
Vážení občané,
k přečtení se Vám 
dostává letos již 
třetí číslo našeho 
zpravodaje a rád 
bych ve svém 
článku popsal dění 
v naší obci v době 

od minulého čísla. Protože již pokročilo 
období jara, hlavní pracovní náplní za-
městnanců obce na veřejných prostran-
stvích je údržba zeleně. Jen na sekání 
trávy a úpravě zelených prostranství 
pracuje stále pět pracovníků a přesto se 
první nápor růstu travin stíhá jen s velkými 
obtížemi. Proto je pro nás velkou pomo-
cí, pokud se někteří občané o nejbližší 
okolí svého domu starají a při sekání své 
zahrady posekají i část pozemku obce. 
Bohužel nám jiní občané práci přidělá-
vají především parkováním na zelených 
plochách, kdy tato vozidla neumožňují 
posekat všechnu trávu.
 Jak jsem již psal v minulém čísle, praco-
vali zaměstnanci obce na rekonstrukci 
chodníku ke zdravotnímu středisku a nyní 
mohu konstatovat, že je toto dílo již 
hotovo. Přestože se rychlostí těchto oprav 
nemůžeme rovnat stavebním firmám, 
kvalitou provedení se jim rozhodně vyrov-
náme. Pokud připočteme i nově vybudo-
vaný chodník v rámci okružní křižovatky, 
dále chodníky, které byly opraveny 
v březnu, mohu s klidným svědomím na-
psat, že se v letošním roce nově vybudo-
valo nebo rekonstruovalo nejvíce pěších 
komunikací v historii naší obce.
 Co se týká oprav komunikací, v nejbližší 
době by měla začít oprava v Zámlýní 
a vyřizujeme povolení na cestu nad I. MŠ, 
kde bychom chtěli k zadláždění použít 
dlažbu, která byla původně v ulici Pod 
masnou.
  V otázce rekonstrukce a zvýšení kapa-
city I. MŠ máme již hotovou projektovou 
dokumentaci a také stavební povolení, 
bohužel na tuto opravu není pro naši 
obec vhodný žádný dotační titul a je na 
zastupitelích, zda začít s rekonstrukcí bez 
dotace za vlastní prostředky. Já osobně,   
bych i vzhledem k finančním možnostem 
naší obce opravoval z vlastních zdrojů.  
     Rád bych touto cestou pozval občany 
na nadcházející bohatý kulturní pro-
gram, který začne dětským dnem v II. MŠ, 
následovat bude akce v Břežanech 7 v 1 
(soutěž družstev obcí Nivy), dále tradiční 
krojované hody a v neposlední řadě na 
konci července Božické otevřené sklepy.
 Na závěr přeji všem příjemné prožití nad-
cházejících letních měsíců.

Karel Hala, starosta obce Božice

1

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 3/2017

Slovo StaroSty
Pozvánka na Božické otevřené sklepy
V sobotu 29. července se sejdeme u sklepů božických vinařů, ochutnáme naše vzorky a díky dopravě Vínobu-
sem se podíváme i do sklepů na okraji Božic, na vinici Pustinu a přivítáme výletníky z Jaroslavic a Hrádku. 
Těšit se na vás budeme, jak je zvykem, ve dvou sklepních areálech, a to u Obecního sklepa a ve sklepní uličce 
směrem na Borotice. Zůstaneme u systému placení kupóny za táhlých tonů harmoniky i melodií cimbálovky 
a nejen to! Čeká na vás několik překvapení, která budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách www.dbv.
webnode.cz a na Facebooku Družstva božických vinařů, proto je pozorně sledujte! Budeme velice potěšeni, 
když nám napíšete podněty, či přání, co byste chtěli zažít během akcí Družstva. My, božičtí vinaři, chystáme 
tyto akce především pro vás, pro občany Božic. 

Tak tedy 29. července na viděnou u sklenky dobrého vína!
Josef Leisser, místopředseda Družstva božických vinařů

                           BOŽIČTÍ  HASIČI  PŘI  OÚ  BOŽICE  POŘÁDAJÍ 

 

 

PO VSI KROJOVANÁ KAPELA SKALÁCI 

V SOBOTU V 8:00 HODIN V KOSTELE MŠE S PŘEDÁNÍM HODOVNÍHO PRÁVA 

 
SOBOTA  24.6.2017       NEDĚLE  25.6.2017 
HŘIŠTĚ         HŘIŠTĚ 
20:00 TANEČNÍ ZÁBAVA      13:00 fotbal: Božice – Křídlovice 
Hudba:  CODEX        15:00 fotbal: mladší přípravka Božice - Šanov  
Vstupné  100,- Kč       13:00 – 16:00 SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA 
          16:00 TANEČNÍ ZÁBAVA, vstupné zdarma 
          Hudba:   DUO DREAMS 
 

 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO,   SRDEČNĚ ZVOU HASIČI 
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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 pozemku parc. č. 3399/10, orná půda o výměře 51 m2 v 
kat. území Božice manželům Ivanovi a Marii Hudcovým, oba bytem Božice 
č.p. 415 za cenu 3.086,- Kč.

2. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2788 v kat. území České Křídlovi-
ce, a to části označené jako parc. č. 2788/2, ostatní plocha o výměře 44m2, 

která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu obvodu 
budov č. 577-9/2017 manželům Miroslavu a Janě Bětíkovým, bytem Božice 
č.p. 271 za cenu 2.662,- Kč.

3. Schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu 126/132 na pozemku parc. 
č. 7889 a spoluvlastnického podílu 126/132 na pozemku parc. č. 7893, oba 
pozemky v kat. území Božice od Obce Strachotice, Strachotice č.p. 79, 671 
29, IČ: 00293521 za cenu 50,- Kč.  

4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

Karel Hala
starosta

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 13. dubna 2017

v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

Výpis z usnesení Rady obce č. 40 ze dne 10.4.2017
 
1. Rada obce (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) 
ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2788/2 v k. ú. České Křídlovice 
o výměře  44 m2 za 50,- Kč/m2

2. RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Božice, p.o. – vyřazení majetku dle inventur-
ního soupisu v hodnotě 49.467,44 Kč
 
3. RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Božice, p.o. – schválení přijetí finančního 
daru v celkové výši 6.630,- Kč od Sdružení rodičů při ZŠ Božice
 
4. RO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s KA-elvod s.r.o. – přípojka 
kNN Petráš Luboš, parc. č. 833/8 v k. ú. České Křídlovice
 
5. RO doporučuje ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 3/2017
 
6. RO schvaluje přidělení nájemního bytu v č. p. 374  
 
7. RO schvaluje vyplacení příspěvků pro narozené děti ve výši 5.000,- Kč na 
základě podaných žádostí
 
Výpis z usnesení Rady obce č. 41 ze dne 15.5.2017
 
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje smlouvu s Jihomoravský krajem o 
poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora vinařství a vinohradnictví v 
JmK 2017“
 
2. RO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a.s. „Kabe-
lové veden NN, kabelový pilíř NN, uzemnění NN – parc. č. 2505/2, 2505/3, 
2505/4, 2509, 2512, 2516/2 v k. ú. České Křídlovice“
 

3. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2516/2 v 
k. ú. České Křídlovice o výměře 947 m2 za cenu 200,- Kč/m2 
 
4. RO doporučuje ZO ke schválení odkup pozemku parc. č. 8206 v k. ú. Boži-
ce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
5. RO neschvaluje demolici domu č. p. 9
 
6. RO doporučuje ZO ke schválení prodej sklepa a pozemku parc. č. 2637 v k. 
ú. České Křídlovice za cenu 20.000,- Kč sklep a 7.100,- Kč pozemek
 
7. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 8341 o 
výměře 666 m2 za cenu 125,- Kč/m2 
 
8. RO schvaluje žádost o pronájem pozemku parc. č. 9311 – část o výměře 
150 m2 
 
9. RO schvaluje žádost o pronájem pozemku parc. č. 274/25 v k. ú. České 
Křídlovice o výměře 4.566 m2 
 
10. RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Božice, p.o. – přijetí věcného daru v hodno-
tě 19.941,- Kč 
 
11. RO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Božice, p.o. – přijetí finančního daru od 
Sdružení rodičů při ZŠ Božice v celkové výši 50.000,- Kč
 
12. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců.
                        
13. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017
 
14. RO schvaluje předsedu bytového družstva v č. p. paní Svatavu Barákovou

In Karta
Nový koncept prokazování věku
Od 1. července 2017 se změní způsob prokazování nároku na slevu pro důchodce. Nebudou už platit starší papírové průkazy s modrým pruhem, které ČD 
vydávaly pouze do 10. prosince 2016 a u osob nad 70 let nebude možné prokázat nárok na slevu občanským průkazem. Nově si na prokázání nároku na slevu 
budou moci důchodci pořídit In Kartu s aplikací IN Důchodce. Cena této aplikace bude 100 Kč na 1 rok nebo 250 Kč na 3 roky pro cestující do 70 let. Senioři 
nad 70 let si mohou pořídit tuto aplikaci za 100 Kč na 6 let. S aplikací budou mít nadále slevu ve výši 25% z obyčejného jízdného a nově budou moci využívat 
také výhodnější ceny jízdenek z nabídky dalších slev, například z nabídky Včasná jízdenka Česko. Senioři nad 70 let mohou nadále využívat také dobře 
známou aplikaci IN Senior v ceně 1490 Kč na 1 rok nebo 3 990 Kč na 3 roky, která opravňuje cestovat osobními a spěšnými vlaky bez zakupování dalších 
jízdenek (zdarma) a v ostatních vlacích umožňuje cestovat se slevou 50% z obyčejného jízdného, resp. využívat zvýhodněné zákaznické ceny u Včasných 
jízdenek Česko a u Akčních jízdenek.

Pozvánka na
15. zasedání

Zastupitelstva Obce Božice
konající se v jídelně obecního úřadu Božice

8. 6. 2017 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Rybářské závody
Během slunečného víkendu, ve dnech 6. a 7. května, pořádalo Rybářské sdružení Božice v Údolí lásky 7. rybářské závody. Členové tohoto spolku se na ně peč-
livě připravovali několik dnů – bylo toho totiž potřeba přichystat skutečně mnoho – od úprav terénu a porostu kolem rybníku, přes výběr hlavních cen a odměn 
pro závodníky, až po přípravu občerstvení. Závody se zde totiž proslavily také pro bohatý výběr velmi chutných (nejen) rybích pokrmů a dalších pochoutek. 
Členové sdružení si připravili celou spoustu dobrot – kapra na různé způsoby, pstruha, lososa, guláš, živáňskou pečeni, pro děti nesměl chybět ani párek v 
rohlíku. Účastníci závodů i ostatní návštěvníci si den mohli zpříjemnit posezením u piva a najíst se doslova do syta.
Letos si přijelo zachytat celkem 94 malých a velkých rybářů, všechny děti mohly chytat zdarma. Vítěz závodů nachytal celkem tolik ryb, že si za to odnesl 
hodnotnou první cenu. Další cenu získal také za největšího kapra dne - zbrusu nový prut s navijákem a další nezbytné doplňky pro rybolov. Členové sdružení 
si připravili cenu také pro všechny chytající děti, dostaly balíček plný sladkých dobrot. V neděli si mohl přijít zachytat bez placení úplně každý.
Bylo vidět, že si pořadatelé dali opět záležet, přípravy nepodcenili, proto se jim letošní závody pěkně podařily. Všem, kteří se na přípravách a průběhu závodů 
zúčastnili, patří velké díky. Ohlasy totiž byly výborné a všichni už se teď můžeme těšit na ty příští, snad opět takto povedené.    Markéta Čadová

XVI. Božický košt
O velikonoční neděli 16. 4. 2017 se tradičně konala místní výstava vín, která se nazývá Božický košt. Čas na degustaci si udělalo 210 návštěvníků, kteří měli 
možnost prodegustovat na 276 vzorků vín. O jejich stabilní kvalitu se staral chladící systém zapůjčený z Hrádku a pohotový personál nalévačů, tvořený členy 
Družstva. V návaznosti na povedenou přednášku jsme letos hodnotili 100 b. systémem a Šampionem výstavy se stal pan František Špillar s Rulandským bí-
lým. Tímto mu velice rád znovu gratuluji a děkuji i všem dalším vinařům a spolkům z okolí, kteří nám poskytli vína na košt. Sál byl zaplněn návštěvníky, kteří 
se zaposlouchali do tónů cimbálové muziky Denár a k občerstvení si vybrali z bohaté nabídky výborných sýrů z místní Mlékárny Klíč a dalších pochutin, které 
pro nás připravila paní Kolaříková. Děkuji všem, co se jakkoli podíleli na přípravě koštu. Také mě velice těší dobrá nálada a vpravdě pozitivní zpětná vazba, 
která mi přichází od návštěvníků vinařských akcí v Božicích. Nadále se budeme snažit udržet vysoký standard a zlepšovat služby pro milovníky místních vín. 
Těším se na setkání při skleničce lahodného moku na Božických otevřených sklepích 29. července 2017, které budou letos zajisté také plné příjemných setká-
ní, vín a novinek pro návštěvníky!

Josef Leisser, místopředseda Družstva božických vinařů

K Hraběcí studánce letos přijela samotná hraběnka
Krása a tajemno se letos vznášely nad přírodní rezervací Karlov a přilehlou klasicistní Hraběcí studánkou, stavbičkou (snad kapličkou) z roku 1810. Její 
letošní otvírání mělo nevšední entrée. Mezi návštěvníky totiž tentokrát zavítala samotná nádherná majitelka hrušovanského panství paní Maxmiliána, hraběn-
ka Althannová, provdaná z Hardeggu. Její šarm a osobní kouzlo dodaly i té jinak velmi chutné a osvěžující vodě ze studánky novou kvalitu, a tak jsem si ji 
dal dokonce tuplovaně. V roli paní hraběnky se představila znojemská herečka Dana Nemčoková. Moc jí to slušelo, stejně jako paní Vodě a Klíčníkovi, kteří 
studánku otevřeli a nalévali návštěvníkům křišťálově průzračnou vodu do malých skleniček.
Sešlo se nás tady opět hodně, cíl zde měly oba cyklovýlety  (šanovský po Muchově stezce a božický přes Kolonii) a společné setkání šanovských a božických 
občanů i hostů bylo přátelské a srdečné. Pomalu ale jistě se začínáme poznávat a seznamovat a věřím, že tomu tak bude i v dalších letech. Jen pro zajímavost: 
Téměř na každé fotografii návštěvníků lze spatřit někoho z Božic ...

Ladislav Nevrkla

Milovníci přírody,  ekonadšenci, nebo prostě ti, kdo mají rádi kolem sebe pořádek, se sešli (bohužel v nepříliš hojném počtu) předposlední 
dubnovou sobotu v deset hodin ráno u kapličky v Zámlýní, aby oslavili Den Země.  Neslavilo se ani jídlem, ani alkoholem (i když i na to poz-
ději došlo), ale prací. Vyzbrojeni pracovními rukavicemi a pytli na odpadky se vydali různými směry uklidit poklady, které přičinliví občané 
během roku nashromáždili podél cest a ve větrolamech. A že jich bylo. Staré pneumatiky, matrace, sem tam nějaký ten pošlý domácí mazlíček 
úhledně zabalený do igelitového pytle a pohozený do příkopu u silnice, občas i zachovalý nábytek či v keři dobře schovaná žákovská knížka 
i se jménem a adresou. Kolem poledne se uklízecí četa dobrovolníků sešla na dvorku obecní ubytovny, kde na ně jako poděkování za práci 
čekalo občerstvení.

Hana Koledová

Ukliďme Česko
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Letošní sedmý ročník Rybářských závodů, které na Božickém rybníku v Údo-
lí lásky pořádalo Rybářské sdružení Božice, se po všech stránkách vydařil.
Nádherné počasí, velká účast závodníků i návštěvníků a vynikající kuchyně 
(Miroslav Papežík, Jan Kudlička, Milan Sigmund, Ing. Bořivoj Čada, Milan 
Martinec a Aneta Novotná). Návštěvnost i celková atmosféra u Božického 
rybníka byla výborná, lidé se bavili, jedli, pili, hodovali, a to někteří již od 
pátku 5. 5. 2017 až do svátečního pondělního rána. Kromě sobotních závodů 
s rekordní účastí soutěžících rybářů se u rybníka sešlo hodně lidí i na nedělní 
„dorybnou“ - posezení, sportovní rybolov rybářů i nerybářů zdarma a hlavně 
všechny pochoutky od pstruhů, lososů, kaprů i kapřích hranolků až po živáň, 
guláš, hranolky a třeba štrúdl.

  V kategorii dětí soutěžilo 24 závodníků a cena byla pro každého. Tři nejlepší 
pak převzali i věcné odměny. Pořadí:
1. Tereza Novotná - 56 cm, kapr
2. Jan Švanda - 56 cm, kapr
3. Miroslava Kvapilová - 45 cm, kapr

V kategorii dospělých startovalo 70 závodníků a pořadí nejlepších bylo:

1. Jaroslav Kloupar - 350 cm, 11 cejnů
2. František Toman ml. - 256 cm, 2 kapři, amur a 2 cejni
3. Roman Kubák - 213 cm, 4 kapři

Cenu za největšího uloveného kapra převzal František Toman ml. za kapra 72 
cm.
Celkem bylo uloveno 15 kaprů.
V neděli kapři brali víc (asi věděli, že se chytá pro radost, ne pro vítězství v 
soutěži) a tak třeba chytil jeden zkušený hostující rybář během dvou hodin 7 
kaprů v součtu 452 cm, pán před ním 5 kaprů v součtu 310 cm a Mistr ulovil 
kapra 82 cm, čímž by sobotu vyhrál v soutěži o největšího uloveného kapra.

Pořadatelům z Rybářského sdružení Božice (Ing. Bořivoj Čada, Jaroslav 
Škrabal, Jan Kudlička, všichni chlapi Martincovi, Jan Drmola ml.) a jejich 
pomocníkům z řad členů i nečlenů sdružení (Mistr, Maruška, Zdeněk, Dufa 
atd.) patří dík nejen za podařenou akci, ale taky za to, jak o prostředí kolem 
Božického rybníka pečují, jak je upravují, udržují a vylepšují. Tak se budeme 
těšit zase za rok, v sobotu 5. 5. 2018.

Ladislav Nevrkla

Noc s Andersenem
Z pátku 31. března na sobotu 1. dubna v knihovně 
proběhla již tradiční Noc s Andersenem. Tentokrát 
byl tématem Čtyřlístek. Zúčastnilo se 13 dětí, 1 
knihovnice a 1 maminka pomocnice. Po přivítání 
a seznámení s programem jsme se rozdělili na 2 
skupiny. Zahráli jsme si stopovanou. První skupina 
šla ven nachystat cestu s úkoly a druhá skupina 
vyšla o půl hodinu později a úkoly plnila. Poslední 
stanoviště s úkolem bylo  za školou, a to nalézt 
poklad  – špekáčky, ty jsme si pak opekli k večeři. 
Po příchodu do knihovny si děti vyrobily svůj ko-
miks, potom také prstové loutky, se kterými si zahrály divadlo, luštily kvízy, hrály hry …. Spát jsme šli až po jedné hodině a ráno po šesté už byli první spáči 
vzhůru. Uklidili jsme knihovnu, nasnídali se a ještě zbyl čas zahrát si stolní hru. O půl deváté už si rodiče přicházeli pro své děti. Moc jsme si to všichni užili. 
Další nocování bude na podzim. Podmínkou bude minimálně 4 návštěvy knihovny s výpůjčkou a další. Proto děti čtěte a půjčujte si knihy.
Byla vyhlášena soutěž O nejhezčí a nejoriginálnější čtenářský deník. 
Do 5. června můžete nosit své deníky k nahlédnutí. Vyhlášení nejlepších proběhne na školní akademii. Další informace získáte v knihovně.

Simona Juhaňáková

Jedno ohlédnutí za loňským rokem

Dovolte mi, abych se na chvíli vrátila zpět do loňského roku a vyjádřila jménem MŠ v Křídlovicích  poděkování .  
Každoročně nás navštíví  Mikuláš ,andělé a čerti. Děti již od rána netrpělivě   vyhlíží zda přijdou. Slibují hory doly, utvrzují nás, že už nikdy zlobit nebudou 
a odříkávají básničky, které řeknou Mikuláši. Je slyšet řinčení řetězů a ve školce nastává hrobové ticho. I z největšího zlobivce, je klidný beránek. 
Když děti všechny přesvědčí, že opravdu nezlobí a umí básničky a písničky, za odměnu dostávají od Mikuláše a andělů balíčky a čerti odcházejí s prázdnou.
Mikulášské balíčky jsou dětem připraveny z fondu MŠ, rodičů a několika firem v Božicích.
Tímto mi dovolte poděkovat jmenovitě: Velké poděkování patří firmě Liova group, která dětem darovala   igelitovou tašku plnou pamlsků.
Lékarně – paní J.Leisserové, MUDr. Evě Čechové-dětské lékařce .  

Jana Pavlíková-ved.učitelka

Rybářské závody na Božickém rybníku posedmé

Ze života a provozu II.MŠ

Ani v letošním roce mateřské školky nezahálí a pořádají různé akce. Společně se scházíme na pohádkách v I. MŠ. Nejdříve to byla pohádka o „Bábě chřipce“ a 
teď v březnu o tom, jak se děti mají učit třídit odpad. Jsou to velice pěkné a výchovné pohádky.
Zároveň se s dětmi chystáme a připravujeme program ke „Dni matek“ v kulturním domě, plánujeme společný výlet na vláček do Znojma a určitě si uděláme i 
společné posezení v některé mateřské školce.
Naše MŠ v Křidlovicích    také připravuje oslavu Dětského dne na zahradě školky, kam jsou zvány a vítány všechny děti. 
A konec školního roku zakončíme již tradičním rozloučením předškoláků tzv. „pasováním“. 
Kdo máte zájem, můžete se kdykoliv do naší školičky přijít podívat nebo se zúčastnit jakékoliv akce. Můžete také dát jakýkoliv návrh, co bychom mohli 
podnikat.

Jana Pavlíková – ved.učitelka
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Kouzelná noc
Rej čarodějnic a čarodějů se opět „ slétl“ na místo shromaždiště před Jednotou v Českých Křídlovicích, kde za účast v průvodu dostali každý sladkou odměnu. 
Dlouho jsme nečekali a dali se na cestu. Byl nás opět dlouhý průvod, je vidět,  že o zdravý pochod je stále zájem. Na hřišti jsme zamířili přímo k táborákům. 
Na velké vatře se vznášela čarodějnice, která vypadala v ohni hrůzostrašně. Když  vatra trochu dohořela, dali jsme se do opékání  špekáčků. Ohnivá show 
mohla začít a jistě se líbila malým i velkým. Děti si pak vyhrály se svítícími kroužky a vydováděly se na tanečním parketu. Kdo chtěl, se určitě bavil. Děkuji 
všem, kdo se na akci podíleli.

Růžena Baráková

Pálení čarodějnic (také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc 
nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi 
starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.
Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší Satanský svátek. Na tuto 
noc připadal největší sabat Satanských kultů.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původ-
ně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se 
přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc 
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z 
největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých 
jeskyní a podzemních slojí, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smys-
lem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.

Ke Kolonii každoročně neodmyslitelně patří pálení čarodějnic a stavění máje. 
Tato tradice se v naší oblasti slaví od vzniku této malé osady. Je to příjem-
né setkání sousedů a příležitost si společně popovídat před jarním a letním 
shonem na zahradách. Při letošním stavění máje jsme, tak jak za starých časů, 
použili ráhna, lana a lidskou sílu. Stejným způsobem stavěli máju našich 
dědové a otcové. Takto jsme si dokázali, že zvládneme, to co zvládali naši 
předkové. 
Součástí stavění máje je i pálení čarodějnic. Letošní čarodějnice byla z řad 
nás žen. Byla krásná a řádně oblečená dle poslední módy. U tohoto aktu se 
nás sešlo velké množství a řádně jsme to oslavili. Sněm se rozcházel kolem 
třetí hodiny ranní.
PS: Je zvláštní, že žádná z žen na Kolonii nechybí!? 

Jiřina Čurdová

Pálení čarodějnic a stavění máje na Kolonii

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, 
se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je 
důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení foto-
voltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň 
hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která 
od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky 
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami 
a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba 
předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně 
jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces 
hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory 
na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů 
Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plyno-
vého nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není 
možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání 

nejvhodnějšího řešení. 
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, 
tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 
2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit 
bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že 
podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti 
o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, 
dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím 
jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím 
podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpo-
ry všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě). 
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další 
informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro 
regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). 

Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné

Přijmu hospodskou na hospodu do Velkého Karlova.
Je možno i schopnou důchodkyni.
Ubytování dle možností – zajistím.

Info na tel.: 724 053 469

MV. Market Božice
hledá brigádnici na občasnou výpomoc.

Informace na prodejně.

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
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Zveme vás na 
 

 
 

 
V sobotu 17. června 2017 

od 10.00 hodin 
 

Na hřišti 
za Základní školou Božice 

 

Občerstvení zajištěno 
Účast přislíbilo i družstvo bývalých 

božických volejbalistů 

DSO NIVA

7 obcí v 1
To se uskuteční 

v sobotu 10. června 2017

a pořádající obec Břežany
Vás srdečně zvou na soutěžní klání

od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Břežanech

DSO NIVA
a pořádající obec Břežany

Vás srdečně zvou na soutěžní klání 

7 obcí v 1
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Základní škola Božice vás srdečně zve na 

ŠKOLNÍ AKADEMII 

 

 

 

 

Koná se v úterý 27. 6. 2016 v 17 hod  

v Kulturním domě Božice 

TÁTAFEST A DĚTSKÉ CYKLOHRÁTKY
Koná se v neděli 18. června 2017

Soutěže pro tatínky a děti
Začátek : od 15:00 Jiráskův dům Kolonie (seznámení se s tím, co nás čeká)
Konec : cca 18:00
Veselá oslava Dne otců
V průběhu tátafestu a cyklohrátek plnění dovednostních úkolů. Možnost prohlédnout si výstavku k 90. výročí Kolonie.
S SEBOU :
Kolo, helma, dobrá nálada a skvělé počasí
Občerstvení zajištěno

organizuje: Jiráskův dům Osvěty, členové Kulturní komise Božice
V případě nepřízně počasí se akce nekoná !

SDH Božice pořádá

Fotbalový turnaj
na Škárkovce

sobota 22. 07. 2017
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Velmi dobře připravené bylo okrskové kolo hasičské soutěže okrsku č. 19 
uskutečněné v sobotu 06.05.2017 v Šanově na místním hřišti. Soutěž organi-
začně zajišťoval velitel okrsku Martin Kresan a Jaroslav Dědourek, starosta 
okrsku. Do soutěže se zapojilo pět družstev mužů a dvě družstva žen. Všichni 
zúčastněni si pochvalovali velmi dobrou organizaci a pohoštění místními čle-
ny a členkami sboru, přátelskou atmosféru a vydařené počasí. To vše přispělo 
ke zdaru akce. Hostem soutěže byl i pan Václav Kondler, velitel odborné rady 
velitelů, který se vyjádřil pochvalně k organizaci a průběhu soutěže.

Výsledková listina muži:
1. Božice – 20.99, 21.73
2. Mackovice – 23.83, 42.89
3. Borotice – 24.20, 27.60
4. Šanov – 24.86, 26.18
5. Pravice – 27.72, N

Výsledková listina ženy:
1. Božice – 23.33, 19.84

2. Mackovice – 25.35, 25.90
Pořadí muži:
1. Božice – 20.99
2. Mackovice – 23.83
3. Borotice – 24.20
4. Šanov – 24.86
5. Pravice – 27.72

Pořadí ženy:
1. Božice – 19.84
2. Mackovice – 25.35

Do obvodového kola, které se bude konat 27.05.2017 v Jezeřanech-Maršo-
vicích postupují ženy SDH Božice, které se následně rozhodnou, zda půjdou 
do okresního kola, které se koná dne 17.06.2017 ve Znojmě. Z mužů nebude 
postupovat nikdo.

Ladislav Nevrkla

Božičtí hasiči vítězí v okrskovém kole v Šanově

Den matek
„Milé maminky, přicházíme Vám radost udělat svým vystoupením k Vašemu svátkuˮ, zaznělo v úvodu nedělního odpoledne. Nejprve zahráli pohádku Tiché 
šlapací království děti z divadelního kroužku pod vedením paní učitelky Koledové. Pohádku neznám, proto jsem se zaujetím děj sledovala a pohádka mě bavi-
la. Následovalo vystoupení dětí z II. MŠ pod vedením paní učitelky Pavlíkové a Louštilové. Komu by se nelíbily roztomilé berušky a včelky,  které  mezi námi 
poletovaly pod pódiem. Zpozorněli jsme při rázném cupsongu  - vystoupení žáků druhé třídy pod vedením paní učitelky Ralenovské. Následovalo pásmo písní 
a básní dětí I.MŠ  pod vedením paní učitelky Němečkové a Opletalové. Děti nás určitě pobavily svým veselým tanečkem. Následovalo vystoupení mažoretek 
Kadetky pod vedením paní učitelky Kočí a roztomilé vystoupení mini mažoretek zakončilo nedělní odpoledne.
Děkuji paním učitelkám i dětem za „ hezký dárek“ v podobě básní, písní, tanečků a divadelního vystoupení.

Růžena Baráková
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Jedeme do divadla
Docela na poslední chvíli jsme zjistili, že v Brně v divadle Radost hrají v květnu pohádku Broučci. Během dvou dnů se děti dokázaly přihlásit, a tak mohl 
autobus plný dětí a několika rodičů vyrazit za pohádkou. Na jevišti se střídali živí herci s loutkami broučků, dokonce někteří  broučci kroužili i v hledišti a 
jejich lucerničky svítily nad hlavami dětí. Představení bylo moc působivé, proto jsme všichni ve stoje tleskali hercům jako poděkování za příjemně strávené   
odpoledne. Po představení jsme ještě navštívili muzeum loutek, kde jsme se  i  dozvěděli, ve které pohádce si loutky zahrály a děti si samy i vyzkoušely vodit 
loutky.  V autobuse jsme pak dojídali poslední dobroty, které jsme si nakoupili. Tak zase příště.

Zuzana Ralenovská
Lázně bez vody. To je nadělení!
Přesně takhle to dopadlo ve hře jevišovických ochotníků v božickém kině. Ten, kdo přišel 29. dubna 2017 do kina Marta v Božicích, určitě nelitoval, a od 
srdce se, zase po všedních dnech, zasmál. Diváků bylo dosti a bavili se i hosti. Nebudu popisovat děj představení, ale spíše atmosféru. Z mého hlediska bylo 
všechno skvělé, a kdo nepřišel, ten může litovat. Já vím, stejnému vtipu se nezasměje každý stejně, někoho může i dobrý vtip pohoršit. Ale myslím si, že kdo 
byl účasten při tomto vystoupení, ten se alespoň jednou s chutí zasmál. Na závěr dostali účinkující růžičku. Asi i občerstvení a příspěvek na dopravu z Jevišo-
vic do Božic a zpět. Díky jim za příjemný večer. 

Jarmila Hudcová

V našem putování po božických a křídlovických hostincích, hospodách a 
hospůdkách pokročíme dnes do okrajových částí obce. 
Také Mlýnské Domky, dnes spíše zvané Zámlýní, mívaly svůj obchůdek i 
svoji hospůdku. Ta hospůdka nebyla však tak úplně běžnou hospodou, ale 
jednalo se spíš o malý zájezdní hostinec určený především sedlákům, kteří 
přijeli do mlýna s obilím a v hostinci čekali, až bude semleto. Proto byl 
součástí stavby i chlév, kde bylo možné dočasně ustájit dobytek. Stavbu 
známe z jedné historické fotografie a pak její současnou podobu. Dlouhá léta 
se už vůbec nevyužívá a desítky let sloužila pouze jako soukromé chlévy a k 
uskladnění sena, slámy a zemědělského nářadí. Na historické fotografii vidí-
me část mostku přes mlýnský náhon, vpravo část mlýna a vlevo část onoho 
malého mlýnského hostince. 

Hostinec na Kolonii se nacházel v Jiráskově domě osvěty a v modernizované 
podobě slouží dnes jako klubovna pro akce a posezení pořádané Spolkem 
Jiráskova domu osvěty. Je to zcela ojedinělá stavba i přes výraznou vněj-

ší přestavbu se silným géniem loci. Jiráskův dům postavený v moderním 
funkcionalistickém slohu byl slavnostně otevřen 28. 9. 1935 jako kulturní a 
společenské centrum českých občanů v pohraničí. Hostinským zde byl pan 
Juránek. Obchod a hospoda byly po dobu okupace ponechány v provozu. V 
roce 1947 zde bylo uvedeno do provozu kino Marta. Byl zde nový správce 
Martin Konečný, jako hostinská zde pracovala např. paní Libuše Kapaňová. 
Konaly se zde plesy, hody, zábavy i dožínky. Vše bylo na počátku 50. let 
utlumeno a z kulturního stánku se staly skladové prostory družstva a nábytku. 
V kronice Jiráskova domu se píše: „ONV Mikulov ruší koncesi na hospodu, 
protože další provoz není hospodářsky odůvodněn“. 
Po roce 1989 byla budova v letech 1992 -1993 rekonstruována, místo funkci-
onalistické ploché střechy osazena střechou sedlovou, pohostinství obnoveno 
(manželé Peřinkovi), ale po několika letech svoji činnost ukončilo. Obnoven 
byl i Spolek Jiráskova domu osvěty, který v současné době vyvíjí celkem 
zajímavou a bohatou činnost.

Ladislav Nevrkla

Společně strávené odpoledne v Domově Božice

Domov Božice, p.o. se připojil k akci Týden pro rodinu a dne 18. 5. 2017 připravil 
pro rodinné příslušníky klientů Domova „Společně strávené odpoledne pro celou 
rodinu“. Týden pro rodinu každoročně vyhlašuje Asociace center pro rodinu v období 
kolem 15.května u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Jsme rádi, že naše pozvání 
přijala široká veřejnost a svojí účastí podpořila zajímavou akci. Na programu byla 
výroba svíček nebo malování křídou. S velkým úspěchem se u dětí setkaly didaktické 
pomůcky pro rozvoj jemné motoriky určené pro všechny věkové kategorie. Přesto-
že do Vánoc je ještě daleko, jak se maminky vyjádřily, získaly krásnou inspiraci na 
nákup vánočních dárečků.

Jitka Kročilová
aktivizační pracovnice Domova Božice
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Příroda nám po tisíciletí poskytuje přírodní léčiva a přírodní antibiotika. 
Většina lidí si neuvědomuje, že prakticky všechny farmaceutické léky pů-
vodně pocházejí z rostlin pocházejících ze Země. Poté, co se rostliny ukázaly 
jako účinné při léčbě různých onemocnění, farmaceutický průmysl následně 
vytvořil jejich syntetickou variantu, kterou je možno si patentovat. Tímto 
způsobem si farmaceutické korporace udržely a udržují výhradní práva k 
dosažení zisku z jejich patentů po určité časové období.
Jde o to, že každý lék pod sluncem vznikl jako bylina, koření, strom, listí, 
keř, kořen, bobule nebo ovoce. Naštěstí některé z těchto léčiv fungují jako 
velmi účinné přírodní antibiotikum. Zvlášť, když jsou tyto léky správně při-
praveny, mohou poskytnout požadovaný výsledek, aniž bychom se měli obá-
vat vedlejších nežádoucích účinků spojených s farmaceutickými antibiotiky.
Vysoce účinné farmaceutické antibiotika určitě mají v dnešní společnosti vý-
hradní své místo. Existuje mnoho nemocí a chorob, které reagují příznivě na 
přírodní antibiotika. Ačkoli je klíčem k úspěchu vědět, která antibiotika jsou 
vhodná na které onemocnění, stejně jako, které typy přípravků jsou nejúčin-
nější. Samozřejmě, že čím dříve si vezmeme přírodní antibiotika, tím větší je 
pravděpodobnost, že úspěšně vyřeší infekci nebo zánět.
Existuje několik kandidátů, kteří se kvalifikují jako širokospektrální přírodní 
antibiotika. Některé z nich by měly být součástí stravy každého z nás, protože 
poskytují preventivní opatření při každém jídle, které konzumujeme. Ty, které 
se vešly do této kategorie, jsou:
Česnek - V 18. století tato bylinka pomohla zastavit mor. Česnek je známý 
pro své antibiotické, protivirové a protiplísňové účinky. Pomáhá nakopnout 
imunitní systém, snižuje pravděpodobnost onemocnění srdce a mozkové 
mrtvice. Obsahuje velké množství vitamínů, hlavně C a antioxidantů (zhruba 
400 různých látek), které hubí bakterie a volné radikály v krvi. Užití je 
všestranné od bolesti ucha po zánět průdušek, chřipku a nachlazení, ale také 
proti plísním a rakovině. Nejúčinnější je v čerstvé podobě. Je však tak silný, 
že může popálit kůži.
Cibule - Podobně jako v česneku je v cibuli obsažená silná antibiotická látka 
alicin. Navíc cibule obsahuje řadu minerálů a vitamínů (vitamín C, E, B, 
železo, hořčík, zinek, chróm a kyselinu listovou). Díky sirným sloučeninám 
dezinfikuje sliznice horních dýchacích cest, když ji krájíte. Při pokládání na 
bolavá místa snižuje otoky, mírní bolest a snižuje horečku. Pojídání cibule 
působí příznivě na sliznice střev.
 Med - Další běžně dostupný pomocník. Nejnovější studie dokazuji, že med 
je jedním z nejlepších přírodních antibiotik. Všestranný bojovník, který ničí 
bakterie! Při nanesení na kůži urychluje hojení ran a jizev. Cumlání polév-
kové lžíce medu zabere na bolesti v krku, kašel, zánět průdušek (pít i potírat 
oblast průdušek), bolesti a poranění dásně a zubů. Přirozeně vyvolává a 
podporuje pocení.
Koloidní stříbro - Dezinfekční a antibakteriální vlastnosti koloidního stříbra 
byly moderní vědou objeveny teprve v minulém století. Řada klinických stu-

dií prokazuje sílu koloidního stříbra v boji proti bakteriím, plísním a virům. 
Na rozdíl od klasických antibiotik však nemá vedlejší účinky. Koloidní 
stříbro mocně urychluje jakoukoli léčbu. Na rozdíl od klasických antibiotik, 
která zabírají jen na několik typů bakterií, koloidní stříbro eliminuje zhruba 
700 typů patogenů.
 Kurkuma - Tato bylinka se již po staletí používá v ajurvédě a v čínské medi-
cíně při léčení velkého záběru infekcí. Pro své antibakteriální a protizánětlivé 
účinky si zasloužila titul královny v boji proti bakteriálním infekcím.
Echinacea - Třapatka úzkolistá má ze všech kytiček tohoto rodu nejsilnější 
antibiotické účinky. Bylinka urychluje hojení jizev a zabraňuje infekcím. 
Pomáhá tělu vypořádat se s nemocí posílením vlastních léčivých schopností a 
zkracuje délku léčby. Přímá aplikace zabírá na ekzémy a psoriázu, výborná na 
sluneční popáleniny.
 Lichořeřišnice - Silné přírodní antibiotikum ze zahrady. Léčí záněty 
močového měchýře a močových cest. Pomáhá při salmonele, streptokoku i 
zlatému stafylokoku (infekce dýchacích cest). Při častém užívání však snižuje 
plodnost.
 Oregánový olej - Tento esenciální olej účinně zabíjí bakterie a koky. Obsahu-
je antioxidační, antiseptické, protivirové, protiplísňové, protizánětlivé a proti 
parazitní látky. Navíc tlumí bolest. Studie dokazuji, že se účinky oreganového 
oleje dají srovnávat s účinky většiny antibiotik.
 Tea tree olej - Tohle je také velmi mocný esenciální olej. V posledních letech 
se osvědčil v boji proti antibioticky rezistentnímu zlatému stafylokokovi. Aby 
jeho účinek byl nejsilnější, musí být v nenaředěné formě. Nejčastěji se pro 
své antiseptické a hojivé vlastnosti aplikuje na kůži.
 Zázvor - Více než polovina bylinných směsí čínské medicíny obsahuje 
zázvor. Kromě toho, že léčí různé choroby, zázvor uklidňuje podrážděný 
žaludek a ulehčuje trávení. Velmi účinný je, když ho pijete jako čaj s medem.
Nejlepší je zachytit symptomy nemoci hned zkraje a okamžitě nasadit ně-
kterou z přírodních metod. Nemáte-li odvahu jíst syrový česnek, nebo cibuli 
zvolte bylinnou tinkturu nebo koloidní stříbro. Pokud se Vám nepodařilo 
zapudit bacily a nemoc propukla, vytrvejte. Přeléčení za pomocí přírodních 
antibiotik může trvat déle. Budete však vědět, že si neničíte střevní mikrofló-
ru a že pomáháte tělu, aby bojovalo s bacily vlastními inteligentními silami.
Jak používat přírodní antibiotikum? Jakmile si všimnete prvních příznaků 
zánětu, užívejte lék takto: 1. den – užívejte jednu lžičku každou hodinu 2. den 
– užívejte půl lžičky každé 2 hodiny 3. den – užívejte půl lžičky třikrát denně. 
Doporučuji ihned nepolykat směs, ale nechat ji volně v ústech rozpustit a 
teprve pak spolknout. Bude mít větší efekt. Pokud vám směs nechutná, mů-
žete ji přidat do vlahého čaje nebo teplého rostlinného mléka nebo smoothie 
(živočišné zahleňuje a nedoporučuje se při zánětech).  
Příště se podíváme, jak rostliny pomáhají rostlinám. Což je ochrana rostlin 
(postřiky) na rostliny z rostlinných extraktů a vývarů.

Jiřina Čurdová

Božický herbář 12. díl

Tak lze nazvat již tradici seniorů, kteří spolu pořádají kulturní setkání a hlavně společné zájezdy. Jsou to členové klubů seniorů z Borotic, Božic a Hrádku, 
kteří mají smysl pro poznávání,  zážitek a obohacují si své životní zkušenosti.
A tak i ve středu 24.května nasedli do autobusu a cílem cesty byly Čejkovice u Hodonína. Nejprve jsme absolvovali zážitkovou exkurzi v moderním závodě 
SONNETOR, který je známý jako bylinkový ráj s neopakovatelnou atmosférou. 150 zaměstnanců zde zpracovává bylinky  regionálních ekofarem. Pracují zde 
převážně mladí příjemní lidé. Ukázali nám celý provoz od sušení bylinek, jejich úpravu, ekologické zpracování a balení. Vše se odehrává v čistém chráněném 
prostředí s moderní technologií. Mohli jsme si dopřát také odpočinek v čajovém salonku s kavárnou a  vychutnat vytříbené čajové speciality, kávu, dezerty a 
domácí zmrzlinu.
Po obědě v klasické sklepní vinárně jsme se vydali na prohlídku Templářských sklepů ze 13. století, která trvala více než hodinu se zajímavým výkladem a 
ochutnávkou přívlastkových vín, které získávají skvělé ocenění nejen v ČR.
Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice je jedním z největších producentů vína na Moravě. Je vlastníkem i unikátního českého rekordu, největší vin-
nou lahví o obsahu 210 litrů. Ve sklepních historických prostorách o délce 650 metrů je uloženo v dubových a barikových sudech 350 tisíc litrů vína i rozsáhlý 
archiv lahvově zralých vín. Takovou kapacitu sudoviny nikde na Moravě již nenajdeme a především ne sudů plných a funkčních. Dalších 6 milionů litrů vína 
se zpracovává v moderních průmyslových budovách s nejnovější technologií. Podobně jako hrdí templářští rytíři v boji, tak víno z Templářských sklepů v 
Čejkovicích je hrdé, vyvolává emoce a to je něco, co se od kvalitního vína z Jižní Moravy očekává.
Před odjezdem zpět domů, jsme navštívili domek T.G. Masaryka, který zde bydlel a chodil do školy v letech 1856-1862. Původní domek je zachován a upra-
ven na stálou expozici z jeho života. On sám často v budoucnu vzpomínal na svá školní léta v Čejkovicích. Je rovněž čestným občanem obce a je po něm po-
jmenována místní základní škola. Je zajímavé, že udržování domku a jeho okolí i o historický archiv jeho muzea se stará místní tělovýchovná  jednota Sokol.

Zdeněk Čurda st.

Sousedé na cestách
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Do jarních kol okresního přeboru jsme vstoupili s elánem a nadějemi, s 
postupujícím časem už se nám tolik nedařilo. Přesto se zdá, že existenční 
starosti mít nemusíme a soutěž bychom mohli dohrát v pohodě.
Na postu kapitána týmu se na jaře vystřídali Kamil Kalina a Zdeněk Chre-
novský, na postu brankáře Honza Szabó a Vojta Bačo. V úvodních kolech 
hráli na hrotu našeho útoku Jara Jandásek a naše jarní posila Jaroslav Hrobár. 
První Jara je v současné době pracovně zaneprázdněn, druhého po výborném 
začátku limituje svalové zranění nohy. Totéž platí i o Mirkovi Tkadleco-
vi, který naskakuje pouze do částí zápasů, a taky loňské posile Luďkovi 
„Hajdym“ Janků, jenž se do mužstva vrátil až v části zápasu s Hrádkem. V 
optimální sestavě jsme nastoupili zase až v Rakšicích a hned to bylo znát.

Přehled jarních zápasů:
Vlasatice-Božice 2:4 (0:2). První jarní zápas na hřišti posledního týmu soutě-
že jsme zvládli.
Naši vedoucí branku dal v 17. minutě Mirek Tkadlec po přesném centru 
Honzy Kudličky. Tentýž hráč unikl ve 24. minutě a jeho pas proměnil v 
premiérový gól v našem dresu Jara Hrobár na 0:2. Jara Jandásek atakoval 
domácího stopera tak důsledně, až si tento dal v 62. minutě vlastence. Stav 
0:3 nás trošku ukolébal a domácí postupně snížili na 2:3, když nám dali v 
63. minutě lacinou branku na 1:3 a v 74. minutě proměnili penaltu po faulu 
našeho gólmana Honzy. Obě branky domácích dal Trčka. Na konečných 2:4 
pro nás upravil v 90. minutě z brejku Jara Hrobár. Zvítězili jsme, ale mělo to 
být s větší lehkostí.

Božice - Únanov 1:0 (1:0). Našim patřil poločas první, kdy jsme šli v 26. 
minutě do vedení přesnou střelou Karla Vávry k tyči, hosté ovládli poločas 
druhý. Naše vítězství jsme mohli v závěru pojistit, ale Jaru Hrobára vychytal 
únanovský gólman. Hosté hráli od 52. minuty bez vyloučeného Meistera za 
úmyslné hraní rukou a zmaření zjevné brankové příležitosti. Před zahájením 
zápasu uctili hráči minutou ticha památku zesnulého historicky prvního bran-
káře Božic Stanislava Ševečka.

Mor. Krumlov B-Božice 3:2 (2:1). Zápas přinesl fotbal výborné úrovně s 
dramatickými situacemi před oběma brankami. Do vedení jsme šli my gólem 
Jary Jandáska ve 23. minutě. Až v samém závěru první půle domácí otočili 
stav ve svůj prospěch, ve 42. a 44. minutě se mezi tyče trefili Pelikán a Ande-
rs. V 50. minutě po sérii faulů na naše kopal Jirka Pavelčík trestňák a Kamil 
Kalina srovnal zblízka na 2:2. Domácí však po pěti minutách skórovali 
Březinou potřetí a stav 3:2 udrželi až do vítězného konce. Utkání do svého 
závěru neztratilo na zajímavosti, šance se střídaly na obou stranách. Zatím asi 
nejlepší zápas jara.

Božice-Mikulovice 1:2 (1:2). Našim se zápas příliš nepovedl. Na vedoucí 
branku hostujícího Motyčky v 9. minutě sice odpověděli rychlým vyrovnáva-
cím gólem Jary Hrobára ve 12. minutě, ale na další mikulovickou branku ve 
29. minutě z kopačky Bartla po standardní situaci už odpovědět nedokázali. 
V úplném závěru pak mohli po dalším nepřesném rozhodnutí sudího Strapiny 

inkasovat ještě jednou, ale gólman Vojta Bačo penaltu kryl.

Jezeřany-Božice 2:0 (1:0). Utkání se hrálo za stálého deště a ve velké zimě. 
Trávník byl perfektně připravený, hlavní rozhodčí Marek Horký také. Naši 
byli v prvním poločase fotbalovější, ale své šance nevyužili. Domácí na naši 
bránu pořádně ani nevystřelili, ohrožovali ji hlavně z rohových kopů a po 
jednom z nich nám dal Machala vedoucí branku. V druhé půli byli domá-
cí o něco lepší, vypracovali si více nadějných příležitostí, ale náš gólman 
Vojta Bačo skoro všechny likvidoval. Nedosáhl pouze na hlavičku Kroupy. 
Pochvalu za předvedený výkon zaslouží Honza Kudlička.

Božice-Práče 3:2 (2:1). Zajímavý zápas přilákal do ochozů kolem 120 diváků 
od nás i z Práčí a od začátku do konce se bylo na co dívat. Už v 5. minutě se 
trefil Petr Procházka a vedli jsme 1:0. Hosté vyrovnali ve 24. minutě Roma-
nem Kosecem. Za čtyři minuty nás však dělovkou z 30 metrů poslal znovu 
do vedení Roman Šob. Z dalších příležitostí jsme využili až tu v 53. minutě, 
úspěšným exekutorem přímého kopu byl David Švejdík. Hosté se však 
nevzdali, ohrožovali naši branku a od pohromy nás zachránil výborný výkon 
Honzy Szabóa v brance. Kapituloval jen jednou v 75. minutě z kopačky 
Gregora. Velmi cenné vítězství jsme udrželi.

Hostim-Božice 5:0 (1:0). Zápas se nám vůbec nepovedl. Ve vyrovnaném 1. 
poločase dali domácí vedoucí branku ve 24. minutě. Hned v úvodu druhé 
půlky zvýšili na 2:0 a po našem zbytečném faulu ve vápně proměnili v 67. 
minutě penaltu na 3:0. S tím už se nedalo nic dělat a do konce utkání jsme 
ještě dvakrát (v 78. a 89. minutě) inkasovali. 

Božice - Hrádek 2:2 (0:1). V zápase průměrné úrovně šel do vedení Hrádek, 
když v 41. minutě využil Kortiš rohový kop. Hosté hráli ze zajištěné obrany 
a my jsme jen těžko hledali správný recept na úspěšné útoky. Za nás srovnal 
v 63. minutě pohotový Jaroslav Hrobár. V 85. minutě proměnil hrádecký 
záložník Švábek pokutový kop za náš faul ve vápně, ale naši bojovali dál a 
zachránil aspoň bod, když v 94. minutě zásluhou Jana Kudličky srovnali na 
2:2. Dlužno dodat, že naši hráči nastřelili během zápasu tyč a břevno-tyč.

Rakšice – Božice 1:4 (1:1). Po dlouhé době jsme nastoupili v nejoptimálnější 
sestavě i se silnou lavičkou a na výkonu mužstva i konečném výsledku to 
bylo znát. Do vedení nás poslal Honza Kudlička už v 9. minutě. Domácí byli 
nebezpeční svými rychlými brejky a po jednom z nich Lang ve 24. minutě 
vyrovnal. Ve druhé půli jsme byli pány na hřišti my a postupně jsme navyšo-
vali naše vedení: dvakrát se trefil David Mlčúch (57. a 72. minuta) a výsledek 
pečetil Honza Kudlička v 80. minutě. Vynikající byl Vojta Bačo v brance, 
který v 52. minutě kryl i penaltu. 

V tabulce máme čtyři kola před koncem 30 bodů a patří nám 9. místo.

Ladislav Nevrkla

Fotbal: Jarní kola okresního přeboru. Střídavě oblačno
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Tel.: 605 562 829

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

ZAHRADA·DŮM·DÍLNA·HOBBY
Božice 384

Tel.: 603 971 829

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

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

od 230 Kč/měsíc

NEJVÝHODNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ

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

Výkopové práce minibagrem
Doprava materiálu (písek, štěrk)

Ontl, tel.: 775900306


