Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 1/2016

Slovo starosty

Leden
Vážení občané,
zdravím Vás v novém roce 2016. Božický
zpravodaj se posunul do dalšího roku své
existence a věřím tomu, že se stal nedílnou součástí života naší obce. V minulém
čísle jsem informoval o dokončovaných
investičních akcích a v současnosti mohu
konstatovat, že byla předána do užívání
komunikace „Pod masnou“. Přestože bylo
dílo provázeno množstvím komplikací,
silnice je již průjezdná. Ještě bude třeba
osadit začátek a konec dopravními značkami a dokončit terénní úpravy. Musím
upozornit občany, že nové značky budou
obsahovat určitá omezení dopravy a parkování v tomto úseku a je třeba tyto značky respektovat. Rovněž nové dětské hřiště
je již v provozu a část, která je podsypána kačírkem se může používat. V jarních
měsících budou dokončeny terénní úpravy a vybuduje se nízké oplocení celého
areálu. Věřím, že toto hřiště bude sloužit
našim nejmenším spoluobčanům a stane
se důstojnou součástí vzhledu naší obce.
Jen doufám, že jej nebudou navštěvovat
někteří naši spoluobčané, kteří v minulém
týdnu dokázali svoji sílu například na odpadkovém koši pod domovem důchodců a rozkopali jej. V nejbližší době budou
nově umístěny informační cedule u obce
a lesoparku. Pro zajímavost v lesoparku
je to již třetí infopanel za pět let. Bohužel
stále někomu vadí, a buď jej posprejuje,
nebo přímo rozbije.
Začátkem tohoto roku byla předána do
užívání úprava toalet na Jiráskově domě
a byla provedena rovněž rekonstrukce topení v tomto objektu. Náklady akce přesáhly částku 300 tisíc Kč, z čehož asi 60 %
platila obec, zbytek byl pokryt dotací.
Chtěl bych touto cestou požádat občany, aby nebyli lhostejní k ničení veřejných
prostranství případně odhazování odpadků, a dále upozorňuji majitele psů na jejich povinnost úklidu při venčení. Musím
konstatovat, že tyto problémy jsou stále
větší a zřejmě i naše obec bude muset zavést určitou formu monitorování veřejných
prostranství.
Závěrem mého článku bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšném
průběhu letošního školního plesu, který se
vydařil a věřím, že především žáci naší školy na něj budou vzpomínat jen v dobrém.
Ukázalo se, že zákaz kouření ve všech
prostorách kulturního domu neodradil návštěvníky a většina jej přijala s povděkem.

V lednu mráz - těší nás.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Leden studený, duben zelený.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Ano, je leden a my můžeme hodnotit rok předcházející. Před rokem jsme se rozhodli, že
doplníme kulturní život v obci o další akce, aby si občané mohli podle svého zájmu vybrat,
nebo přijít na většinu akcí a zpestřit si tak svůj společenský život. A to se nám u některých
stálých hostů potvrdilo. Že se společensky u nás žije, není pochyb. V obci je několik organizací a spolků, které pravidelně zvou občany na zažité a úspěšné akce. Občas se ozve
mezi hosty názor, že tu a tam něco chybí a my se snažíme na přání reagovat, a proto jsme
přidali akce pro ženy a děti a v tomto roce je hodláme vylepšit. Chystáme také nějaké
překvapení z oblasti divadel a kin. Máme radost, když naše akce mohou navštívit nejmladších i nejstarší občané, proto jsou v našem programu akce, na které přichází děti s rodiči
i prarodiči. Občas nám někdo poděkuje, pochválí zdařilou akci a toho si ceníme a děkujeme, protože na druhé straně těch nespokojených a nepřejícných je v naší vesnici také
dost. Přitom by stačilo se jen zapojit a přijít se zajímavým nápadem. Uvítáme mezi sebou
další aktivní členy. Ve společenské komisi je nás jedenáct a každého už něco zajímavého
napadlo. Vždyť svezení se vláčkem po vesnici a náš nový kalendář s akcemi našimi i dalších organizací, termínem vývozu popelnic a vydávání našich novin, uvítalo mnoho z Vás.
Přejeme hodně pohody v novém roce a těšíme se na Vás.
Za Kulturní komisi Růžena Baráková

Karel Hala, starosta obce Božice
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Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 10. prosince 2015
v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

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 schvaluje:
1. Prodej pozemků v kat. území České Křídlovice parc. č. 119/39, zahrada o výměře 288 m2 a parc. č. 860/132, ostatní plocha o výměře 12 m2,
které vznikly na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 548-175/2015 Davidu Švestkovi, bytem Fibichova 1047/12, 669 02 Znojmo a Evě Chytkové, bytem Horní Břečkov 74 za cenu 50,- Kč/m2.
2. Prodej pozemků v kat. území České Křídlovice parc. č. 860/135, ostatní plocha o výměře 354 m2, parc. č. 860/77, travní porost o výměře 565
m2, parc. č. 119/43, zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 860/136, ostatní
plocha o výměře 67 m2 a parc. č. 860/133, ostatní plocha o výměře 2
m2, které vznikly na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 548-175/2015 Ing. Lence Rauerové, bytem Božice 312 za cenu
50,- Kč/m2.
3. Prodej pozemku v kat. území České Křídlovice parc. č. 2628/11,
ostatní plocha o výměře 48 m2, který vznikl na základě Geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 552-470/2015 Jaroslavě Suché, bytem
Žerotínovo 1742/54, Žižkov, Praha 3 za cenu 29.616,- Kč.
4. Prodej pozemku v kat. území České Křídlovice parc. č. 2629, ostatní
plocha o výměře 113 m2 manželům Mgr. Vlastimilu a Zlatě Švédovým,
oba bytem Božice 179 za cenu 35.300,- Kč.
5. Prodej pozemku v kat. území České Křídlovice parc. č. 2636, ostatní
plocha o výměře 78 m2 Petru Kohoutovi bytem Mikulášova 498/9, Třebíč
za cenu 31.800,- Kč.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Božice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
7. Rozpočtové opatření č. 11/2015.
8. Rozpočet obce na rok 2016.
9. Příspěvek z rozpočtu obce na rok 2016 pro Spolek Jiráskova domu
osvěty, občanské sdružení ve výši 20.000,- Kč.

10. Navýšení příspěvků uvedených v návrhu rozpočtu obce na rok 2016
a to u Základní školy a mateřské školy Božice o 300.000,- Kč, Svazu důchodů o 5.000,- Kč a ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko o 1.000,Kč.
11. Příspěvky z rozpočtu obce na rok 2016:
Základní škola a mateřská škola Božice
2.000.000,- Kč
Služby Božice, příspěvková organizace
600.000,- Kč
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků)
50.000,- Kč
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
10.000,- Kč
Investiční transfer ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko (kanalizace)
4.273.500,- Kč
ZSO Hrušovansko
38.200,- Kč
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko)
7.800,- Kč
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova
7.000,- Kč
IDS JMK – dopravní obslužnost
76.800,- Kč
Okresní sdružení hasičů
1.500,- Kč
Svaz důchodců
20.000,- Kč
12. Rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2019.
13. Pověření Rady obce Božice ke schvalování rozpočtových opatření
na rok 2016 do výše 500 000,- Kč.
14. Pověření starosty obce (pokud nebude zasedat Rada obce koncem (roku 2015) ke schvalování rozpočtových opatření do 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Smlouvu o právu provést stavbu „SV Božice – zkapacitnění vodovodu“ se Zájmovým sdružením obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko se
sídlem Kotkova 20 Znojmo IČ: 45671746.
2. Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
SV Božice, SV Znojmo vypracované firmou Aquaprocon s.r.o. Brno v
srpnu 2015 (zak. č. 1352911-11). Změna spočívá ve vybudování nového výtlačného řadu v kat. území Božice pro SV Božice a v budoucím
možném připojení SV Božice (Božice, Hrádek, Dyjákovice, Hevlín, Šanov,
Velký Karlov, Hrabětice) a obce Valtrovice, Křídlůvky a Strachotice na
SV Znojmo.
Karel Hala starosta

Výpis z usnesení Rady obce č. 19 ze dne 28. 12. 2015
1. Rada obce Božice (dále jen „RO“) schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice posílení fondu investic převodem z rezervního
fondu ve výši 500.000,- Kč
2. RO nařizuje příspěvkové organizaci Služby Božice odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 500.000,- Kč do 31. 12.
2015
3. RO nařizuje příspěvkové organizaci Služby Božice odvod příspěvku na provoz ve výši 300.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele do 31.
12. 2015
4. RO schvaluje zvýšení nájemného zemědělských pozemků na 3.500,- Kč / ha ročně
5. RO schvaluje zvýšení nájemného v provozovně kadeřnictví v budově OÚ (dorovnání s ostatními nájemci)
6. RO schvaluje umístění antény firmy Starnet na budově č. p. 202 za roční nájemné 1.500,- Kč
7. RO schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Božice, p. o. o posílení fondu investic převodem z rezervního fondu ve výši
100.000,- Kč
8. RO schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok
9. RO schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí“ s E.ON Distribuce a.s. – souhlas s umístěním distribučního zařízení „ Sklepy + vojsko“,
týkající se parcel č. 2628/1 a č. 2639 v k. ú. České Křídlovice
10. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2015

Pozvánka na 8.zasedání

Zastupitelstva Obce Božice, které se uskuteční v jídelně obecního úřadu
11. 2.2016 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Kdo hradí opravy v nájemních bytech ?
Vláda ČR s účinností od 1. 1. 2016 přijala nařízení, které vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním
bytu, které bylo schváleno na zasedání vlády dne 26. 10. 2015.
Běžnou údržbou bytu, kterou provádějí a hradí nájemníci,
se rozumí: udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při delším užívání bytu. Jde
zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění
podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům. Dále
se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním
stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených níže
pod písm. g) a h), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s
elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně
výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením. Za drobné opravy, které hradí nájemníci
se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je
toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto
opravy a výměny:
a. opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b. opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí,
kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání
vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken
zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c. opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků,
domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla
v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního
televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k
otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače,
opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických
hlásičů pohybu,
d. výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e. opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody
s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů
tuku,
f. opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o
metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené
vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů
prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální
regulaci teploty,
g. opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody,
bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských
linek, vestavěných a přistavěných skříní; u zařízení pro vytápění
se za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva,
plyn a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů etážového topení na
elektřinu, kapalná a plynná paliva včetně kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů
ústředního topení,
h. výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenu
g).
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další
opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů
nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v předchozím seznamu, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000,Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí
a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na
související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s
opravou, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají.
Součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku
100 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok.
Podlahovou plochou bytu se rozumí součet podlahových
ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány, a to
i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu;
podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou
polovinou.
Jiří Čada, Služby Božice, p.o.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2016
Mnohokrát děkujeme všem občanům Božic, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky 2016 na pomoc potřebným. Celkový výtěžek
TKS 2016 v Božicích činí:
15 808,-Kč
6-700/084
Hala Karel
3 154,-Kč
6-700/085
Babčanová Marcela
4 012,-Kč
6-700/086
Juhaňáková Simona
3 223,-Kč
6-700/087
Baráková Růžena
3 027,-Kč
6-700/088
Hudcová Jarmila
2 392,-Kč
Dále děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich
obětavou službu a pomoc.
Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2016 pomůže a podpoří
činnost těchto našich charitních služeb:

právní poradenství osobám bez přístřeší, osobám v krizi, rodinám
s dětmi a seniorům)
• Pomoc na Ukrajině (pomoc osobám vnitřně přesídleným z
válečné oblasti východní Ukrajiny)
• Klub Coolna Znojmo (služba sociální prevence pro děti a mládež ohroženou nežádoucími společenskými jevy)
• Krizový dobrovolný tým (pomoc obětem nenadálých a krizových situací a živelných katastrof)
• Magdala (služba poskytující pomoc obětem obchodování s
lidmi a nucené prostituce)
• Dobrovolnické centrum (skrze dobrovolníky přinášíme pomoc
potřebným)
Ing. Ludvík Mihola, koordinátor Tříkrálové sbírky 2016

• Domácí hospicová péče (terénní služba poskytující paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí poslední období
svého života důstojně dožít doma)
• Rodinný sociální asistent (terénní služba pomáhající chudým
rodinám s dětmi)
• Denní stacionář sv. Damiána (ambulantní služba pro osoby s
tělesným a mentálním postižením)
• Charitní pečovatelská služba (péče o seniory a osobám s
chronickým a tělesným znevýhodněním)
• Osobní asistence (terénní služba poskytující pomoc tělesně a
mentálně postiženým, vozíčkářům)
•Sociální rehabilitace Ateliér Samuel (ambulantní služba pro
osoby s mentálním postižením)
•Tereza - pomoc obětem domácího násilí (služba pomáhající
obětem domácího násilí)
• Dílna sv. Kláry (služba poskytující sociální péči osobám s duševním onemocněním)
• Centrum poradenství a pomoci (služba poskytuje sociální a
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Setkání seniorů
Na toto setkání se my důchodci těšíme. Ne všichni senioři chodí do našeho klubu důchodců a často se s některými ani celý rok
nepotkáme, proto zde máme možnost si popovídat anebo se aspoň vidět. Jsme rádi, že si na nás představitelé obce, ale i děti a
paní učitelky najdou čas a přijdou nás pobavit. Zde máme možnost se setkat od nejmladších po nejstarší. U dobrého pohoštění a
při veselé muzice jsme vydrželi besedovat až do pozdních hodin. Děkujeme všem, kteří se nám o pěknou zábavu postarali.
Jana Baráková

Předvánoční posezení s hudbou a čajem
Předvánoční a vánoční doba, tedy advent, v křesťanském světě je jistě dobou radostí, setkávání lidí při různých příležitostech a zvýšenou kulturní aktivitou. Stalo se v posledních letech již tradicí, že smíšený božický pěvecký sbor spolu se sborem Vítězslava Nováka
ze Znojma a žáky Základní umělecké školy pořádají společná vystoupení v sále kulturního domu. Tak i v minulém roce 17. prosince
pořadatelé pozvali občany k posezení u čaje. Přivodili svým vystoupením příjemnou předvánoční náladu. Nechybělo samozřejmě
pohoštění, svařák, vánoční cukroví a čaj. Po vystoupení souborů se lidé nerozcházeli a užívali si navozené slavnostní nálady.
Kulturní činnost v mnoha oblastech naší obce, aťˇ spolků, nebo mládeže je jistě na dobré úrovni. Ta se právě stává odrazem vyspělosti lidí spojených se svým sídlem, kde žijí a chtějí žít.
Zdeněk Čurda

Školní ples 2016
Školní ples byl jako vždy s předtančením žáků ZŠ. Ples zahájil pan ředitel Jan Peterka a pak nám děti předvedly svojí několikaměsíční práci, kde choreografie i nácvik byl pod taktovkou p. uč. Petry Polínkové a p. uč. Dagmar Szabóové. Jak jsme již z předchozích
ročníků zvyklí, vystoupení proběhlo perfektně a opět ukápla nejedna slzička. Letošní ročník proběhl za velmi dobré účasti, k tanci
hrálo nám již známé duo Roman a Jarda Band, občerstvení zajišťovali božičtí fotbalisté a na samotný průběh dohlíželo pár členů ze
Sdružení rodičů.
Poděkování patří vedení obce Božice za pomoc při organizaci plesu, což Sdružení rodičů velmi ocenilo a samozřejmě dík patří sponzorům a rodičům dětí za jejich příspěvky do tomboly. Celý výtěžek opět poputuje pro děti naší školy.
Za SR Marcela Babčanová

Tříkrálová sbírka 2016
Ten rok uběhl a už je tu zase Tří králů. Po zkušenostech v loňském roce, kdy jsme
celou vesnici obešli až docela pozdě, jsme se lépe připravili. Paní Švajková mi
pomohla došít ještě šest košilek, takže jsme měli letos pět trojic dětí a podařilo
se nám obejít vesnici rychleji. Pokladničky se zdály být těžké a děti ze sladkostí a
dárků, které dostaly za to, že se úkolu ujaly, měly také radost. Kolik že se nám letos
podařilo vybrat peněz, je zrekapitulováno na jiném místě tohoto zpravodaje spolu
s informací, kde všechny vybrané peníze od hodných lidí poslouží dobré věci a
dostanou je opravdu ti nejpotřebnější. Omlouvám se těm, kteří mě upozornili, že se
„ Tří králů“ nedočkali a byli doma. Napříště se pokusíme organizaci ještě vylepšit.
Růžena Baráková
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Božické jesličky
Letošní advent v Božicích byl opravdu nabitý velkou spoustou akcí. Jedna z nich se konala v sobotu 12. prosince 2015 odpoledne
v božickém kině Marta. Na již tradiční akci „Božické jesličky“ jsme se moc těšili, protože zde bývá vždy moc pěkný program. Letos
secvičily s dětmi z 1. a 4. třídy paní učitelky Z. Ralenovská a M. Kočí příběh o narození Ježíška, kde zazněly krásné vánoční písně a
koledy. Dětem se to moc povedlo. Před tímto představením, ale i po něm, jsme mohli ochutnat a zahřát se výborným punčem
p. J. Čurdové. Po vystoupení dětí jsme šli všichni ke kapličce, kde jsme si zazpívali koledy a čekali na rozsvícení kapličky. Nakonec
jsme se vrátili do kina, kde byla pro děti za odměnu připravena pohádka „Tři bratři“. Domů jsme odcházeli s dobrou náladou a plni
krásných dojmů.
S. Juhaňáková

Předvánoční božický punč a výstava
Dne 19. prosince 2015 nám bylo umožněno se na chvíli před Vánocemi zastavit a popovídat si se sousedy u dobrého tradičního
božického punče. Součástí tohoto zastavení byla i malá výstava, která měla naladit přítomné k zimní atmosféře, protože počasí si s
námi hraje jak na houpačce. Tato výstava nesla prvky arteterapie a muzikoterapie. Autory této výstavy byly paní Vladimíra Konupčiková a paní Helena Bagoňová. Další terapií, která dokáže člověka navodit na správné myšlenky a pocity je i aromaterapie,
která zde byla zastoupena také v podobě výrobků, které se mohly zakoupit.
Tohoto předvánočního zastavení využilo okolo 50 místních obyvatel a obyvatel z přilehlého okolí. Tradiční božický punč voněl
vanilkou, skořicí, hřebíčkem, badyánem a muškátovým oříškem. Další tradicí Obecního sklepa jsou svatební koláče a pravé škvarkové pagáčky. Ke každému moravskému sklepu patří také víno, které zde bylo zastoupeno jedním z řad božických vinařů a to v
odrůdách Chardonnay a Ryzlink vlašský. Pokud někdo má rád sladší víno preferoval Chardonnay a pokud má někdo rád sušší víno
preferoval Ryzlink vlašský. Poděkování pro Základní školu Božice, 9. třídu, za zapůjčení výkresů na výstavu.
Celková atmosféra tohoto sobotního odpoledne byla příjemná a navozovala zimní atmosféru, i když venku bylo okolo +5°C.
Jiřina Čurdová

Svatojánské svěcení vín a akce DBV v roce 2016
Tradičně jako již v minulých letech tuto akci rozdělujeme do
dvou částí. První z nich bylo požehnání Markem Orko Váchou
v místním kostele, kde se díky hojné účasti vinařů sešlo mnoho
vín. Druhou částí je samozřejmě ochutnávka v jídelně kulturního
domu, která i tentokrát přilákala nepočítaně návštěvníků. Vinaři
si přechutnali své nové vzorky, k zakousnutí měli k dispozici sýry z
Mlékárny Klíč nebo vlastní pochutiny. Odpolední ochutnávka je
koncipována jako volná nenucená zábava, každý jde se svým
vínem na trh a za to může prodegustovat i ostatní, vstupné je
totiž dobrovolné a všichni návštěvníci jsou vítáni, sešlo se nám
kolem padesáti vzorků. A jaká tedy byla vína ročníku 2015?
Mnozí z nás, kteří viděli kvalitu hroznů na vinohradě, strávili s námi
pěknou akci Božický burčák nebo měli možnost ochutnat Svatomartinská vína, se dočkali zase o kousek dospělejších a vpravdě
krásnějších vín. Opravdu vína roku 2015 jsou snad nejlepšími za
celých 15 let trvání Družstva vinařů. Nejen množstvím, ale hlavně
kvalitou, jsou plná, bohatě vonící a lahodná.
Rok 2016 je především ve znamení XV. ročníku místní výstavy vín.
Na ní se můžete těšit už teď, na mnoho krásných vzorků místních
i dalších lokálních vín, cimbálovou hudbu a překvapení, které
zatím nebudu prozrazovat. Léto je ve znamení Otevřených sklepů, čím dál tím oblíbenější akci s mezinárodní účastí návštěvníků,
na podzim chystáme Božický burčák a možná i jednu novinku.
Tu i další vám prozradíme v pravý čas.

Proto má smysl navštěvovat akce Družstva božických vinařů,
či konzumovat vína z Božic. Nejde nám totiž o žádné taškařice,
ale především o uvolnění se, společné setkávání nad opravdu
lahodným mokem, spojování ho s kulturou, či novým poznáním
a prohlubování našich místních vztahů díky krásným vínům.
Josef Leisser, Družstvo božických vinařů

Ohlédnutí nejen za adventem pěveckého sboru De Melodica
V roce 2015 uplynulo již 5 let od založení našeho pěveckého sboru De Melodica. Někteří ze zakládajících členů sbor opustili, pár
žen přibylo a zase ubylo, některé členky se vrátily, přibyly zpěvačky mladé i malé. Dva roky zpíváme ve stabilním složení. To se velmi
dobře projevuje v porozumění jednotlivých pěveckých hlasů, což vede ke zkvalitnění našich pěveckých výkonů.
Vystupujeme nejen v Božicích, ale stále častěji jsme žádány o adventní nebo jarní koncerty i v jiných obcích. Zpíváme na svatbách,
na loučeních s těmi, co své blízké opustili, v kostelech, v domovech důchodců či penzionech. Do božického domova důchodců
přicházíme v době předvánoční každoročně, a v případě zájmu i s vystoupením jarním.
Poslední adventní koncert byl podle mnoha reakcí jedním z našich nejpovedenějších a určitě k tomu také přispěla velká posluchačská účast. Moc nás to potěšilo a motivovalo k dalšímu zkoušení. Všem, kteří si nás poslední adventní neděli přišli poslechnout
do kostela sv. Petra a Pavla, děkujeme. Věříme, že jsme přispěly ke sváteční náladě předvánočního období.
Naše činnost by v takové míře nemohla probíhat bez finanční podpory Obce Božice a bez možnosti zkoušení v základní škole. Velmi
si toho vážíme a vedení obce i základní školy moc děkujeme.
Těšíme se na další setkávání s našimi věrnými a doufáme, že i novými, posluchači.
Lada Glacová, pěvecký sbor De Melodica
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Zastavení

Neděli 22.listopadu jsme v sále Jiráskova domu na Kolonii využili k „Příležitosti k zastavení“. Zastavení se sami v sobě, zastavení se
s přáteli na kus řeči…) Bylo velmi příjemné se setkávat se sousedy a členy spolku Jiráskova domu osvěty a připravovat drobnou
výstavu vánočních ozdob od r. 1940 až po současnou dobu. Vánoční tabule různých stylů i z různého období. Připravovat vše, co je
potřebné na výrobu adventních věnců a pilovat, co bychom ještě mohli přidat, aby se ti, kdo k nám zavítají, u nás cítili dobře.
Možná jste si odnesli adventní věnec, který jste si vyrobili společně se svými vnoučaty, nebo jste pozorovali lodičky ze skořápek
ořechů plující na vodě, či Vás zahřál punč na cestu domů? Věříme, že chvíle strávené na Kolonii v předvánočním čase, pro Vás byly
inspirací a naplnily Vás pohodou. Děkujeme za pozvání do Základní školy, kde v den rozsvícení vánočního stromu a potom následné
dopoledne tuto výstavu mohli vidět další návštěvníci - žáci školy.
Za spolek Jiráskova domu osvěty Vlaďka Konupčiková

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

První adventní neděle patřila nejen v naší obci slavnostnímu
rozsvětlování vánočního stromu. U nás se tato slavnostní chvíle
již dlouho před tím plánovala opět před základní školou. Letos
jsme se domluvili, že s dětmi vyzdobíme chodby školy netradičními vánočními stromky a akce se nám moc povedla. Děti a
paní učitelky si plánování a zdobení chodeb užily. Bylo příjemné pozorovat jejich nadšení. V neděli se paní učitelky a žáci
zapojili do vánočních dílniček nebo se ujali prodejních stánků.
Návštěvníci z řad dětí si tak mohli vyzdobit perníček, vyrobit
skládanku z papíru, z keramiky svícínek nebo si koupit drobný
dárek vyrobený dětmi. Také bylo možno ještě nahlédnout do
dílen, kde vystavovali své výrobky žáci 7.třídy. Na chodbách
pak mohli návštěvníci zakoupit vánoční dekoraci, drobné dárky
nebo sladkou dobrotu. Podpořily nás i paní Podaná, paní Bernardová s paní Fialovou, paní Czerwonková a paní z Hrušovan
s drobnými dárečky a módními doplňky z látky. V hudebně školy
dotvářela vánoční atmosféru hra na bubínky a další nástroje,
pod vedením pana Výmoly. Krásnou výzdobu vánočních stolů,

výstavu vánočních baněk a dalších starodávných věcí si mohli
návštěvníci prohlédnout v jídelně, kde byly zároveň přiblíženy
vánoční zvyky a u velkého stolu s hromadou jehličí si mohl každý
vyrobit svůj adventní věnec nebo jinou vánoční dekoraci. O
toto zpestření dne otevřených dveří se nám postaraly ženy ze
Spolku Jiráskova domu osvěty. Z velmi kladných reakcí návštěvníků usuzuji, že kdo navštívil naši školu v tomto čase, byl spokojen. Společné dílo se zdařilo a dobře naladění návštěvníci se
potom shromáždili před školou, kde žáci pod vedením paních
učitelek předvedli připravený program sestavený z divadelního představení, básní a písní s vánoční tématikou. A v závěru
jsme odpočítávali rozsvícení vánočního stromu s novými světly,
o který se nám maminky ze sdružení rodičů, obec a pan Seďa
postarali a „chlapi“ ze sdružení hasičů nám pěkně vyzdobili světelnými řetězy vchod do školy. A všechno to byla krása. Samozřejmě nechyběl ani ohňostroj a svařák. Děkuji všem, kteří se na
této akci podíleli a mnoha nám, ale hlavně dětem, zpříjemnili
předvánoční čas.
Růžena Baráková

Betlémské světlo v Božicích

Božice se staly 24. 12. 2015 jedním z více než 550 oficiálních míst, kam si lidé mohli na Štědrý den dopoledne přijít pro Betlémské světlo. Na novodobé tradici, která v roce 2015 slavila již 26. ročník, se kromě skautů podílely i stovky dalších pořadatelů, šířilo se 45 vlaky
a zavítalo do 480 vlakových zastávek v celém Česku.
Symbolické, charitativní a duchovní poselství celé akce spojené s vánočními svátky nabízí nám všem, abychom se v předvánočním
shonu a ruchu na chvíli zastavili, oblékli se, vzali do rukou lucerničku a šli se projít k bočnímu vchodu do salonku Hostince u Kudličků
převzít Betlémské světlo.
V Božickém kalendáři 2016 pak si poznamenejte k datu 24. 12. 2016 čas:10:00 h - 12:00 h. Budeme se na vás opět těšit.
Ladislav Nevrkla
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Sdružení rodičů při I. MŠ Božice

srdečně zve všechny
19. 3. 2016 od 14:00 hod.
do Kulturního domu v Božicích

Sobota 12. března 2016

v sále Jiráskova domu připravujeme velikonoční dílny. Budeme malovat opravdové kraslice, vyzkoušíme i
netradiční zdobení velikonočních vajíček a z korálků si vyrobíme drobnosti pro radost.
Možná vás potěšíme nějakou velikonoční mlskou.
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ZUŠ Božice

Před několika málo dny jsme se rozloučili se starým
rokem 2015 a naši žáci v prosinci účinkovali na vánočních koncertech, také 14. 12. 2015 na vánočním
v sálku naší pobočky. Ti nejmenší si odbyli první křest
a velikou trému zahrát před plným sálem. Co nás
čeká v roce 2016? Nejprve jarní koncert 21. 3. 2016
a pak absolventský 15. 4. 2016. Letošní absolventky
jsou Tereza Himalová 7. ročník I. stupně zobcová
flétna a Aneta Komínková 4. ročník II. stupně příčná
flétna, která naši ZUŠ navštěvuje od školního roku
2002/2003, kdy nastoupila do PHV. Rodiče a přátele
hudby srdečně zveme na oba koncerty v našem
sálku ZUŠ.			
Hana Macková

Čertovská veselice

6. 12. 2015 Všichni účastníci si to velice užili.

Z knihovny
Čekání na vánoce patří mezi nejkrásnější období v roce. Abychom si toto čekání zpříjemnili, připravila jsem pro děti a dospěláky
předvánoční dílničky. Celkem třikrát jsme se sešli v knihovně, abychom si společně vyrobili něco pěkného. Na prvním tvoření jsme
vyráběli svícen, kde důležitým materiálem byla sklenička a sůl, na dalším setkání jsme tvořili ozdoby na stromeček v podobě andílka
z plata na vejce a naposledy jsme se sešli při tvoření vánočních přáníček a jmenovek na dárky. Je jen škoda, že s dětmi přišlo málo
dospěláků, tak snad jich příště bude víc. Další dílničky nás čekají v březnu, tak sledujte plakátky a webové stránky knihovny.
S. Juhaňáková

Zářivé Vánoce
Vánoční stromeček musí zářit a je to celkem jedno, jestli jsou na něm voskové svíčky
zapálené zápalkou, nebo ho osvětlují svíčky
elektrické. Ty druhé prošly daleko většími
změnami, než ty první. Málokdo o takových
změnách přemýšlí, ale našel se někdo, kdo
si dal tu práci (hlavně asi čas) a snažil se
poshánět od různých lidí to, co většina z nás
už dávno vyhodila – starodávné elektrické
vánoční svíčky.
Nenapadlo by mě, že i v elektrickém osvětlení vánočních stromků můžou být tak velké změny. Copak asi k tomuto tématu může
Ivan Hudec ml. vystavovat? Vždyť to není ještě tak dlouho, co jsme znali jen ty voskové
svíčky na vánočních stromečcích.
Byla jsem i zvědavá, tak jsem se vydala 30. prosince do kina Marta a z některých
exemplářů jsem byla překvapena. Ani nevím, kde to Ivan sehnal, ale měl tam i staré
umělohmotné svíčky, které kdysi zdobily ruské stromečky – jolky. Na tuto pozoruhodnou
výstavku se přišlo podívat přes 60 zvědavců.
Jarmila Hudcová
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Ohlédnutí za vánočním časem z Domova důchodců
Předvánoční období se v DD Božice nese nejenom v duchu příprav na Vánoce, ale také je to období setkávání se s rodinnými
příslušníky, s přáteli a spolupracujícími organizacemi Domova.
Hned na začátku prosince nás slavnostně adventně naladili
žáci ZUŠ Znojmo – pobočka Božice. Pod vedením učitelů Hany
Mackové a Jana Svobody nám zahráli známé koledy. Dlouhé
zimní chladné a pochmurné dny nám zpříjemnily Vánočním
koncertem členky božického pěveckého sboru De Melodica.
Mezi oblíbené návštěvy našeho domova patří děti. V průběhu celého roku 2015 nás pravidelně navštěvovaly a společně
strávené chvíle patřily mezi ty nejhezčí, protože dětská radost
přináší klientům zpestření jejich pobytu v Domově. Děti si návštěvou vytvářejí pozitivní sociální postoje ke starší generaci. Dne 11.
12. 2015 nás navštívili andělé ze ZŠ Božice s divadelní hrou „Co
říkali andělé“. Srdce všech klientů Domova si získali malí čertící z
MŠ I a MŠ II s „Čertovskou besídkou“. Stalo se pěknou tradicí, že
nás v předvánočním čase navštěvují děti z Domova pro matky
a otce v tísni ze Znojma. Děti nám zahrály krátké divadelní představení, zazpívaly si s námi koledy a rozdaly vánoční přáníčka.

Již za tradici můžeme považovat návštěvu dobrovolníků z ADRY,
kteří nás navštívili dne 20. 12. 2015 a poslední adventní nedělní
odpoledne nám zazpívali vánoční koledy. DD Božice spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo. Dobrovolníci
našim klientům bez nároku na odměnu věnovali v průběhu roku
2015 neuvěřitelných 277 hodin! Patří jim velké poděkování. Mezi
poslední významné a rozhodně příjemné návštěvy v roce 2015
patřila Hudební schola z Dyjákovic, zastoupena všemi věkovými kategoriemi. V jejím podání zazněly známé a méně známé
vánoční koledy. Vánoční čas jsme ukončili 6. 1. 2016 dopoledne kulturní akci „Tři králové“, s cílem připomenout si význam a
tradici pro křesťany tak významného svátku. Tematicky k tomu
navazovala odpolední návštěva tříkrálové skupinky koledníků
a klienti Domova měli příležitost přispět do pokladničky na prospěšnou věc.
Všem přátelům a spolupracujícím organizacím Domova důchodců Božice touto cestou děkujeme za spolupráci a přejeme
vše nejlepší v novém roce. Za klienty a zaměstnance Domova
důchodců Božice
Jitka Kročilová, aktivizační pracovnice.

Silvestr 2015
Zatímco na Štědrý den se všichni snaží setkat se doma u
štědrovečerní večeře jen s rodinou, na Silvestra většina
lidí hledá alespoň malou společnost a odchází tak z
domova nebo si naopak domů přátele zve. Také nás
se stovka sešla v kulturním domě, abychom společně
přivítali Nový rok. Čekali jsme starší hosty a přišli i mladí a
zapojili se do zábavy skvěle. Přestávky mezi hudbou jsme
vyplnili soutěžemi, tentokrát na téma: dobré jídlo a pití.
Silvestrovským přípitkem jsme přivítali Nový rok. Všichni
jsme se bavili a někteří hosté odcházeli až kolem šesté.
Tak, ať se nám všem v novém roce daří.
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Božický herbář 6.díl
Ve všech starých kulturách můžeme najít užití léčivých bylin v
kosmetice. Už před sedmi tisíci lety staré civilizace v údolí Nilu
krášlily a natíraly speciálními přípravky své tělo pro uchování
své tělesné schránky a také natíraly a balzamovaly své mrtvé,
aby bylo přitažlivější pro posmrtný život. Slavný lékař Hippokrates
formuloval vědění o dermatologii a doporučil stravu, cvičení,
koupele a masáže pro zlepšení tělesného zdraví a krásy. Citro,
římský spisovatel prvního století n. l., napsal knihy o kosmetice s
recepty pro odbarvování, barvení a pomádování vlasů, proti
vzniku vrásek a zabýval se rovněž tělesnými pachy. Do období
renesance již existovalo povědomí o péči o pokožku odděleně
od zdravotních obtíží. Sbíraly se recepty na mýdla, krémy a aromatické vody a uchovávaly se v herbářích a knihách pražíren
a přípraven kávy a čaje, které byly po generace předávány z
matky na dceru. Během 19. století se kosmetika stala v Americe
organizovaným průmyslem.
Připravujeme-li si svou vlastní kosmetiku, víme, co obsahuje.
Každou složku si vyberete a budete si jisti, že je čerstvá a čistá.
Recepty, které v současné době naleznete v knihách, internetu
a časopisech obsahují základní receptury kombinující současné
znalosti s tradičními přísadami a metodami zděděnými z minulosti. Galén, římský lékař 2. století n. l., použil základní recepturu
na denní krém, z oleje, vody a vosku, který se používá dodnes
(vazelína).
Při výrobě vlastní kosmetiky musíme znát svůj typ pleti. Typy pleti
jsou normální (je měkká, hladká a pružná), suchá (pocit napětí,
postrádá lesk), mastná (leskne se, je vláčná, hrubá) a smíšená
(je nejběžnější, čelo, nos a brada jsou mastné a zbytek obličeje
je suchý).
Všechny pleťové krémy jsou založeny na kombinaci roztavených vosků, olejů a vonných vod. Poměr složek určuje konzistenci krému a lze jej snadno měnit. Pro tužší krém je třeba přidat
více včelího vosku, pro měkčí krém více oleje a pro lehčí a
nadýchanější krém je potřeba přidat více vody. Pokud nechceme se tímto zabývat, ale máme oblíbenou nějakou vůni a
chtěli bychom si udělat svůj krém, postačí nám koupi vazelínu v
lékárně.
POZOR!!! Před použitím rostlinných přípravků vyzkoušejte nejprve malé množství, zvláště jestliže se v minulosti u vás vyskytla
alergická reakce.
Základní recept na čistící krém
60 ml lanolínu, 50 ml mandlového oleje, 15 ml glycerinu, 0,65
ml boraxu (koupíme v lékárně, cena 70 – 80 Kč), 45 ml růžové

Zimní fotbalový turnaj Hrušovany 2016
Fotbalisté TJ Sokol Božice se pilně připravují na jarní
sezonu. Nejvýznamnější součástí příprav je účast na
Zimním fotbalovém turnaji Hrušovany 2016 na hřišti s
umělým povrchem v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Božice byly zařazeny do skupiny A a našimi soupeři
budou postupně čtyři atraktivní týmy.
So 30.1. Jezeřany - Božice, 10 - 12 h
ne 7.2. Božice - Olbramovice, 10 - 12 h
ne 21.2. Božice - Hrádek, 10 - 12 h
so 27.2. Božice - Litobratřice, 12-14 h
Ladislav Nevrkla
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vody, 5 ml masti oxidu zinečnatého (zinková mast v lékárně) a 6
kapek éterického růžového oleje.
Většina receptů na krémy má následující postup přípravy: vosky
rozpustíme v jedné nádobě a oleje zahříváme v druhé. Všechny přísady by měly mít před mísením přibližně stejnou teplotu,
protože jinak se směs srazí. Růžovou vodu můžeme nahradit
jakýmkoliv jiným rostlinným nálevem.
Příprava nálevu
Jeden a půl hrsti čerstvých bylin či 25 g sušených bylin dejte do
ohnivzdorné nádoby (ne hliníkové či měděné). Uveďte 570 ml
destilované vody do varu. Přelijte jí ihned byliny a přikryjte poklicí, aby se zabránilo ztrátě prchavých prvků odpařením. Vyluhujte alespoň 15 minut i déle. Sceďte a uchovejte v chladničce
maximálně po dobu tří dní.
Macerace – rostliny, které ztrácejí svou terapeutickou hodnotu zahříváním, by měly být máčeny v oleji, octě či alkoholu.
Skleněnou nádobu naplníme rozdrcenými čerstvými bylinami.
Přelijte rostlinným olejem, octem nebo čistým alkoholem. Označte nálepkou a nechte stát dva týdny. Každý den nádobkou
zatřepte.
Rozmělnění na prášek – umelte, utlučte či rozmačkejte rostlinná
vlákna a semena v hmoždíři paličkou či v elektrickém mixéru.
Vhodné byliny do krémů
Aloe vera – uklidňuje a léčí, avokádo – výživa pleti s vysokým
obsahem vitamínu A a E, bez černý (květ) – změkčuje kůži a
vyhlazuje vrásky, bělí pihy a uklidňuje sluneční spáleniny, břečťan - ulevuje při spálení sluncem, vylučuje toxiny, odstraňuje
celulitidu, fenykl – čistí do hloubky a uklidňuje, kopřiva – vhodná
pro mastnou pleť, kostival – urychluje obnovu buněk, vhodná
na drsnou a poškozenou pokožku, levandule – vhodná pro
všechny typy pleti, léčivá, lípa (květ) – uklidňuje a zvláčňuje,
čistí do hloubky, máta peprná – zjasňuje barvu pleti, měsíček
lékařský – hojivý, na drsnou, poškozenou a problematickou pleť,
okurka – čistí, tonizuje pleť, uklidňuje a léčí, pampeliška – silné
změkčovadlo pro suchou a nažloutlou pokožku, pomeranč
(květ) – vhodné pro suchou pleť a popraskané cévy a stimuluje
regeneraci buněk, rozmarýna – podporuje krevní oběh, čistí
do hloubky, růže (květ) – uklidňuje, pročišťuje a zvláčňuje pleť,
šalvěj – stahuje póry,
Příště ještě u kosmetiky zůstaneme a podíváme se na bylinné
koupele pro uvolnění, detoxikaci a relaxaci.
Jiřina Čurdová

Florbalová liga nadějí
Druhý turnaj miroslavské florbalové ligy se konal necelý měsíc po tom úvodním. První prosincové sobotní dopoledne zahájili mladší
žáci.
MLADŠÍ ŽÁCI
Sestava: Hájek, Kopecký, Kuřák, Rapčan, Solař, Šubrt
Opět byla tato v našem týmu málo zastoupená věková kategorie doplněna elévy, kteří svoji
šanci naplno využili. Tým zdobilo dobré postavení ve hře, důraz v soubojích a držení míčku.
Zkušenost starších a elán mladších vedly k tomu, že se každým zápasem tým zlepšoval a
předváděl čím dál hezčí florbal. Rezervy však ještě máme ve vytváření gólových šancí a v
jejich proměňování.
Božice – Prosiměřice (0:6), Tasovice (0:3), Miroslav (1:5)
STARŠÍ ŽÁCI
Sestava: Balcar, Hoff, Holečková, Horáček, Jandásek, Klimeš, Maruštíková, Suchánková,
Štrunc, Zoufalý
Naši starší žáci navázali na výborný první turnaj. Tentokrát si ale kvůli prohře s Prosiměřicemi
odvezli pouze čtyři body. Velkou oporou týmu byl Matěj Štrunc, který díky své aktivitě a přesné střele přispěl sedmi góly, a Valentýn Zoufalý, jenž si za svůj výborný výkon v bráně odnesl
i odměnu v podobě vychytané nuly. Velmi pozitivní však byla práce celého týmu, kdy díky
lepší komunikaci pracoval společně útok a obrana, ve které se předvedla Pavlína Maruštíková. Zapracovat však musíme na větší aktivitě a důrazu v průběhu celého utkání a na chování
některých hráčů.
Božice – Miroslav (3:0), Prosiměřice (3:4), Tasovice (4:3 SN)
Vánoční turnaje
PŘÍPRAVKA A ELÉVOVÉ
Vánoční turnaj našich dvou nejmladších kategorií se odehrál na domácí půdě 12. prosince. V první části dopoledne se sešli úplně
ti nejmenší, aby v zápasech a dovednostních soutěžích svedli boj o zlaté medaile. Počtu bodů potřebného k této odměně dosáhli
všichni přítomní. Pohár za nejvíce obdržených bodů získal Robin Turoň.
Kolem desáté hodiny se v šatně skupinka nejmladších promísila se skupinkou třeťáků. Chvíli nato dorazilo i družstvo z Břežan. Naše
dva týmy společně s břežanským odehrály dvě kola turnaje o zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Mezi utkáními byly připraveny
dovednostní soutěže o zlatý pohár.
Božice 1 – Kapaňa, Kopecký, Kuřák, Sadílek, Urban
Božice 2 – Dvořák, Jírovec, Solař, Šiko, Šubrt
Břežany – Gambasová, Gregr A., Gregr S., Šrajer, Švejdík
Na prvních dvou místech skončily naše dva týmy, na třetí pozici tým z Břežan. Nejvíce bodů v dovednostních soutěžích se společně
s pohárem podařilo získat Filipu Dvořákovi.
Břežanští hráči si za svůj zlepšující se výkon a bojovnost zaslouží velikou pochvalu. Zároveň jim děkujeme za příjemnou předvánoční
návštěvu.

DOROSTENCI
Zápasového vyžití se před koncem roku dočkali i naši dorostenci. Své síly se vydali změřit s týmy ze Znojemské amatérské florbalové ligy. Turnaj těchto družstev se již několik let odehrává v břežanské hale těsně před vánočními svátky. Letos proběhl v sobotu 19.
prosince.
Protože je kategorie dorostenců teprve ve svých začátcích, vypomohli tomuto týmu i starší žáci a trenéři. V nelehkém srovnání s
pěti mužskými týmy si naše vyslaná parta vedla velmi dobře. Po celém sobotním dni skončil náš tým sice na šestém místě, ale za
předvedený výkon se rozhodně nemusí stydět. I když nám zápasy ve větším tempu a se zkušenějšími soupeři ukázaly, na čem je
potřeba zapracovat, tak rychlost, bojovnost a nepřítomnost strachu v soubojích jsou předzvěstí dobrých výkonů do dalších let.
Sestava: Fojtík, Hájek, Hnízdil, Jandásek, Maruštík, Maruštíková, Štrunc, Tomášek, Zoufalý
Příště…
V nadcházejícím čísle se dozvíte o turnaji přípravky a elévů v Ivančicích a také o tom, jak dopadly poslední dva turnaje základní
části Florbalové ligy nadějí. Už tedy bude jasné, jestli se oba naše týmy dokázaly probojovat do play off. Uvidíte také nové dresy
našich nejmladších, které už by měly každým dnem dorazit.
Miroslav Fojtík
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