luční – sladká chuť květů
Sbírají se květenství, nejlépe červeně zbarvená. Ze lžíce sušených květů si mů-
žeme připravit čaj, který se popijí třikrát denně. Jetelové květy lze v sezoně 
pojídat i čerstvé, jejich chuť je příjemně sladká, jen pozor na včely, které si je 
také vybírají. Určitě jimi vylepšíte vzhled i chuť ovocného nebo zeleninového 
salátu.
Listy borůvčí – rostlinný inzulín
Borůvkové listy sbíráme před dozráním plodů, kdy obsahují nejvyšší ob-
sah myrtilinu, který je také nazýván „rostlinný inzulín“. Čaj z listů výrazně 
ovlivňuje metabolismus cukru. Příprava je jednoduchá: čtyři vrchovaté lžíce 
borůvkových listů namočíme do druhého dne v litru studené vody a potom 
krátce povaříme a slijeme. Pijeme v průběhu celého dne. Hladinu cukru v krvi 
pomáhají snižovat i samotné plody borůvky. Dá se říci, že obsahem cenných 
živin včetně zdraví prospěšných látek se řadí k nejcennějšímu ovoci, které u 
nás roste.

Bez černý – před bezinkou klekni
Toto přísloví napovídá, že bezinka působí celistvě na celé tělo. Snížení hladiny 
cukru v krvi však napomáhají především čerstvé výhonky černého bezu. Stačí 
tři polévkové lžíce listů a mladých výhonků vařit nejméně deset minut v půl 
litru vody, scedit a pít šálek dvakrát denně.
Stévie sladká – třistakrát sladší než cukr
Tato tropická rostlina je vynikajícím přírodním sladidlem pro diabetiky. Mů-
žeme ji dokonce pěstovat v létě i v našich podmínkách na zahradách. Nebo 
doma v květináči. Stačí si bylinku nasušit (nejlépe ve stínu) a potom používat 
drcenou ke slazení. Výborně se hodí ke slazení bylinkových čajů. Nezvedá hla-
dinu krevního cukru, naopak se ukazuje, že látky v ní obsažené vedou k jeho 
pozitivní regulaci.
Zeleného koření není nikdy dost
Ke koření, které ovlivňuje metabolismus cukrů, patří čerstvé oregano, majorán-
ka, rozmarýn. Takže lidé, kteří mají zvýšenou hladinu cukru v krvi, by těmito 
bylinkami rozhodně neměli šetřit a měli by si je hojně přidávat do jídla. Všech-
ny tyto tři druhy voňavého koření můžeme pěstovat doma a v létě na zahradě. 
Velmi příznivě působí na cukrovku koření jako zázvor, kardamom, kurkuma, 
fenykl – prostě všechno, co vylepšuje trávení a zrychluje metabolismus.
Pampeliška lékařská – zkuste ji syrovou
Sbírají se celé stvoly i s květy pampelišky. Abychom snížili obsah cukru v krvi, 
je potřeba denně sníst přibližně deset těchto stvolů. Jsou zpočátku nahořklé, 
později se důkladným žvýkáním tato chuť vytratí. Nemocní cukrovkou by si 
měli přidávat na jaře listy pampelišky do salátů. Prospějí tak celkově metabo-
lismu.
Bobkový list – čaj příjemné chuti
Bobkový list přispívá nejen k regulaci hladiny glukózy, ale současně pomáhá 
snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů, čímž zlepšuje fungování srdce a 
jater. Studie prokázaly, že užívání asi dvou gramů bobkových listů denně po 
dobu jednoho měsíce vede ke snížení hladiny glukózy v krvi o dvacet procent.
Gymnema sylvestre – zabíječ sladké chutí
Gymnema sylvestre je plazivá rostlina, která se užívá v ájurvédské medicíně 
již přes 2000 let v léčbě cukrovky a nadváhy. Gymnema znecitliví jazyk na 
sladkou chuť po dobu asi dvou až tří hodin. Při aplikaci na jazyk, snižuje chuť 
na sladké, což vyjadřuje název gurmar, v překladu zabíječ sladké chutí. 

Jiřina Čurdová

Božický herbář – 10. díl

Hlavně jsou to poklady v podobě vody a ta je čím dál víc ceněna. I když se to nezdá, jsou mokřady jedním z důležitých prvků v krajině. Podél toků řek a 
potoků vždy v některých částech existovaly mokřiny a nivy, které zadržovaly vodu a v obdobích sucha ji postupně uvolňovaly. Ze zamokřených ploch se voda 
postupně vsakuje také do podzemí a obohacuje spodní vody.  Proto je často kvalita podzemní vody podmíněna kvalitou a množstvím mokřadů. 
 Při procházce božickými mokřady můžeme zahlédnout celkem velké množství ptáků, jako třeba potápku, lysku, kachnu, slípku zelenonohou, rákosníka, 
chřástala, strnada nebo cvrčilku slavíkovou. Čas od času se zde objeví i čáp, volavka, labuť nebo kvakoš noční.  
 Když půjdete hodně potichu, možná zahlédnete skokana, rosničku, ropuchu nebo kuňku obecnou. Také by vás v nivě pod Božicemi mohla překvapit užovka 
obojková. Nebojte se, není jedovatá.
 Mimo už zmiňovaných živočichů, jsou mokřiny vhodné pro druhově velké množství rostlin, i vzácných. Také zde našli domov různí brouci, motýli, pavouci a 
jiný důležitý hmyz.
Neváhejte, najděte si čas na podzimní procházku do přírody, třeba i do mokřadů v Božicích.      Jarmila Hudcová

Božické mokřady, to jsou naše poklady
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V polovině září vstoupila do letošního ročníku okresních fotbalových soutěží 
všechna čtyři fotbalová družstva Božic. Nejsledovanější soutěží je Znojem-
ské pivo Okresní přebor mužů, v němž mají božičtí fotbalisté za sebou už 
polovinu utkání.
Mužstvo TJ Sokol Božice pod vedením nového trenéra Miroslava Tkadlece 
vstoupilo do soutěže nadějně vítězstvím v Únanově. V dalších zápasech 
už jsme se museli vypořádat nejen se silnými soupeři, ale i se zraněními a 
neúčastí některých klíčových hráčů v utkáních a s téměř prázdnou lavičkou. 
To se projevilo např. v zápase v Mikulovicích nebo v Práčích.

Odehrané zápasy k 18.9.2016:
FCC SK Únanov - TJ Sokol Božice 1:2 (0:1). Branky Božic: Jaromír Jandá-
sek, David Švejdík
Optimální sestava? Bingo! Krásné branky? Bingo! Odpovědný výkon? 
Bingo! Zápas měl díky oběma týmům velmi vysokou úroveň a nás diváky 
výborně naladil. Svým výkonem k tomu přispěl i hlavní sudí Jiří Novák.

Božice – FK Mor. Krumlov B 2:2 (1:0). Naše branky: Patrik Ležák a Kamil 
Kalina. Když na prahu 45. minuty zavěsil Lopík ml. do sítě Krumlova 
vedoucí gól, všichni jsme tušili, že to ještě bude boj. Hned na začátku druhé 
půle nás hosté nachytali v nedbalkách a bylo vyrovnáno. Přeskupili jsme 
posty, vystřídali jsme, ale nutno dodat, že tou dobou už jsme prohrávali 1:2! 
Kamil v záloze ožil a povedenou tečovanou střelou vyrovnal na zaslouže-
ných 2:2. Zaskvěl se i náš gólman Honza Szabó. 

TJ Mikulovice - Božice 2:1 (0:0). Naši branku dal za stavu 2:0 David Švejdík 
z přímého kopu. Neúplná sestava a propad v druhé půli stály za naší první 
letošní porážkou. Škoda, že jsme v první půlce aspoň jednou nezavěsili.

Božice – TJ Jezeřany-Maršovice 2:1 (1:0). Naše branky: Patrik Ležák a 
Roman Šob. S napětím očekávaný zápas domácích s lídrem přeboru z Jeze-
řan-Maršovic naplnil všechna naše očekávání a svou dramatičností zavinil, 
že jsem téměř přišel o hlasivky. Vedli jsme už 2:0, vedení jsme v napínavém 
závěru udrželi a připravili jsme lídrovi soutěže první letošní porážku.

FK Práče - Božice 4:3 (0:3). Naše branky: 2x Patrik Ležák, 1x Roman Šob. 
V první půlce se nám neskutečně dařilo. Na co jsme sáhli, teda lépe řečeno, 
do čeho jsme kopli, to neminulo cíl. Díky pohotovým, rychlým a přesným 
střelám Lopíka, Romana a zase Lopíka jsme vedli zcela nečekaně vysoko 
0:3. Naopak domácí, na co sáhli, to nevyšlo. Nakonec slavila úspěch zkuše-
nost, velká vůle po vítězství a plná lavička domácích.

Božice – TJ Hostim 1:4 (0:3). Domácí v novém rozestavení, hosté perfektně 
připravení. Na rychlé, technicky zdatné a důsledně napadající hráče Hostimi 
nenašli naši hráči recept. Zápas svým průběhem i výsledkem trošku připo-
mínal noční utkání hokejového Superpoháru Česko - Kanada. Za domácí 
snižoval z penalty na 1:3 David Švejdík.

K prvnímu utkání nastoupili tito hráči: Honza Szabó, David Švejdík, Jiří Pa-
velčík, Roman Šob, Zdeněk Chrenovský, David Mlčúch, Miroslav Tkadlec, 
Karel Vávra, Jan Kudlička, Patrik Ležák, Jaromír Jandásek. Na střídačce 
připraveni: Luděk Janků, Petr Procházka, Petr Řihák a Bronislav Juřica. 
Vedoucí: Milan Šperka, trenér: Miroslav Tkadlec, asistent 1: Jiří Čada. V dal-
ších zápasech ještě nastoupil Vojta Maruštík, naopak k dlouhodobě zraněným 
hráčům Vojtovi Bačovi, Michalu Topolčanovi a Evženovi Egnerovi přibyl 
taky Luděk Janků.

Ladislav Nevrkla

Okresní fotbalové soutěže v plném proudu

sezona
2016/2017

Nová florbalová sezona odstartuje v prvním říjnovém týdnu. 
Informace o časech tréninků a o tom, jak se na ně přihlásit, 

naleznete na internetových stránkách týmu.

PANTHERS BOŽICE
panthersbozice.cz
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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

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

zažívací potíže ???
rehabilitační masér nabízí : 

- klasickou , sportovní a relaxační masáž
- lymfatickou masáž

- baňkování
- reflexní masáž

- masáž lávovými kameny
- thajskou masáž

- moxování
- su-jok + poradenství

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE

Telefonické objednávky : 603 344 004

Hynek Leukert
MASÁŽE

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

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

ÚVĚRY – PŮJČKY
EXEKUCE

NESPLÁCÍTE – JSOU NA 
VÁS VYDÁNY EXEKUCE
 MY  VÁM  POMŮŽEME

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

ODDLUŽENÍ
INSOLVENCE

PORADENSTVÍ ZDARMA 
Volejte :  721 179 150

      773 652 145
www. oldimax.cz


