
Vážení občané,

také v letošním prázdninovém čísle našeho zpravo-
daje, bych vám rád  předal několik informací o dění 
v obci. V červnu jsem se účastnil jednání v komisi při 
otevírání obálek na výstavbu okružní křižovatky u ško-
ly. Vzhledem k tomu, že obec se na této akci podílí 

částečně finančními prostředky, bylo pro nás důležité, kolik bude činit 
náš podíl. Bylo podáno pět obálek s nabídkou a po vyhodnocení byla 
vybrána firma s nejnižší částkou za vyhotovení díla. Vzhledem k tomu, že 
ještě trvá čas k odvolání, nemohu sdělit jméno firmy, ani konkrétní částku, 
ale mohu konstatovat, že výsledná částka je pro naši obec příznivá. V 
nejbližší době by měla proběhnout jednání s firmou o průběhu prací, o 
kterých budeme občany průběžně informovat. 
 Na minulém zastupitelstvu naší obce bylo schváleno, že se zúčastníme 
aukce k prodeji budovy staré pošty v Českých Křídlovicích. Vzhledem k 
tomu, že Obec Božice byla jediným účastníkem, byl tento objekt vydra-
žen za nejnižší možnou částku a to 552 625 Kč. Myslím si, že vzhledem 
k současným cenám nemovitostí je tato  částka příznivá a především 
bude moci obec, jako nový majitel tuto budovu uvést do stavu, který 
odpovídá její poloze. O využití této stavby bude jednáno se zastupiteli a 
samozřejmě mohou i občané přednést své návrhy k účelu této budovy. 
Lidé, kteří procházejí kolem obecní ubytovny, si jistě všimli, že tato stavba 
má v současnosti novou fasádu a bylo zde také provedeno napojení na 
splaškovou kanalizaci. V současnosti jsou tak již napojeny na kanalizaci 
všechny obecní budovy a chtěl bych touto cestou upozornit občany na 
možnost kontroly likvidace odpadních vod z jednotlivých domácností. 
Kontroly provádí zaměstnanci odboru životního prostředí ze Znojma a do-
mácnosti, které nejsou připojeny na kanalizaci, musí doložit, jak likvidují 
své odpadní vody.
 Vzhledem k tomu, že někteří občané stále ještě nepochopili nutnost tří-
dění domovního odpadu, bude také naše obec tuto problematiku řešit 
pomocí nálepek na jednotlivé popelnice.  
 V obcích, které k tomuto opatření přistoupily, se toto osvědčilo a počet 
vyvážených popelnic klesl. Domácnosti, které odpad třídí, by se to nijak 
nedotklo a nedoplácely by tak na lidi, kteří dávají do popelnic odpad, 
který tam nepatří. Při kontrole před vývozem, jsem narazil na domácnost, 
která měla před domem čtyři velké popelnice a v nich z velké části bio-
logický odpad, který se dá jednoduše zlikvidovat kompostováním. Při vý-
počtu nákladů vývozu na tuto domácnost se ročně dostaneme k částce 
asi 6200 Kč. Toto částka je bez vývozu nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu, který obec rovněž platí. Aby tak obec a ostatní obča-
né nemuseli na tuto domácnost doplácet, muselo by zde platit odpady 
nejméně dvanáct osob. Podobné je to i u některých domácností, kde 
platí odpady jeden nebo dva lidé a k vývozu mají dvě a více popelnic. 
O dalších krocích v otázce nálepek na popelnice budeme občany dále 
informovat.
 Vzhledem k letošnímu deštivému počasí, nám udělaly starosti přívalové 
deště a ukazuje se tak, že příroda je stále nevyzpytatelná. Současný ná-
zor na nutnost vsakování dešťových vod v místě, kde vznikají, je správný. 
V případě, kdy se stéká dešťová voda z více zpevněných ploch, je ne-
bezpečí kumulace většího množství vody v případě přívalových srážek 
značné. V naší obci, kde je většinou písčitý podklad je možnost vsaku 
vody dobrá a je třeba toho co nejvíce využít. 
 V otázce kulturních akcí bych touto cestou rád poděkoval kulturní komisi 
za její bohatou činnost. Máme za sebou několik úspěšných jarních akcí, 
které završily tradiční krojované hody. Myslím si, že nejen já mohu konsta-
tovat, že i letos se tato akce zdařila a poděkování patří všem organizáto-
rům, hodovní chase a zvláštní dík si zaslouží Bohunka, která řídila nácvik a 
činnost našich mladých v krojích.  
 Na závěr mi dovolte popřát občanům příjemné prožití dovolených a 
klidný ničím nerušený zbytek léta.

Karel Hala, starosta Obce Božice
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Slovo starosty

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 4/2016

Prodej obecního bytu
Obec Božice nabízí k prodeji do osobního vlast-
nictví byt, nacházející se v centru obce, č. p. 395. 
Bytová jednotka číslo 395/6 je podkrovní a je ve 
skladbě 3+1 s příslušenstvím a předsíní. Nachází se 
ve třetím nadzemním podlaží bytového domu.  V 
podsklepení patří k bytu jeden sklep. Dům byl ko-
laudován v roce 1971, byt byl kolaudován v roce 
1997. Podlahová plocha bytu je 82 m2. Prodej bytu 
proběhne tzv. obálkovou metodou, byt bude pro-
dán nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena 
je 845.050,- Kč. Zájemci o koupi bytu mohou podat 
své nabídky na podatelnu Obecního úřadu Božice, 
Božice 380, 671 64 Božice, nejpozději do 15. 8. 2016, 
a to v zalepené obálce, která bude označena: 
„Neotvírat – Prodej bytu“.

Bližší podrobnosti a prohlídka bytu dle domluvy na 
telefonu 515 257 207, nebo na e-mailu: starosta@
bozice.cz

Podmínky pro podání nabídky:
a)  uvést nabízenou výši kupní ceny,
b)  uvést identifikační údaje zájemce (jméno, datum 
narození, adresa)
c)  podpis zájemce

V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené 
obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno 
výše, nebude do výběrového řízení zařazena. V případě, 
že nabídka nebude obsahovat výše uvedené podmínky 
pro podání nabídky, bude z výběrového řízení po otevře-
ní vyřazena. Nabídky doručené po 15. 8. 2016 nebudou 
zařazeny do výběru.

Pozvánka na
11. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konající se v jidelně obecního úřadu Božice

8. 9. 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
3. Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje pořízení Územního plánu obce Božice, které zajistí úřad územ-
ního plánování (odbor výstavby, odd. územního plánování MěÚ Znojmo).
2. Určuje ke spolupráci s úřadem územního plánování při pořizování 
Územního plánu pro obec Božice starostu Karla Halu.
3. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, 
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na 
část pozemků parc. č. 8161 a 8182/1   v kat. území Božice - „Božice, pří-
pojka kNN Veverková Andrea“.
4. Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 3, Praha 3, IČ: 04084063 na část po-
zemků parc. č. 2509 a 2513 v kat. území České Křídlovice - „11010-051773 
CG4M_ZNOJ_ZNYBO_OK“.
5. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 608/7, zahrada o výměře 996 m2 
kat. území České Křídlovice manželům Josefu a Marii Šenkeříkovým, oba 
bytem Božice č.p. 264 za cenu  60.258 Kč.
6. Neschvaluje 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.
7. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/119 v kat. území České 
Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 860/141, ostatní plocha o 
výměře 272 m2 v kat. území České Křídlovice, která vznikla geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 567-168/2016 Petru Fialovi, bytem Boži-
ce č.p. 305 a Radce Fučíkové, bytem Božice č.p. 455 za cenu 16.456 Kč.
8. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 565/3, ostatní plocha o výměře 337 
m2 v kat. území České Křídlovice a prodej části pozemku parc. č. 563/2 
v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 563/4, 
ostatní plocha o výměře 118 m2 v kat. území České Křídlovice, která vznik-
la geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 565-140/2016 Jitce 
Navrátilové, bytem Mutěnická 4124/3, Brno – Židenice za cenu 26.289 Kč.
9. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 833/8 v kat. území České Kříd-
lovice, a to části označené jako parc. č. 833/14, ostatní plocha o výměře 
23 m2 v kat. území České Křídlovice, která vznikla geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemku č. 563-103/2016 Kamilu Semaničovi, bytem Budo-
vatelská 459/21, Ostrava - Poruba za cenu 1.392 Kč.
10. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 860/19, ostatní plocha o výměře 5 

m2 a prodej části pozemku parc. č. 860/23 v kat. území České Křídlovice, 
a to části označené jako parc. č. 860/140, ostatní plocha o výměře 54 
m2 v kat. území České Křídlovice, která vznikla geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 566-172/2016 manželům Bronislavu a Ditě Dosoudi-
lovým, oba bytem Božice č.p. 422 za cenu 3.570 Kč.
11. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2605 v kat. území České Kříd-
lovice, a to části označené jako parc. č. 2605/2, lesní pozemek o výměře 
25 m2 v kat. území České Křídlovice, která vznikla geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemku č. 561-99/2016 firmě E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 1.513 Kč.
12. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 454/97 v kat. území Božice, a 
to části označené jako parc. č. 454/127, ostatní plocha o výměře 35 m2 
v kat. území Božice, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení po-
zemku č. 923-167/2016 manželům Miroslavu a Jaroslavě Fojtíkovým, oba 
bytem Božice č.p. 42 za cenu 4.235 Kč. Součástí kupní smlouvy bude věc-
né břemeno spočívající v právu chůze a jízdy vozidly do 3,5t pro oprávně-
ného vlastníka parcely č. st. 135/2 v kat. území Božice.
13. Schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Dopravní zna-
čení a pasportizace DZ v obci Božice“ z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
dotace ve výši 53.000,- Kč.
14. Schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Zkvalitnění 
technického vybavení obecní knihovny“ z rozpočtu Jihomoravského kra-
je, dotace ve výši 26.000,- Kč.
15. Schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Celko-
vá rekonstrukce zděné poklony“ ve výši 73.500,- Kč.
16. Schvaluje zpracování Programu rozvoje obce Božice.
17. Schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 8104, 8084, 8085, 8088, 
8090, 8091, 8093, 8094, 8113, 8116, 8117, 8119, 8120, 8124, 8125 v kat. území 
Božice od České republiky - Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774.
18. Revokuje usnesení ZO ze dne 10. 12. 2015, bod 5., z důvodu odstoupe-
ní od záměru koupě pozemku.
19. Schvaluje celoroční hospodaření Obce Božice včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce Božice za rok 2015 a to bez vý-
hrad.
20. Schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice 
za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015.
21. Schvaluje záměr obce Božice na prodej bytu č. 6 na č.p. 395 a pově-
řuje radu obce přípravou prodeje.
22. Souhlasí s odkoupením budovy bývalé pošty parc. č. st. 208/1 v kat. 
území České Křídlovice v elektronické aukci a pověřuje radu obce schvá-
lením maximální výše příhozu v elektronické aukci.

 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 9. června 2016 v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

Výpis z usnesení Rady obce č. 25 ze dne 24. 5. 2016
1. Rada obce Božice (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce 
(dále jen „ZO“) ke schválení smlouvu o věcném břemeni s E. ON Distribu-
ce, a.s. – přípojka NN na parc. č. 8161, 8162/1 v k. ú. Božice, Veverková 
Andrea
2. RO schvaluje smlouvu o dílo pro stavbu „II/397, III/414 1 Božice, okružní 
křižovatka a most 397/004“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvkovou organizací kraje.
3. RO doporučuje ZO ke schválení účetní závěrku obce za rok 2015.
4. RO  doporučuje ZO ke schválení návrh závěrečného účtu obce Božice 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
5. RO  schvaluje dodatek ke směrnici o účtování a oceňování dlouhodo-
bého majetku.
6. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016
7. RO schvaluje žádost o změnu nájemníka v nájemní smlouvě z p. Husár-
ka Radovana na p. Husárka Zdeňka a p. Drmolovou Jarmilu.
8. RO revokuje usnesení: bod č. 9, zasedání RO ze dne 4. 4. 2016, proná-
jem pozemků parc.č. 8105, 8106 a 8112 v k. ú. Božice Petrovi Blatnému.
9. RO schvaluje pronájem pozemků parc. č. 8105, 8106 v k. ú. Božice, 
žadatel Marek. Zeisel.
10. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc.č. 608/7 
o výměře 996 m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2, žadatelé 
manž. Marie a Josef Šenkeříkovi
11. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 
276/2 o výměře 618 m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2, ža-
datel Luboš Holý
12. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 
565/3 o výměře 337 m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2 a 
parc.č. 563/4 o výměře 118 m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/
m2, žadatelka J. Navrátilová
13. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 
860/19 o výměře 5 m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2 a parc. 
č. 860/140 o výměře 54 m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2, 
žadatelé manž. Dita a Bronislav Dosoudilovi
14. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 
2605/2 o výměře 25m2 v k. ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2, žada-
tel E. ON, a.s.

Výpis z usnesení Rady obce č. 26 ze dne 29. 6. 2016
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje přidělení nájemního bytu v č. p. 
458.
2. RO schvaluje přidělení nájemního bytu v č. p. 450.
3. RO  schvaluje pronájem sklepa č. ev. 0144, žadatel Jan Kašpárek ml.
4. RO  schvaluje finanční podporu ve výši 3.000,- Kč na akci „Tour de var-
hany“, žadatel J. Ludvík, Znojemský hudební festival
5. RO pověřuje starostu obce jednáním s Českou poštou, s.p. ohledně 
dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v č.p. 374
6. RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice, p.o. zlepšený 
hospodářský výsledek hospodaření za rok 2015, který činí po zdanění 
1.564.266,15 Kč.
7. RO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Služby 
Božice, p.o.
8. RO schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové or-
ganizace Služby Božice, p.o. do rezervního fondu organizace.
9. RO schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Božice, p.o. za rok 2015 ve výši 433.221,10 Kč
10. RO schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Božice, p.o. za rok 2015 ve výši 433.221,10 Kč do re-
zervního fondu organizace.
11. RO schvaluje posílení fondu reprodukce majetku příspěvkové organi-
zace ZŠ a MŠ Božice, p.o. přídělem ve výši 400.000,- Kč z rezervního fondu 
organizace.
12. RO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Božice, p.o.
13. RO schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Božice, p.o. přijetí věc-
ných darů v celkové hodnotě 28.091,50 Kč, které budou využívány v I. MŠ 
Božice
14. RO nedoporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc.č. 
608/6 v k. ú. České Křídlovice, žadatel Jaromír Melichar.
15. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2015
16. RO schvaluje znění výroku zastupitelstva obce o schválení účetní zá-
věrky Obce Božice.
17. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců.
18. RO pověřuje starostu obce jednáním s Českou poštou, s.p. ohledně 
odkupu budovy bývalé pošty (parc.č. st. 208/1 v k.ú. České Křídlovice) a 
výší příhozů v elektronické aukci do ceny maximálně 600.000,- Kč.
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Rybářské závody s rekordní účastí i novin-
kami
Šesté rybářské závody pořádané v sobotu 7. 5. 2016 na 
Božickém rybníku v Údolí lásky Rybářským sdružením Bo-
žice přilákaly rekordní počet dospělých účastníků v do-
savadní historii akce. 53 rybářů dospělých a 16 rybářů 
dětských obsadilo oba břehy i hráz Božického rybníka, 
aby se od rána do půl třetí odpoledne pokusili vytáh-
nout co největší počet kaprů a taky dosáhnout v součtu 
těch ulovených co největší délky.
Mezi dětmi se nakonec radovala Veronika Kvapilová 
(327 cm = 6 kaprů), před Pavlem Kubátem a Mirkou Kvapilovou. Drobné pozornosti dostali pak všichni 
dětští závodníci.
U dospělých soutěžících vykrystalizovala nejlepší čtyřka ve složení: 1. Radek Zavadský - 201 cm (4 kapři), 
2. Petr Fukal 169 (3 kapři), 3. František Toman 157 cm (3 kapři), 4. Josef Matoušek 117 (2 kapři). Největší 
rybu ulovil Josef Matoušek - kapr 79 cm.
Celkem se chytilo 48 kaprů, 1 lín (37 cm), 8 cejnů, 1 karas (42 cm) a 1 štika (60 cm) chycená mimo soutěž 
o přestávce závodu.
Jinak byla u Božického rybníka tradičně výborná přátelská nálada, nikdo si na nic nehrál, pojedlo se, 
popilo se a hurá zase zpátky domů. Náročnější už to mají pořadatelé, kteří nejen musí všechno připravit, navozit, navařit a obsloužit 
nás, ale taky musí dnem i nocí hlídat, protože jsou mezi námi jedinci, kteří by se pod příkrovem noci neváhali podívat, kde by se co 
zajímavého dalo ukrást.
Velmi dobrý ohlas mezi návštěvníky měla letošní novinka – nedělní „dorybná“. 
Nás všechny nejvíc oslovily „rybí hranolky“. Kdo jste si je nedali, protože jste se k rybníku o víkendu nevypravili, musíte hořce litovat a 
v koutku duše zpytovat svědomí. Zoufat ale nemusíte. Za rok touto dobou se u Božického rybníka sejdeme už posedmé! „Petru zdar!“ 
a božickým rybářům ze spolku Rybářské sdružení Božice zvlášť. 
O nedělním rybím potlachu u Božického rybníka jsem na blogu probozice.blogspot.cz napsal pohádku Jak jsem chytal ryby aneb 
Pohádka od Božického rybníka. S touto pohádkou se výborně popasovala redaktorka Znojemska Alžběta Janíčková. Svůj příspěvek 
nazvala Kapři se změnili na hranolky. Přečíst si ho můžete ve Znojemsku číslo 20.                  Ladislav Nevrkla

Příjemně strávené odpoledne
Takhle nějak bych ohodnotila letošní dětský den. Uvítala jsem, že se konal v MŠ v Křídlovicích. Hlavně protože mi tam to moje dítko 
nemá kam utéct. Navíc bonus pro nás byl i to, že to tam dcera zná, protože tam chodí, takže se nestyděla a skvěle si to užila. Já ji 
nemusela tak hlídat a mohla si v klidu vydechnout. 
Nejsem příznivce mega akcí, proto se nám to líbilo. Mám relativně malé děti, pro které byl ten dětský den hlavně určený. Děti byly 
nadšené z poníka, dost navštěvovaný byl i náklaďák, což bylo slyšet asi dost daleko, protože si chtěl každý zatroubit. Občerstvení 
bylo taky zajištěné. Tombola byla hlavně dětem pro radost a ne pro výdělek, vzhledem k tomu, že byl los za 5 Kč, což se mi taky líbilo.
Samozřejmě by se našlo i pár věcí, které by se mohly udělat jinak nebo líp, kdo si chce rýpnout, najde si něco vždycky, ale protože 
vím, že je za tím spousta příprav a práce, tak bych pořadatelům a těm co se podíleli na přípravách touto cestou chtěla poděkovat, 
protože jsme si to užili.             Petra Látalová

Sdružení znojemských vinařů, jehož je členem i naše Družstvo bo-
žických vinařů, pořádá každoročně v červnu putování po vinař-
stvích, které pěstují a vyrábí víno z odrůdy Veltlínské zelené.
Padesát účastníků s vinařskou profesí i nadšenců v této oblasti v 
jednom dni navštíví několik vinařství v regionu, aby ochutnali a 
vyhodnotili nabízené vzorky této odrůdy, která je na Znojemsku 
převážně zastoupena.
Letos autobus s účastníky přijel v pátek 3. června do Božic k obec-
nímu sklepu. Bylo připraveno celkem sedm vzorků od božických 
vinařů, kteří tuto odrůdu také pěstují. Hodnocení probíhalo v pro-
storách obecního sklepa a před sklepem na připraveném pose-
zení. Ke každému vzorku byly podány informace o pěstování a 
zpracování hroznů révy, cukernatosti, obsahu kyselin, alkoholu, 
apod.
Závěrečné zhodnocení charakteru nabídnutých vín dopadlo 
překvapivě velmi dobře. Celkový dojem zpestřila Firma Klíč svými 
výrobky sýrů a jiných výrobků, které byly pro mnohé milým pře-
kvapením. Předseda družstva Božických vinařů pan Jan Kašpá-
rek podal účastníkům podrobné informace o vinařském družstvu, 
jeho orgánech, vinařské trati a podpory z vedení obce. Na úspěš-
né organizaci setkání se významně podílel člen představenstva 
DBV pan Josef Leisser.
Historie vzniku DBV se začíná odvíjet od začátku třetího tisíciletí, to 
je tedy již šestnáct let společné práce. Družstvo obhospodařuje 
15 ha vinic a z původních 15. zakládajících členů se dnes na této 
ploše pěstováním révy zabývá 24 členů.

Ze stávající odrůdové skladby je převážná plocha zastoupena 
Ryzlinkem vlašským a to 40%,       Chardonnay  20%, Muškát Otto-
nel 20%, Veltlínské zelené 10% a Pálava 10%. Jsou to odrůdy, které 
byly vysázeny ve viniční trati Pustina v 80. letech minulého století 
a stále jsou v dobré růstové a výnosové kondici.
Znojemští vinaři byli také překvapeni hloubkou sklepa ( 46m) a 
prostory, které čekají na jeho využití. Obdiv zapůsobila i přilehlá „ 
sklepní“ rotunda svým ojedinělým podzemním prostorem, která v 
našem regionu nemá konkurenci.
Naši předkové toto dílo vybudovali pro své potřeby.  Několik de-
setiletí se na tento sklep zapomnělo, nebyl využíván a chátral. 
Dnes po nedávných opravách a rekonstrukci jsou prostory zpří-
stupněny veřejnosti a otevřeny jenom několikrát v roce. V tomto 
areálu, ale i např. ve sklepní uličce k Boroticím nám chybí vhod-
né, aspoň částečné zastřešení a samozřejmě i sociální zázemí. Je 
to totiž základní podmínka, jak získat stálé návštěvníky, kteří si již 
dnes potrpí na vyšší kulturu služeb a rádi se vrací.
Vzpomenu na 70. léta minulého století, kdy zemědělské druž-
stvo mělo o víkendu ve sklepní ulici k Boroticím otevřený sklep s 
pohoštěním. Toto pochopilo mnoho vinařských obcí, zejména v 
Rakousku, ale i u nás (Jaroslavice), kdy se vinaři střídají, třeba jen 
o víkendu ve stálé nabídce svých produktů pro milovníky vína. 
Pokud to pochopí naši vinaři a zástupci obce, je to námět jak 
agroturistiku a jiné zajímavosti obce více zviditelnit a propagvat.                        

Zdeněk Čurda

Putování za znojemským veltlínem v Božicích
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Táta fest
V neděli se úderem 15. hodiny začala dvou akce s názvy Tátafest 
a Cyklohrátky. 
Malebné prostředí, polní cesty lemující makové pole rozprostírají-
cí se nad Jiráskovým domem a následně umělecko-multifunkční 
sportovní areál nabídl místo pro všechny, kteří se chtěli pobavit a 
příjemně strávit odpoledne. 
Jako první se v rámci soutěžních klání vydaly děti na 4000 m zna-
čenou cestu, při které musely najít 7 kontrolních stanovišť. Tím 
vznikla bezmála hodinu trvající pauza, která umožnila budoucím 
soutěžícím otcům (a nejen jim) roztrénovat tělo a vpravit posilují-
cí prostředky do bříška. O „energetické“ nápoje, „nutričně čisté“ 
potraviny a sportovní zázemí se postaralo osvědčené duo dam, 
Jiřina a Alena.  
Návratem malých cestovatelů byla odstartována druhá část Cy-
klohrátek, ve 
které děti plnily dovednostní úkoly v rámci sportovního areálu. Při

tom nečekaně překvapily a pobavily nejen přihlížející, ale i sebe 
samotné. Příkladem budiž soutěž o nejpomalejšího jezdce, kterou 
opakovaně vyhrál nejrychlejší, na nejmenším kole a myslím, že i 
nejmladší cyklista. 
Potom již přišel čas soutěží „roztrénovaných“ tátů. Soustředěnost, 
sílu, mrštnost a trpělivost, to vše se vyžadovalo při plnění jednotli-
vých úkolů. Že byly náročné, šlo vidět na krůpějích potu (nebo slz 
od smíchu?), no prostě soutěže byly náročné. Konečným souč-
tem byl v ten den určen jednoznačný vítěz. Jmenoval se pan 
Dobrá nálada.   
K jeho vyhlášení na stupni nejvyšším můžeme poděkovat nejen 
počasí, které se k nám nepostavilo zády, ale všem, kteří to prostě 
zorganizovali, i těm, kteří se nechali zlákat, vzali s sebou své blízké, 
přišli, viděli a tím i zvítězili. 

Hezké letní dny přeje Robert Šotkovský a Kulturní komise Obce 
Božice

Soutěžní odpoledne „ 7 v 1“
Tak je nazvaná soutěž obcí svazku Niva, jejímž důležitým úkolem 
je družba občanů jednotlivých obcí. V letošním roce se společné 
setkání uskutečnilo v Božicích. Akci pořádala obec Božice, spole-
čenská komise s pomocí členů Sdružení dobrovolných hasičů a o 
doprovodný kulturní program se postarala paní Vlaďka Konupčí-
ková s Jirkou  ( rytmické bubnování pro malé i velké).  Při sestavo-
vání jednotlivých úkolů jsme se snažili představit zajímavosti naší 
obce, ale i to, co máme s ostatními obcemi společného. Proto 
zde byla zařazena soutěž: o záchranu dropa, krmení žab v našem 
mokřadu, sběr révy vinné. Zpestřením pak byla lukostřelba, jízda 
na šlapadlech a pro všechny obce známý hasičský zásah. V zá-
věru jsme  nezapomněli  na náš bazén a zařadili 

soutěž v plavání volným stylem. Bohaté pěny pak po soutěži využili 
naši nejmenší, kterým k dalším radovánkám sloužil  i skákací hrad. 
O pohoštění se nám po celou dobu starali zastupitelé obce, a že 
se toho vypilo…Jako u každé soutěže docházelo ke sportovnímu 
dohadování, hlídání výsledků spoluhráčů, takže starostové měli 
hodně práce s regulérním uhájením sportovních výsledků svých 
družstev. To všechno ke sportovnímu zápolení patří, hlavně že při 
vyhlašování výsledků už převládala dobrá nálada. Mezi soutěže-
mi hrála všem návštěvníkům k poslechu i tanci pozvaná kapela 
až do pozdních večerních hodin. Kdo chtěl, určitě se bavil a já 
děkuji všem, kteří přispěli k dobré náladě tohoto výjimečného 
dne. Už se těšíme za rok na soutěžení v další obci.

Růžena Baráková
ZUŠ Božice se loučí se školním rokem 2015/2016
Závěr každého školního roku v naší pobočce v Božicích je vždy 
ve znamení tří událostí. Tou první je absolventský koncert, na 
kterém se představují žáci, kteří dospěli do sedmého ročníku 
svého hudebního vzdělání v příslušném nástroji. Druhou událostí 
jsou závěrečné zkoušky, které žáci musí vykonat podle Školního 
vzdělávacího plánu komisionálně. Již radostnou atmosféru pak 
mívá vrchol třetí, koncert závěrečný. 
Našimi letošními absolventkami byly Tereza Himalová, která 
absolvovala sedmý ročník I. cyklu ve hře na zobcovou flétnu a 
Aneta Komínková, která absolvovala čtvrtý ročník II. cyklu ve 
hře na flétnu příčnou. U této absolventky bych ráda konstato-
vala, že z mých dosavadních žákyň zde v Božicích vykazovala 
největší talent, spojený s velkou houževnatostí, trpělivostí a pílí. 
Kromě flétny příčné absolvovala oba vzdělávací cykly i ve hře 
na flétnu zobcovou a klavír. Co je ovšem potěšující, je hlavně 
velká muzikantka, k čemuž se váže schopnost rychle číst noty 
a hrát tzv. z listu. Uplatnila se i jako členka Znojemského komor-
ního orchestru při ZUŠ Znojmo, kde jsme spolu seděly a hrály na 
několika koncertech. Byla ovšem i velmi komunikativní a přá-
telská a k ostatním, zejména mladším spolužákům v ZUŠ kama-
rádská a ochotná pomoci a poradit. Nelze také pominout roli 
rodičů, kteří ji toto vzdělání umožnili a patří jim za to náš obdiv a 
poděkování. Přejeme ji proto, aby se jí dařilo v dalším studiu na 
vysoké škole, kde si vybrala pedagogický obor a budeme ji rádi 
vídat nejenom na našich koncertech v ZUŠ. Aneta Komínková 
je příkladem toho, že hudba skutečně obohacuje lidský život a 
rodičům se vyplatí investovat čas a prostředky na instrumentální 
výuku svých dětí. 
Přejeme našim žákům krásné prázdniny a v září se opět společ-
ně pustíme do „učení – mučení“, ale hlavně do společného 
muzicírování. 

Hana Macková, Jan Svoboda, učitelé ZUŠ Znojmo, pobočka 
Božice.
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O tomto výletě jsem se dozvěděla od pana Kvardy, který jak 
všichni víme, patří mezi světoběžníky, a dané cesty do Rumunska 
se už dvakrát zúčastnil. Dohromady nás z Božic jelo pět, kromě 
mě a pana Kvardy to byla paní Hnízdilová a Čurdová, dále jsme 
se o zážitky mohli podělit i s paní Viternovou. Taktéž nás doplnili 
účastnici ze Znojma, Dyje a Tasovic. Celá akce byla organizo-
vána jaroslavickými občany, kteří mají v Rumunsku své kořeny. 
Zaplnil se celý autobus a s dobrou náladou i harmonikou jsme 
mohli odjet.  
Vyrazili jsme autobusem z Jaroslavic ve čtvrtek 23. 6. kolem osmé 
hodiny večerní a vrátili jsme se již v neděli 26. 6. v pozdních noč-
ních hodinách.  Může se zdát, že za tak krátkou dobu jsme ne-
mohli nic moc stihnout, ale opak byl pravdou. Cílová destinace s 
názvem Svatá Helena patří do oblasti kopcovitého rumunského 
Banátu v těsné blízkosti Srbska v údolí řeky Dunaj. Dodnes zde 
bydlí rumunští Češi, se kterými se může našinec plynně domlu-
vit. Vyjet sem na dovolenou znamená pokochat se tradičním 
zemědělským způsobem života, hlavně pastevci ovcí a koz. V 
současnosti ale i v této zapomenuté enklávě Čechů proběhly 
přirozené procesy globalizace Wi-Fi sítí počínaje a nově vybudo-
vanými koupelnami konče. Další zajímavostí, která dodnes v mysli 
lidí z našeho regionu je ta, že na Znojemsko po druhé světové 
válce při osidlování pohraničí přicházeli Češi a Slováci z Rumun-
ska. Dodnes proto mají obyvatelé okolních obcí příbuzné v této 
lokalitě, anebo mohou uctít památku svých předků na místních 
hřbitovech, kde převládají občas příjmení, která se na Znojemsku 
vyskytují dodnes.
Ubytováni jsme byli v nově rekonstruovaných domcích hostitel-
ských rodin, kde jsme měli zajištěné snídaně a večeře. Na první 
večeři byla připravená sarma, tedy zabalené upečené mleté 
maso ve zkvašených zelných listech, které se tu tradičně podá-
vá se zakysanou smetanou. Podobně jako v jiných balkánských 
zemích i zde dominuje bílé pečivo podobné naší vece, tmavý 
chléb chybí. Paní Olinka, která se o nás celou dobu pobytu stara-
la, měla nachystanou i bohatou snídani, kde mohu zmínit čerstvé 
ručně dělané sýry kravské, ovčí i kozí. Taktéž jsme měli čerstvě 
nadojené mléko, spolu s domácí rybí pomazánkou a marmelá-
dami, u kterých můžu uvést pro nás exotičtější fíkovou. Užili jsme si 
nefalšované domácí pohoštění. 
Během pátečního dne se větší skupina zúčastněných vypravila 
do obce Rovensko, která se nachází v hůře přístupném terénu. V 
parnu, které po celou dobu panovalo, se tam cestovalo neklima-
tizovanou dodávkou, všude byl prach, ale určitě bylo hodně k vi-
dění, například volně pasená prasata na předzahrádkách. Menší 
skupinka z naší expedice se dohodla, že se projde po okolí. Turi-
stická trasa, všude uvedená jako lehce zvládnutelná za hodinu 
poklidné chůze, se ukázala jako hůře přístupný kopcovitý terén, 
kde jsme ale měli možnost z vyhlídky obdivovat dominantní skalní 
masivy a majestátní řeku Dunaj, která musí každého na první po-
hled učarovat. 
Další den jsme se taky rozdělili na dvě skupiny, jež se potom dále 

rozmístily do místních přistavených dodávek. První skupina, kam 
jsem spolu s paní Čurdovou a Hnízdilovou patřila, se vypravila do 
Srbska, nacházejícího se pouhou hodinku cesty od Svaté Heleny. 
Nejprve jsme navštívili v Srbsku jedinou zcela česky mluvící obec 
Češko Selo, kde díky dobrovolníkům vzniklo malé muzeum přede-
vším se starým zemědělským náčiním. Potom jsme pokračovali do 
městečka Bela Crkva, vyznačujícím se každou sobotu týdenním 
trhem se zeleninou, ovocem i masem. Každý určitě nezapome-
ne na pohled, který se naskytl na do igelitu zabalenou kačenu s 
vnitřnostmi, lednička nebyla ale nikde k vidění. Při zpáteční cestě 
jsme se stavili ve vyhlášené restauraci přímo u Dunaje, kde sma-
žili právě ulovené ryby jako sumce, candáty a kapry. Ochutnali 
jsme candáta, který byl výtečný. Naštěstí průjezd srbskou celnicí 
proběhl bez problémů. Srbsko totiž nepatří do EU, a dodnes tu 
probíhají důkladné celní kontroly.
Druhá skupina s paní Viternovou a panem Kvardou si naplánova-
la výlet do sto kilometrů vzdálené přehrady Železná vrata, jedné z 
největších v Evropě, a do starobylých římských Herkulových lázní, 
v současnosti chátrajících.
V místní hospodě jsme si mohli večer sdělit u českého piva své zá-
žitky a došlo i na zpěv, který skončil nejdříve po půlnoci. Další den 
jsme vybaveni sýrem, marmeládami a novými zážitky pospíchali k 
domovu. Myslím si, že každému z nás se tento netradiční výlet líbil 
a budeme na něj v dobrém vzpomínat. 

Spolu s dalšími božickými výletníky Eliška Leisserová

Recept na sarmu (4−6 porcí) 
Každá rodina si ve Svaté Heleně nakládá zelí speciálně na sarmu. 
Sarma je pokrm všední i sváteční. Omáčka se nezahušťuje, po-
dává se s bílým pečivem. Chutě se fantasticky snoubí, druhý den 
chutná ještě lépe.
asi 12 zelných listů
1 velká cibule
olej
800 g mletého masa (mix hovězího a vepřového)
mletý pepř
mletá sladká paprika
sůl
150 g rýže
snítka kopru
400 ml rajčatové šťávy
Cibuli nakrájíme na kostičky a orestujeme na oleji dosklovata. 
Vložíme ji do mísy k mletému masu, ochutíme pepřem, paprikou, 
solí a směs dobře promícháme s propláchnutou rýží. Do půlek 
zelných listů vložíme porci (asi dlaň) masné směsi a dobře zabalí-
me a utěsníme. Závitky naskládáme natěsno do kastrolu, navrch 
vložíme snítku kopru, podlijeme vodou a vaříme 45−60 minut. Ke 
konci varu přidáme rajčatovou šťávu a povaříme.
Sarmu podáváme s bílým chlebem a kdo má chuť, přidá si i za-
kysanou smetanu.

Výletníci z Božic v Banátu
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Božické hody 2016
Již tradičně se poslední červnový víkend v Božicích, konají hody. 
Ani letos to nebylo jinak, organizátory byli fotbalisté TJ Sokol Boži-
ce. V pátek odpoledne se sešla hodovní chasa na hřišti, kluci se 
dali do stavění májky a děvčata se věnovala výzdobě areálu. 
Sobota byla pro hodovní chasu podstatně náročnější. Starosta 
obce předal v 8.00 hodin v kostele Sv. Petra a Pavla stárkovi Mi-
chalu Topolčanovi a stárkové Karolíně Raušové hodovní právo, a 
chasa za doprovodu kapely Vedrovanka, vyrazila do obce zvát 
občany na večerní hodovní zábavu. Zavádění po obci bylo vel-
mi náročné, ale všichni to s vypětím sil v úmorném horku zvlád-
li a zaslouží si velkou pochvalu! Ještě před večerní zábavou se 
hrál fotbalový zápas, nastoupily proti sobě celky veteránů Božic 
a Bantic, zápas skončil 5:2 pro Bantice. Ve 20.00 hodin opět přišla 
řada na chasu, které připadlo za úkol zahájit svým předtančením 
hodovní zábavu. Opět zaslouží pochvalu – předtančení se jim po-
vedlo a jako bonus o půlnoci přidali 

„překvapení“.  K tanci výborně hrála skupina Klaxon, jejich pro-
dukci ale bohužel přerušila bouřka.
Nedělní odpoledne bylo na programu tradiční fotbalové klání 
Božice – České Křídlovice, které letos bylo pojato „fotbalověji“ 
než předchozí roky. Božice tentokrát Č. Křídlovice porazily 7:4. 
Před začátkem zápasu jsme si vzpomněli na Vlastíka Fňukala, kte-
rý byl tahounem Č. Křídlovic, a uctili jeho památku minutou ticha. 
Po odehrání zápasu byla rivalita mezi Božice a Křídlovicemi rázem 
pryč, všichni se společně pobavili u oroseného piva a kvalitního 
občerstvení. V 18.00 hod. začala podvečerní zábava, zahrál nám 
Dan Krhut (Danteso) a hodovníci zopakovali předtančení i půl-
noční překvapení. 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na 
organizaci hodů: fotbalistům za kvalitní obsluhu, Bohunce Topol-
čanové za nácvik předtančení a organizaci chasy, J. Kudličkovi, 
manželům Kučerovým, M. Seďovi, M. Papežíkovi … a samozřej-
mě, hodovní chase.

Jiří Čada, TJ Sokol Božice

Božické otevřené sklepy
Do třetice všeho dobrého i zlého jsme otevřeli v sobotu 23. čer-
vence naše sklepy návštěvníkům z celé republiky a dalších při-
lehlých zemí. V 10 sklepech rozmístěných ve sklepní uličce a v 
okolí obecního sklepa se prezentovalo na 20 vinařů, nových, kteří 
otevřeli poprvé, ale i matadorů z řad Družstva a našich přátel, 
vinařů z Borotic, pánů Kresana a Němce. V Obecním sklepě, jež 
chceme využít jako vinaři co nejvíce, byla v rotundě umístěna 
výstava, nám všem velice dobře známé paní učitelky Hrdličkové, 
v současné době obyvatelky Brna-Líšně. Návštěvnost můžeme 
zatím jen odhadovat, ale dle prvních odhadů se pohybujeme v 
číslech kolem 400 návštěvníků. 
Vinaři si připravili výborné vzorky z minulého roku i z ročníků dřívěj

ších a také pohoštěním se nenechali zahanbit. Od polévek, přes 
grilovaná masa až po lívance a vafle, jedlo se i pilo dosyta. Au-
tobus zkušeně řídil jako vždy Ivan Hudec ml. a i na božickou vinici 
Pustinu zavítal plný, dokonce i stojících lidí. Zde se degustace vín 
ujaly Mgr. Eliška Leisserová a Bc. Jiřina Čurdová.
Celé odpoledne nám hrála k poslechu živá hudba. V uličce Ne-
oveská cimbálová muzika a u Obecního sklepa paní Maria Sadi-
mová. Zazněly jak klasické písně o víně, tak samozřejmě mnoho 
písní na přání, ovšem všechny publikovatelné. 
Tímto bych chtěl všem božickým občanům i cizím poděkovat za 
to, že přišli v úmorném vedru, užili si degustování vína a putování 
po vinných krásách Božic. 

Josef Leisser

Koncert pěveckého sboru      
V nedělním odpoledni 12. června se v kostele sv. Petra a Pavla představil svým vystoupením božický ženský pěvecký sbor DE MELO-
DIKA. Koncert byl hojně navštíven a v chrámovém prostředí zněly jak duchovní, tak světské skladby různých autorů i z lidové tvorby.
Předvedení jednotlivých skladeb bylo odměněno posluchači upřímným potleskem. To, že tento věkově mladý sbor dokáže interpre-
tovat poměrně náročné skladby ve tříhlasém provedení je obdivující a patří jim složit poklonu, zejména vedoucím paní Szabóové a 
Vorlické.  Nacvičit a sladit umělecký přednes, odvážně se postavit před publikum stojí mnoho volného času a nadšení něco dokázat.
Činnost tohoto sboru je velkým přínosem místní kultury občanům a patří jim za to poděkování.             Zdeněk Čurda st.

Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 630ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada. Grafické zpracování: ©Bernard_Timotei,
Tisk: BoBeCo s.r.o. zastoupená jednatelem Bohuslavem Bernardem.

E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE 27. 09. 2016 A UZÁVĚRKA VŠECH PŘÍSPĚVKŮ BUDE 16. 09. 2016.

Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996
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Srdečně vás zveme do nově otevřeného Hostince u Nádraží

jídelní lístek:
cena menu: 80,- (váha porcí masa je uvedená v syrovém stavu 1 porce 200g)
pondělí 1. 8.:  polévka - Rajská s rýží
1. Hovězí guláš, kynutý knedlík
2. Koprovká omáčka, vařené vejce, brambory
úterý 2. 8.: polévka - Vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi
1. Holandský řízek, bramborový salát
2. Vepřová játra po mlynářsku, dušená rýže
středa 3. 8.: polévka - Špenátová krémová
1. Maminčino kuře, těstoviny
2. Křenová omáčka, kynutý knedlík, vařené maso
čtvrtek 4. 8.: polévka - Gulášová
1. Vepřový plátek na žampionech, americké bramobory, obloha
2. Dukátové buchtičky s krémem
pátek 5. 8.: polévka - Čočková s párkem
1. Rybí filé smažené, bramborová kaše
2. Francouzké brambory, okurkový salát

otevírací doba:
pondělí: 103º - 17ºº
úterý: 103º - 17ºº
středa: 103º - 17ºº
čtvrtek: 103º - 17ºº
pátek: 103º - 17ºº
sobota: zavřeno
neděle: zavřeno

přijímáme objednávky na obědy
uspořádáme pro vás rodinné oslavy a 
svatby, zajistíme pronájem salonku včetně 
občerstvení.

Božice 376, tel.: 515 257 220
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Za mořem do Božic
Řada z nás jezdí ráda k moři, důvodů je hned několik. Někdo si jezdí k moři odpočinout a 
relaxovat, někdo miluje přímořské šumění moře a koncert cikád, jiný miluje teplé mořské 
slunce a jiný jezdí k moři kvůli zdravotním problémům. Tyto všechny důvody a potřeby (kro-
mě cikád) můžete vyřešit tím, že zavítáte do relaxačního centra v Božicích. Návštěva nás 
božických nás na dopravě nestojí nic a vstupné je v celém okolí jedno z nejlevnějších. Relax 
centrum v Božicích nabízí bazén se slanou vodou a vířivkou, který má délku 12 a půl metru 
a šířku 4 metry. Jeho hloubka činí 1,1 metru. V bazénu je příjemná teplota vody 28  ºC, tuto 
teplotu moře dosahuje až na konci léta. Voda v bazénu je slaná, antiseptická a léčivá, ob-
sahuje asi půl procenta soli. Ze zdravotního hlediska je skutečně voda v bazénu odpovídající 
mořské vodě. Pravidelná koupel přispěje nejen k relaxaci, ale také k léčbě, např. lupénky, 
ekzémů u kojenců, při dýchacích potížích. Navíc eliminuje tvorbu řas ve vodě, odstraňu-
je nepříjemný zápach chlóru (který je typický pro veřejné bazény), nezpůsobuje pálení a 
červenání očí. Vířivka doplňuje rehabilitační účinky plaveckého bazénu a teplota vody ve 
vířivce bývá okolo 33  ºC, což blahodárně působí na harmonii osobnosti po stránce fyzické, 
psychické i emocionální. 
Pokud říkáte, že vám u tohoto bazénu chybí sluníčko a teplo. Lehká pomoc, umělé slunění 
v soláriu přispívá stejně blahodárně jako přírodní slunění. Prokazatelné jsou i blahodárné 
účinky slunění na naše tělo. Ale hlavně dochází k tvorbě vitamínu D3, který je nutný pro 
využití vápníku v našem těle. Proto má pobyt v soláriu vliv na pevnost kostí, zmírňuje revma-
tické potíže a je ochranou proti osteoporóze. A proto soláriu není určeno jen pro mladou 
generaci, ale je určeno všem, kteří mají problémy s výše uvedenými zdravotními potížemi. 
A teplo nám dodá sauna, která slouží k uvolnění organismu, relaxaci, zmírňuje revmatické 
potíže, pomáhá s vyloučením odpadních a toxických látek z těla (hlavně v jarních měsících 
je dobrá očista organismu), zvyšuje celkovou imunitu organismu.
Toto všechno máme u vás v obci a podívejme se, jak je toto centrum využíváno.

Počet návštěvníků v jednotlivých letech:
rok bazén    solárko         sauna
2009 12055          1500             1033
2010 11148          941       1235
2011 10014          534       702
2012 11541          507       566
2013 9953          553       498
2014 8599          572       217
2015 8838          536       372
2016 2733         162       146

Bazén RELAX
Reaguji tímto na předchozí článek Ing. Čurdy, ve kterém zmiňuje 
pokles návštěvnosti v bazénu Relax. Ano, je pravdou, že možnost 
navštívit bazén se slanou vodou využívají většinou lidé z blízkého 
či vzdálenějšího okolí, a božičtí občané jej navštěvují v omezené 
míře. Pro zvýšení návštěvnosti jsme mimo jiné nabídli možnost vy-
užívat slevu na Rodinné pasy a Senior pasy, ale ani na tuto mož-
nost mnoho lidí nereagovalo. Letos jsme dětem, které měly na 
vysvědčení vyznamenání, dali za odměnu poukaz na volný vstup 
do bazénu, ale i tuto možnost využilo pouze asi 50 % dětí, které 
kupon dostaly. Pracovnice Relaxu aktivně oslovují školky a školy 
v okolí s nabídkou kurzů plavání a jiných aktivit. Bylo vyrobeno 
a nainstalováno nové atraktivní logo, v současné době řešíme 
grafické zpracování nových propagačních letáčků jak obce, tak 
samotného bazénu. Nemyslím si tedy, že by bazén byl odstaven 
na jakousi „vedlejší kolej“.

Jedním bodem je návštěvnost, ale druhým a pro nás podstatněj-
ším problémem jsou náklady na provoz. Málokdo z obyvatel asi 
ví, že obec Božice od zahájení provozu ze svého rozpočtu každo-
ročně bazén dotuje zhruba jedním milionem Kč. Zvýšením počtu 
návštěvníků se tento problém nevyřeší, protože při vyšším počtu 
lidí v bazénu také rostou náklady na chemické ošetření vody, 
provoz filtrů, energie na ohřev vody a další záležitosti. Snažíme se 
tedy najít řešení, které by snížilo energetickou náročnost tohoto 
zařízení. Další úsporou byla změna režimu obsluhy a tím snížení 
mzdových nákladů, které činily nemalou část ve výdajových po-
ložkách.
Uvědomujeme si, že naše obec není tolik atraktivním turistickým 
cílem, ale bazén Relax je jedním z míst, která mohou turisté v Bo-
žicích navštívit.

Jiří Čada, místostarosta

Údaje v tabulce a grafech jsou za celé roky 2009 – 2015 a za rok 2016 jsou informace za první 
čtvrtletí. Z grafů je zřejmé, že popularita tohoto centra mírně klesá. Co je příčinou tohoto 
stavu? Je to chybou provozovatele nebo obyvatel, že nevyužívají toto zařízení? Dle mého 
mínění jde o špatnou marketingovou strategii obce, která se počala na začátku otevření 
tohoto centra a dále se nevyvíjela. Obec se nesnaží toto centrum nijak prezentovat. Bylo 
by potřeba, aby obyvatelé Božic měli větší zájem o toto centrum. Obec Božice v roce 2015 
ročně tratila na vstupném do bazénu 193.020,- Kč proti roku 2009, u vstupu do solárka tratila 
v roce 2015 67.480,- Kč oproti roku 2009 a u sauny v roce 2015 tratila na vstupném 77.670,- Kč 
oproti roku 2010. Jsou to jen jednoduché počty, které nám ukazují na neefektivnost hospo-
daření obce. Co na to kontrolní výbor? To nechám na jeho posouzení.
Můj postřeh je takový, že asi 30% návštěvníků je místních obyvatel a 70% návštěvníků je z 
okolí, a to nejen blízkého, ale také vzdáleného (Moravský Krumlov, Židlochovice). Myslím, 
že by se měl zamyslet i zřizovatel božických mateřských školek, proč okolní mateřské školky 
chodí na kurzy plavání a naše božické školky nechodí. Nemají to snad v osnovách? Co se 
člověk naučí v mládí, to nezapomíná a kontakt s vodou je velmi důležitý, aby se dítě nebálo 
vody a také, aby se předešlo nešťastným událostem při utonutí dítěte.

Zdeněk Čurda st.

Hudební festival Znojmo podruhé na výletě v Božicích
V letošním roce jsme v Božicích navázali na zařazení do krásného programu Hudebního festivalu Znojmo. Tour de Varhany s varha-
níkem Martinem Jakubíčkem, kterého můžete slyšet např. v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla nebo v divadle Husa na provázku, 
přilákala plný autobus i skoro dvě desítky obyvatel z Božic, takže účast v kostele sv. Petra  a Pavla byla na naše poměry hojná. 
Varhaník Jakubíček skvěle doplnil slunné nedělní odpoledne nejznámějšími díly Mozarta, Bacha, ale také například úpravou hlavní 
melodie z West side story pro varhany. Opravdu každý part měl něco do sebe, což publikum kvitovalo silným potleskem.
Protože letos Tour putovala přes poledne, nebyla připravena jen obligátní festivalová vína, ale také malé občerstvení na posilnění 
ve formě slaného i sladkého pečiva.
Koncerty v rámci Hudebního festivalu ve Znojmě jsou opravdovým hřebem kultury v Božicích. Neměli bychom je ovšem brát za 
samozřejmost, jíž opravdu nejsou. Je za nimi dobrá zkušenost a chuť domluvit ukázku kvalitního umění pro božické občany. Spíše 
se těšme z toho, že dokážeme přivítat dva roky po sobě publikum kvalitní hudby, v prostoru malého kostela a varhan, které každý 
varhaník neopomene okomentovat pro jejich miniaturní velikost, ale díky prodělané opravě, již čistého zvuku.

Josef Leisser
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Úspěšná fotbalová sezona 2015 skončila
Uplynul už měsíc od chvíle, kdy skončily okresní fotbalové soutě-
že. Pro navrátilce do okresního přeboru, TJ Sokol Božice, to byla 
sezona úspěšná. Po až nečekaně dobrém podzimu se naši hráči 
dokázali vypořádat i se zraněními a neúčastí řady hráčů a ob-
sadili v konečném hodnocení velmi dobré 6. místo se ziskem 40 
bodů, 12 vítězstvími a skóre 42:49.
Tým vedený trenérem Bronislavem Juřicou a kapitánem Jiřím Pa-
velčíkem připravil nám, věrným fanouškům, nejednu hezkou fot-
balovou chvíli a my jsme naopak ocenili, že do sestavy našeho 
mužstva vedle zkušených hráčů nakoukla i řada nadějných do-
rostenců.
V dresu TJ Sokol Božice se v jarní části objevilo na hřišti kolem 20 
hráčů. Nejčastěji byla sestava složená z těchto hráčů:  
Vojtěch Bačo - David Švejdík, Roman Šob, Jan Kudlička, Zdeněk 
Chrenovský, Miroslav Gabrhel, Karel Vávra, Jiří Pavelčík, Patrik Le

žák, Vojtěch Maruštík, Petr Procházka, Pavel Ležák. 
Do hry buď ze střídačky, nebo jenom v některých zápasech na-
skočili: Jaromír Jandásek, Jan Szabó, Bronislav Horáček, Jakub 
Zifčák, Jan Kreuzwieser, Martin Zedníček a dorostenci Radek Šob, 
Petr Řihák, Petr Kašpírek, Tomáš Tóth a taky hrající trenér Bronislav 
Juřica. Vedoucím mužstva byl Milan Šperka a v jeho nepřítom-
nosti zaskočili Michal Topolčan nebo Martin Topolčan
Stínem soutěže byla dlouhodobá zranění některých tradičních 
opor (především Evžena Egnera a Michala Topolčana) a taky 
mladého gólmana Vojtěcha Bača v posledním utkání s Hrádkem.
Po skončení soutěže se s týmem rozloučil předseda oddílu Karel 
Kučera, trenér Bronislav Juřica a útočník Pavel Ležák. Všem dě-
kujeme za kus poctivě odvedené práce ve prospěch božického 
fotbalu a přejeme jim v jejich další činnosti hodně úspěchů.

Ladislav Nevrkla a vedení fotbalového oddílu

Na prahu nového ročníku fotbalových soutěží
Na aktivu OFS v Příměticích byl rozlosován nový ročník okresních fot-
balových soutěží. TJ Sokol Božice bude v nové sezoně zastoupená ve 
čtyřech soutěžích. Kromě tradičních týmů mužů a dorostu je velmi po-
těšitelná navázaná spolupráce s TJ Břežany v oblasti přípravek a žá-
kovského fotbalu.
Zastoupení v soutěžích:
Muži: Znojemské pivo Okresní přebor – TJ Sokol Božice. Trenér Miroslav 
Tkadlec
Dorost: SPORTIKA Okresní přebor – TJ Sokol Božice. Vedoucí družstva 
Vladimír Sedláček.
Mladší žáci: STARNET Okresní soutěž žáci sk.B (chlapci nar. 2002 a mlad-
ší, dívky nar. 2001 a mladší) – TJ Sokol Božice/TJ Břežany. Trenér a ve-
doucí družstva za Božice Pavel Michalovič.  
Přípravky: Mladší přípravka (chlapci nar. 2008 a mladší, dívky nar. 2007 
a mladší) – TJ Břežany/TJ Sokol Božice. Trenér a vedoucí družstva za 
Božice Luboš Ralenovský.

Úvodní zápasy:
Okresní přebor mužů:
NE 14.8.   Únanov - Božice                      17:00 h
NE 21.8.   Božice - Mor. Krumlov B        16:30 h
NE 28.8.   Mikulovice - Božice                16:30 h
NE 4.9.     Božice - Jezeřany-Maršovice  16:00 h
SO 10.9.   Práče – Božice                         16:00 h 
Okresní přebor dorostu:
SO  27.8.  Únanov - Božice                      16:30 h
SO   3.9.   Božice - Hrušovany                 16:30 h
SO 10.9.   Rakšice - Božice                      16:30 h
STARNET Okresní soutěž žáci sk.B:
NE 28.8.   Hrušovany – Božice/Břežany   10:00 h
NE 4.9.     Božice/Břežany – Dobšice       14:30 h
NE 11.9.   Tasovice – Božice/Břežany   14:00 h

Ladislav Nevrkla a vedení fotbalového oddílu

Můj kulturní zážitek
Když jsem v pátek 24. 6. 2016 navečer vstupovala do autobusu, 
který nás měl zavézt do Brna na divadelní představení Městského 
divadla Brno, na legendární hudební komedii „Noc na Karlštej-
ně“, těšila jsem se hodně. Do Brna jsme dorazili před 20 hodinou 
plni očekávání.
 Samotné představení se konalo venku v prostorách panského 
dvora pod Petrovem. Tato původní veselohra Jaroslava Vrch-
lického měla svoji premiéru již v roce 1884 a záhy se stala velmi 
oblíbenou. Její věhlas ještě zesílil po roce 1993, kdy Zdeněk Pod-
skalský natočil stejnojmennou hudební komedii. Hned od samého 
začátku jsem věděla, že to bude vskutku příjemné kulturní osvěže-
ní. Když se na scéně představili účinkující herci v dobových kostý-
mech, bylo to úžasné. 
Nic nezáleží na tom, že zápletka, podle níž na Karlštejn nesměly 
vstoupit ženy, je pouhou legendou. Listina z roku 1357, která prav-
děpodobně Vrchlického inspirovala, pouze uvádí, „zakazujeme, 
aby se ve věži hradu Karlštejna, v níž se nachází kaple, bylo dovo-
leno komukoliv s nějakou ženou, byť to byla i 

zákonitá manželka, spáti nebo ležeti.“ Jediné omezení se tedy 
týkalo posvátné kaple Svatého kříže, jinak byl hrad ženám pří-
stupný.
Ani jsem si nevšimla, že se již docela setmělo, až mě upoutala 
nádherná podívaná na chrám Petrova, který byl přímo fantas-
ticky nasvícený a nádvoří také. Osvětlovači předvedli své umění 
opravdu perfektně, ale i hudební zpracování ukázalo své kvality. 
Burácející potlesk na konci přestavení potvrdil, že nejen já, ale 
i ostatní návštěvníci prožili příjemný večer ve společnosti dávné 
minulosti.
Poté jsme odcházeli nočním Brnem zpět na autobusovou zastáv-
ku, kde nás již čekal pan řidič a autobus. Cesta zpátky nám utekla 
rychle a příjemně, i když stále teplota venku ukazovala 25 stupňů 
Celsia.
Chtěla bych jen říct, udělejte si čas a navštivte nějakou kulturní 
akci, ať je to cokoliv, kino, divadlo, prohlídka zámku, muzea … 
Uvidíte, že to opravdu stojí za to. Vždyť na světě je krásně a je je-
nom na nás, jak svůj život prožijeme a dokážeme si zpestřit všední 
žití.

Alena Švajková
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Božický herbář – 9. díl
Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám sepětí 
soulad s přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly pro lid-
stvo důležité; bývaly považovány za děti Matky Přírody.
Byliny nabízejí vděčnou kombinaci krásy a užitkovosti – a pro ty, 
kteří nikdy nepocítili chuť pěstovat rostliny, je tato laskavá a štěd-
rá oblast dokonalým uvedením do zahrádkářství. Zanedbatelnou 
míru úsilí brzy odmění aromatický stříbřitě zelený porost, vonné 
dekorativní květiny, pikantní lístky a kořenitá semena.
Byliny lze sázet do květinových okrajových či zeleninových záho-
nů nebo dekorativních květináčů. Protože jsou velice adaptabil-
ní, daří se mnohým z nich na balkonech nebo terasách, a dokon-
ce i v bytech.
Tam, kde je k dispozici větší prostor, stává se samostatná plocha 
vyhrazená bylinám často místem duševního klidu a okouzlení. Ta 
může mít formu tradiční herbální zahrady, pečlivě rozdělené na 
záhony a cestičky, anebo může být mnohem uvolněnější. Teď tro-
chu odbočím, takováto zahrada, která nabízí krásu a je místem 
duševní rovnováhy v našem okolí chybí, máme v naší obci krásné 
přírodní scenérie, jako jsou mokřadla, rybníky, ale soulad s vůní a 
užitkovostí chybí. Takové místo by bylo ozdobou celé naší obce. 
Bylinková zahrada by byla rájem pro maminky s dětmi, pro aktiv-
ní obyvatele při běhání a pro odpočinek po práci a odpočinek 
pro seniory. Ale říkáte, že není místo v naší obci? Ale je, co takhle 
nevyužitá farská zahrada. Vím, nejsem první, kterou tento nápad 
nadchl a věřím, že se najdou lidé, kteří tuto myšlenku dovedou 
do zdárného konce. A teď zpět k tématu. Styly a půdorysy her-
bálních zahrad jsou stejně rozmanité jako lidé, kteří pěstují a milují 
byliny. Mohou být tak veliké nebo malé, jak to prostor dovolí.
Než se pustíte do realizace svých plánů, rozmyslete si, kolik času a 
energie jste ochotni do své bylinářské zahrady vložit a kolik údržby 
bude navrhovaný projekt asi vyžadovat. Začněte s malou plo-
chou a omezeným počtem bylin. Čím více budete propadat své 
zálibě, tím víc můžete rozšiřovat svou bylinářskou zahradu a její 
obsah.
VYBÍRÁNÍ MÍSTA – ideálem je tiché, klidné a chráněné místo. Tyto 
podmínky vyhovují většině bylin a pomohou vytvořit oázu klidu. 
Protože mnoho aromatických bylin pochází ze Středozemí, je ide-
ální svah obrácený ke slunci pět až šest hodin denně (mnozí opo-
nenti mi řeknou, že farská zahrada je právě 
naopak ;-), dá se s tím pracovat), má dobré odvodnění. Je-li ně-
jaká část pozemku podmáčená, vyplatí se před zahájením prá

ce vykopat stružky a vysypat je štěrkem, položit drenážní trubky 
nebo zvednou záhon.
NAVRHOVÁNÍ ZAHRADY – pokud máte vybrané místo, zvolte styl 
své zahrady; zda jde o formální plán držící se geometrických vzo-
rů, anebo o neformální seskupení, které si růstem diktuje svůj vlast-
ní tvar.
NAKRESLENÍ PLÁNU – jakmile jste si vybrali místo, změřte jeho stra-
ny a zakreslete jeho ploch např. na čtverečkovaný papír, existují i 
programy pro tyto návrhy. Dbejte na co možná největší přesnost 
a zaznamenejte jakékoliv změny úrovně, které mohou vyžadovat 
zřízení schodů nebo zvýšení záhonů.
CESTIČKY – aby byl k bylinám pohodlný přístup, neměl by být 
vzdálený od cestiček víc než 75 cm, takže záhony by neměly být 
širší než 1,2 – 1,5 m, jedině že byste chtěli v určitém místě položit 
nášlapné kameny.
DOPLNĚNÍ DETAILŮ – rozhodněte se, jakou formu ohrazení zvolíte 
a nepouštějte přitom ze zřetele výhledy, které byste chtěli skrýt 
nebo naopak zdůraznit. Tam kde chcete mít místo na posezení, 
si postavte židli a zapíchejte do země tyčky na různých úrovních, 
abyste mohli posoudit účinek nejrůznějších ohrazení.
VYPRACOVÁNÍ PLÁNU VÝSADBY – jakmile jste si naplánovali pro-
storové uspořádání zahrady, zakreslete si, kam byste chtěli umístit 
rostliny, které chcete pěstovat, s přihlédnutím k jejich nárokům 
a použití: kulinářské rostliny blízko dveří do kuchyně, aromatické 
rostliny pod okny, ve větší vzdálenosti záhony s barvířskými, histo-
rickými a lékařskými rostlinami. Ověřte si konkrétní nároky jednotli-
vých rostlin a zaneste do plánu jejich polohu – uvědomte si přitom 
takové aspekty, jako je kontrastní velikost listu a barva, celkový 
tvar rostliny a výška rostliny.
VYTYČENÍ MÍSTA – jakmile je půda připravena k výsadbě, přenes-
te svůj návrh na pozemek. Vykolíkujte hranice zahrady a začněte 
vytyčovat záhony a cestičky.
Takto se dají pěstovat byliny na malých a velkých zahradách, 
ale i na balkónech a v bytě. Dále můžeme rozdělovat zahrady 
tematicky, např. aromatická bylinářská zahrada, dětská zahrada 
s bylinkami, měsíční zahrada, zahrada s bylinkami do kuchyně, 
čínská bylinářská zahrada, rajská zahrada aj.
A co příště: opět se vrátíme k jednotlivým bylinkám, které nám 
pomáhají v boji proti nejnebezpečnější civilizační chorobě, a tou 
je cukrovka.

Jiřina Čurdová

Bylinky kolem nás s bylinkářem Vláďou Vytáskem
Pod lípami na Kolonii se i přes velmi horké letní počasí v sobotu 
odpoledne sešlo přes  třicet lidiček se stejným zájmem. Měli chuť 
se dovědět, co vše mohou uvidět, ochutnat a využít pro sebe 
nebo své blízké, na očistu těla i duše. A že je toho velmi velké 
množství  se dověděli od dlouholetého odborníka na bylinky  Vla-
dimíra Vytáska z Litovle a botanika Radomíra Němce z Konic.
Na vycházku jsme vyrazili vyzbrojeni klobouky a vzhledem k po-
časí jsme zvolili  kratší trasu kolem Jevišovky. Jen  jsme udělali pár 
kroků přes cestu, rozhlédli se kolem a  ve stínu břízy jsme vyslechli 
nejméně o deseti bylinkách, stromech, keřích, které rostou kolem 
nás. My je považujeme za trávu, plevel a oni jsou tu proto, aby 
nám pomohly od našich bolístek. Dověděli jsme se nejen jak vy-
padají, s čím nám pomohu, jak je můžeme zpracovat, ale jak to s 
nimi bylo v průběhu času, jak je využívali staří Keltové, Slované a 
něco i o magii bylin.
Tak jak říká bylinář Vláďa Vytásek, ty byliny, které nás obklopí a 
doslova zaplevelí naše okolí, tak nám jdou na pomoc... Skoro vše 
jde slupnout, uvařit na lahodný léčivý čaj, přidat do pokrmů, vy-
koupat se v nich, udělat z nich obklad,  vyrobit léčivý olej, mast, 
či naložit do lihu (slivovice) :) ...
Botanik Radek Němec zase říká, máte na zahradě plevel? Snězte 
ho... ( O jedlých plevelech vydal  malou publikaci). Oba pánové 
se skvěle doplňovali a bylo nám ctí účastnit se s nimi kouzelné 
vycházky po našich příkopech, mezích, okrajích lesa.
Zdraví, radost, klid v duši a lásku máme na dosah - je v nás. 
Radek i Vláďa dopoledne s velkým zájmem navštívili naši pískov-
nu a mokřady. V naší lokalitě roste  spousta velmi zajímavých by

lin, o kterých po domluvě s oběma odborníky a za  spolupráce se 
spolkem Jiráskova domu osvěty vyjde po zimě  malá publikace.
Kdo měl chuť po návratu k Jiráskovu domu zůstat, lehce se ob-
čerstvil sladkými i slanými pokrmy s bylinkami, pivem a limčou z 
našeho klubu. Probíhaly dotazy iindividuální bylinkové poradny a 
na hřišti se rozezněly bubny a zpívaly se české mantry.

Děkuji členům Spolku Jiráskova domu osvěty za nezištnou spo-
lupráci. Také děkuji obci Božice za možnost využívání Jiráskova 
domu na tyto vzdělávací akce. Na financování této akce byly 
použity finanční prostředky z grantu Jihomoravského kraje.

Za Spolek Jiráskova domu osvěty Vlaďka Konupčíková
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Oslava úspěšné sezony
Exhibiční utkání 24. června bylo již šestým v pořadí. Tentokrát jsme 
se netradičně sešli v pátek večer. Teploty nám nepřály, ale i tak 
se nás na oslavě úspěšného roku sešlo okolo padesáti.
Na začátku jsme si připomněli vše, v čem byla letošní sezona vý-
jimečná. Zažili jsme v ní totiž velké množství novinek, které byly 
ještě před necelým rokem krokem do neznáma. Nyní však mů-
žeme s odstupem jedné sezony zhodnotit, že vše bylo správným 
počinem. Ať už se jedná o zvýšení počtu tréninků za týden, kdy 
vždy byl jeden spojen se starší kategorií, přidání tréninkové haly v 
Břežanech nebo rozšíření trenérské základny. Některé kategorie 
totiž převzal Vojtěch Maruštík a na trénincích mladších kategorií 
pravidelně jako trenéři vypomáhali Pavlína Maruštíková a Rosti-
slav Tomášek. Nepravidelně pak David Hájek, Štěpán Jandásek 
a Tereza Fojtíková.
Vše zmíněné přispělo k velkému zlepšení našich hráčů. Hlavně 
ti nejmladší nám florbalově rostli pod rukama. Toho jsme mohli 
být svědky u přípravky, která z posledního turnaje přivezla pohár 
za druhé místo, elévů, jež dokonce doplnili mladší žáky a probo-
jovali se s nimi až do play-off miroslavské ligy, a nakonec u star-
ších žáků, kteří po čtyřech letech vrátili titul mistrů Florbalové ligy 
nadějí do Božic. První ročník také zaznamenal náš dorost, který 
zatím příliš velkou soupisku neměl, ale zahájil přípravu na vstup 
do Znojemské amatérské florbalové ligy v kategorii dospělých, o 
který zabojuje příští sezonu.
Připomněli jsme si, že dobrého vývoje našich hráčů bychom ne-
mohli dosáhnout bez podpory jejich rodin. U přípravky a elévů 
tvoří stabilně jeden z největších diváckých táborů. S morální pod-
porou musí jít ruku v ruce i podpora finanční, bez které by to také 
nešlo. Takováto pomoc míří hlavně od naší obce. Velká část no-
vých dresů (pro přípravku a elévy) a polovina pronájmu haly v 
Břežanech, to je její zásluha v letošní sezoně. K ní se však přidávají 
i samotní rodiče, kteří svými dary pomohli zaplatit zmíněné dresy, 
startovné na turnajích a letošní exhibiční utkání. Jedná se o Dvo-
řákovi, Robíškovi, Štruncovi a Turoňovi.
Po úvodních slovech přišla soutěž v nájezdech. Vítězové byli vy-
hlášeni společně s dalšími oceněnými hráči za práci v celé sezo-
ně.
Ocenění v nájezdech
PŘÍPRAVKA - David Vlachynský
ELÉVOVÉ - Jakub Kopecký
MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁCI - Pavlína Maruštíková

BRANKAŘ - Vlastimil Fňukal
CENA DIVÁKŮ - Jakub Kresan, Zdeněk Klimeš, Vojtěch Maruštík, 
Rostislav Tomášek.

Ocenění za sezonu 2015/2016
PŘÍPRAVKA a ELÉVOVÉ - Všichni hráči, kteří na sobě celou sezo-
nu pracovali, získali za tento výkon ocenění. Mezi nimi byly i dvě 
nejmladší božické hráčky Klárka Kresanová a Jitunka Nováková. 
Cenu za nejužitečnějšího hráče sezony mezi elévy získal Kuba Jí-
rovec.
MLADŠÍ ŽÁCI (nejužitečnější hráč) - Bohdan Rapčan
STARŠÍ ŽÁCI (nejužitečnější hráč) - Matěj Štrunc
DOROSTENCI (nejužitečnější hráč) - Rostislav Tomášek
NAPŘÍČ KATEGORIEMI (nejužitečnější hráčka) - Pavlína Maruští-
ková, (neužitečnější brankař) - Valentýn Zoufalý, (cena trenérů) 
- David Vlachynský.

I letošní deváťáci si něco odnesli. Byla to plaketa z jejich poslední 
sezony v žákovské kategorii. Společně s ní také fotografie zase z 
jejich sezony první. Jednalo se o Matěje Balcara, Zdeňka Klimeše, 
Pavlínu Maruštíkovou, Hanku Suchánkovou a Matěje Štrunce.

Zbytek večera byl vyhrazen pro souboj mezi „mladšími“ a „star-
šími“. Tedy mezi hráči od přípravky až po dorostence a trenéry, 
bývalými hráči a členy rodin našich mlaďochů.

Letos jsme my s vyšším věkovým průměrem dostali lekci ve slalo-
mu, střelbě i v samotném utkání. Putovní pohár tak ukořistili mladí 
Panteři. Díky tomu se v součtu všech exhibičních utkání přiblížili ke 
starším na rozdíl pouhého jednoho vítězství. Tak uvidíme za rok!

Co nás čeká…
Protože jsme letos po pěti letech přistoupili k letní florbalové pře-
stávce, která byla způsobena hlavně časovým vytížením trenérů 
a trochu také touhou po odpočinku, oficiálně se uvidíme až v 
nové sezoně. Ta se rozjede už začátkem října. Informace o tom, 
jak bude probíhat a jak své děti na florbal přihlásit, naleznete 
na našich stránkách panthersbozice.cz v první polovině září a na 
tomto místě v dalším čísle Božického zpravodaje.

Miroslav Fojtík
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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


