Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 2/2015

Na úvod mého článku
bych
rád
pozdravil
všechny čtenáře našeho zpravodaje.
Co se týká prací na
obecním majetku, využili jsme možnosti dotace
na zaměstnávání, tak bylo přijato osm nových zaměstnanců. Věřím, že se jejich práce
projeví na vzhledu veřejných prostranství a
nezanedbatelné je samozřejmě také to, že
se sníží velká nezaměstnanost v naší obci.
Práce je stále dost a jen doufám, že nám ji
nebudou někteří lidé přidělávat odhazováním odpadků a ničením obecního majetku.
Zúčastnil jsem se v pořadí druhého úklidu
části naší obce, byl jsem nemile překvapen,
kolik odpadků bylo nalezeno na relativně
malé části naší obce.
V tomto roce jsme se rozhodli k dosti značné výsadbě nových stromů. Již v březnu byla
osázena mýtina u posádky, koncem dubna
byly vysázeny ořešáky na Pustině a začátkem května vše završila Alej života společně
s vysázenou ovocnou alejí na Kolonii. Myslím si, že každý nově vysázený strom přispěje
k lepšímu životnímu prostředí v naší obci.
Z úkolů pro letošní rok již bylo dokončeno
propojení vodovodu za školou, oprava
střechy na smuteční síni, rekonstrukce toalet
na obecním úřadě a bylo také provedeno
zastřešení pergol na hřišti. V současnosti
dokončujeme opravu vstupu do obecního
sklepa a rekonstrukci dvora na ubytovně.
Ve fázi příprav je také vybudování odstavných ploch u školy, které bychom rádi udělali do začátku nového školního roku.
Podle informací z krajského úřadu byla naší
obci přidělena dotace na opravu hasičského auta a také obdržíme dotaci na rekonstrukci Jiráskova domu na Kolonii.
Rád bych touto cestou pozval všechny občany na další kulturní akce, které se budou v
naší obci konat v nejbližší době. Příští týden
se tak sejdeme na dětském dnu, následovat bude oslava výročí založení fotbalového
oddílu a měsíc červen završí tradiční krojované hody. V posledním víkendu měsíce
června bychom rádi připomněli také výročí
založení naší obce, které se uskuteční v
pátek 26. 6. v kulturním domě.

Karel Hala, starosta obce Božice

790. výročí založení obce
V letošním roce slaví Božice 790. výročí založení
obce. Oslavu tohoto výročí jsme rozdělili do mnoha dílčích akcí během celého roku. Jednou z akcí
bude i beseda s občany obce v pátek 26. června
v sále kulturního domu. Besedu uvede místní pěvecký sbor De Melodika a sbor Vítězslava Nováka.
V přísálí a v sále proběhne výstava dobových i
novodobých fotografií z různých akcí života obce.
Zároveň zde budou promítány video kroniky obce
a videozáznamy různých společenských akcí v
obci z archivu. K nahlédnutí budou kroniky obce, společenských organizací a spolků
v obci, staré i nové ročníky božických novin a další zajímavosti. Na besedě mohou
občané diskutovat se zastupiteli o významných investičních i zajímavých společenských akcích, které se již zdařily, ale i o rozvojovém programu obce. Chybět nebude
ani malé občerstvení. S doprovodnými programy budou občané včas seznámeni.
R. Baráková

Božický fotbal slaví 60 let
Ohlédnutí se za šesti desítkami let jednoho fotbalového oddílu je docela zajímavá sonda do jeho
života. Božický fotbal právě takové výročí slaví. Od skromných, ale nadšených začátků v roce
1954, kdy se v deseti přípravných zápasech dávalo dohromady první mužstvo, po oddíl, který
v době největšího vzepětí v letech 2008 – 2011 zastupovalo v soutěžích šest různých družstev a
mužstvo TJ Sokol Božice A hrálo okresní přebor. Ale vezměme to trošičku popořádku, ať v tom
nemáme zmatek.
První pokus o založení fotbalového oddílu hned po válce nějak nedopadl. Chybělo především
kvalitní hřiště, nějaké zázemí a hlavně chyběli lidi, kteří by měli jasný cíl a za tímto cílem tvrdě šli.
Když v roce 1952 vznikl DSO TJ Sokol Božice, tam už se počítalo se vznikem fotbalového oddílu.
Podařilo se získat parcely, na nichž se dodnes nachází rozlehlé hřiště a kde stojí to původní i to
současné zázemí. Je z mnoha důvodů dobře, že se to staré, již téměř nevyužívané, potkalo s tím
novým, moderním víceúčelovým zařízením. A je dobře, že jsme se rozhodli vzpomenout tohoto
letošního výročí, protože jsou stále ještě mezi námi pamětníci těch slavných začátků. Tři z nich
potkáváme v Božicích. Hlavním tahounem veškerého dění, hráčem, trenérem i organizátorem
byl tehdy pan Zdeněk Jandásek. Prvním božickým gólmanem a později i hráčem v poli byl pan
Stanislav Ševeček a nejlepším kanonýrem v prvních třech letech božického fotbalu byl nejstarší
z žijících fotbalových pamětníků pan Karel Hala st. Za první tři roky své existence sehráli božičtí
fotbalisté 54 zápasů (přípravných, přátelských, turnajových a mistrovských) a v nich se vystřídalo
celkem 54 hráčů! Však si taky tehdejší vedení lámalo hlavu, co s tím, a snažilo se hráče nějak
motivovat, aby se fotbalu věnovali pravidelně, zodpovědně a dlouhodobě. Příkladem je samotný
Zdeněk Jandásek, který hrával řadu let i vyšší soutěže za jiná mužstva, a ukončil svou aktivní
kariéru v roce 1974 opět v dresu Božic. Podobně později Bohumil Petr spojil své fotbalové začátky
v roce 1971 s Božicemi, byl členem týmu, který v sezoně 1975/1976 vybojoval postup do „trojky“,
pak hrál úspěšně deset let okresní přebor v sousedním Hrádku, aby svou kariéru završil pěti sezonami opět v Božicích a ve věku 45 let ji ukončil v létě roku 1989. Posledním zářným příkladem fotbalové oddanosti je Jan Kudlička st. V božickém fotbalovém dění se pohybuje od žákovských let
dodnes. Stál v čele fotbalového oddílu v dobách jeho největší slávy, když jsme bojovali o postup
do okresního přeboru, když jsme historický postup v sezoně 2008/2009 vybojovali a když jsme čtyři
roky „okres“ hráli. Má velký podíl na modernizaci hřiště a budování jeho zázemí. Aktivní činnost
ukončil v sezoně 2011/2012 ve věku 54 let v dresu tehdejšího božického „B“ týmu.
Počátky byly plné entusiasmu, euforie, nadějí, ale taky zklamání a neúspěchů. S koncem pobytu
Božic v okrese Mikulov v roce 1960 skončil na řadu let i organizovaný božický fotbal. Obnoven byl
na podzim roku 1968, roku velkých nadějí. Celá historie božické kopané bude stručně i v dokumentech a fotografiích připomenuta na malé retrospektivní výstavě v klubovně na hřišti v sobotu
13. 6. 2015. Tak se přijďte podívat a nechte se unést nostalgií minulých let. Ta současnost je totiž
opět velmi žhavá a pro božický fotbal velmi nadějná. Určitě by bylo krásné oslavit letošní výročí
návratem mezi okresní elitu.
Ladislav Nevrkla
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Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 9. dubna 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
4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené parc. č. 2628/9, ostatní plocha o
výměře 103 m2 v kat. území České Křídlovice, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 539-72/2015 ze dne
26. 02. 2015, paní Ludmile Viternové, bytem Božice č. p. 398 za
cenu 100,- Kč/m2.
2. Prodej pozemků parc. č. st. 1062, zastavěná plocha o výměře
3 m2 a parc. č. 860/20, zahrada o výměře 74 m2 v kat. území České Křídlovice manželům Františku Moravčíkovi, bytem Podhradí
nad Dyjí č. p. 17 a Romaně Moravčíkové, bytem Adamusova č. p.
1263, Orlová – Lutyně za cenu za cenu 50,- Kč/m2

3. Prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené parc. č. 2628/10, ostatní plocha o
výměře 117 m2 v kat. území České Křídlovice, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 540-73/2015 ze dne
27. 02. 2015, paní Andree Bernardové, bytem Božice č. p. 443 za
cenu 31.700,- Kč.
4. Směnu částí pozemku parc. č. 2828 v kat. území České Křídlovice, a to části označené parc. č. 2828/2, ostatní plocha o
výměře 19 m2 a části označené parc. č. 2828/3, ostatní plocha o
výměře 6 m2 v kat. území České Křídlovice, které vznikly geometrických plánem pro rozdělení pozemku č. 538-71/2015 ze dne 27.
02. 2015 ve vlastnictví Obce Božice za část pozemku parc. č. st.
40/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené parc. č.
3363, ostatní plocha o výměře 9 m2 v kat. území České Křídlovice,
který vznikl geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 53871/2015 ze dne 27. 02. 2015 ve vlastnictví paní Andree Bernardové, bytem Božice č. p. 443.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na část pozemku
parc. č. 8751 v kat. území Božice - „STL plynovodní přípojka pro
novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 1187 v k. ú. Božice, číslo stavby: 62705“.
Karel Hala
starosta

Výpis z usnesení Rady obce č. 8 ze dne 27. 3. 2015
Rada obce Božice (dále jen „RO“) schvaluje prodloužení nájemní smlouvy bytu v č. p. 450.

RO doporučuje ZO ke schválení účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření obce Božice za účetní období 2014, sestavenou ke dni 31. 12. 2014.

Výpis z usnesení Rady obce č. 9 ze dne 7. 4. 2015

RO doporučuje ZO ke schválení celoroční hospodaření obce
Božice, včetně zprávy o výsledku hospodaření obce Božice
za rok 2014, a to bez výhrad.

RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv v bytech o 1 rok.
RO doporučuje Zastupitelstvu obce Božice (dále jen „ZO“)
ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 8198 a parc. č.
8196 v k.ú. Božice za cenu 50,- Kč/m2, žadatel M. Fojtíková.
RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků
parc. č. 8767 a parc. č. 8766 (část) v k.ú. Božice za cenu 200,Kč/m2, žadatel M. Záklasník.
RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015.
RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků
parc. č. 860/20 a parc. č. 860/119 v k.ú. České Křídlovice za
cenu 50,- Kč/m2, žadatelé manželé F. a R. Moravčíkovi.

RO neschvaluje žádost o pronájem pozemků parc. č. 860/49,
parc. č. 1630/2 a parc. č. 860/50 v k.ú. České Křídlovice.
RO pověřuje místostarostu k jednání s firmou URBANIA ohledně žádosti o poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa.
RO schvaluje vyřazení majetku – dle seznamu.
RO schvaluje žádost o pronájem pozemků parc. č. 1618,
parc. č. 1617/1 a parc. č. 1617/2 v k.ú. České Křídlovice, žadatelka Š. Schutterová.
RO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Služby Božice, p.o. ve výši 1.509.534,35 Kč.

Výpis z usnesení Rady obce č. 10 ze dne 6. 5. 2015

RO schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Služby Božice, p.o. do rezervního fondu
organizace.

RO doporučuje ZO ke schválení Rozpočtové opatření č.
3/2015.

RO schvaluje účetní závěrku 2014 příspěvkové organizace
Služby Božice, p.o.

RO schvaluje zlepšený hospodářský výsledek hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Božice, p.o. za rok 2014 ve
výši 423.259,05 Kč.

Božice vysílaly s Českým Rozhlasem Brno!!!

RO schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Božice, p.o. za rok 2014 do rezervního fondu organizace.
RO schvaluje posílení fondu reprodukce majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Božice, p.o. přídělem ve výši 400.000,- Kč
z rezervního fondu organizace.
RO schvaluje účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Božice, p.o.
RO schvaluje Odpisový plán Obce Božice pro rok 2015.

V pondělí 27. 4. 2015 jsme jako obec měli přímé vstupy do vysílání Českého Rozhlasu Brno v rámci projektu Moravská rodina.
Svůj příspěvek odprezentovali pan starosta Karel Hala, paní
Alena Hrdličková a pánové Miroslav Beneš a Bohuslav Bernard.
Vstupů bylo celkem 6, mluvilo se o hasičích, pečení místní
speciality, pěveckém sboru. Zazněla pověst spojená přímo s
Božicemi, pár slov o činnosti kulturní komise, píseň pro Božice
a několik slov o Božicích. Je to další součást prezentace naši
obce v rámci medií.
A od některých spoluobčanů jsme dostali pochvalu za prezentaci obce, což moc potěšilo.

RO schvaluje, aby ztráta z roku 2013 – 1.246.068,19 Kč (dle
výkazu zisku a ztrát obce Božice) byla uhrazena z výsledku
hospodaření minulého účetního období.

Bohuslav Bernard
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE 3. 6. 2015 A UZÁVĚRKA VŠECH PŘÍSPĚVKŮ BUDE 24. 5. 2015.
Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996

XIV. Božický košt
O Velikonoční neděli 5. 4. 2015 se
konal již čtrnáctý ročník místní výstavy vín, která se nazývá Božický košt.
Ten se stal již nedílnou součástí oslav
Velikonoc a vrcholem vinařského života v Božicích. Potěšující je, že jsme
měli 225 vzorků, čímž jsme vyrovnali
každoroční počet vzorků. Tím se
odlišujeme od mnoha podobných
výstav v okolí, kde se objevilo o
třetinu až polovinu vzorků méně než
bývá zvykem. Čím je tento úspěch
zapříčiněn? Především bych uvedl
rozvoj vinařství v Božicích. My, jako
Družstvo, jsme složeni z 26 lidí a k
tomu musíme připočíst další vinaře
z Božic. Dalším faktorem je široká
odrůdová skladba vín na našich
vinicích, která vede k tomu, že
někteří dali i 10 vzorků. Tímto tedy
děkuji všem vinařům a spolkům
z okolí, kteří nám poskytli vína na
košt. Může se to zdát divné, vždyť je
to jen naše výstava, měla by tam
být vína z Božic, od božických vinařů… Při tomto pohledu se ale ztrácí možnost prodegustování a hledání nuancí jednotlivých
vzorků. Toho, jak se naše, spíše písčité, půdy liší od půd kypřejších, jak je lokalita a směr vinice důležitý, a především pohled
na rozdílné umění vinaře, které se dotváří diskuzemi ve sklípku s kamarády a „konkurence“ odjinud, jež představuje svěží vítr v
technice výroby vína a chutí z neznámých tratí. A tento trend byl znát i na návštěvnících. Celá polovina lidí přišla odjinud než z
Božic a bylo nás na 230 milovníků vína, kteří se do sálu bez problémů vešli. Což je pro nás rekord a další z milníků posledních let.
K občerstvení byla bohatá nabídka jídel k utišení hladu, např. široká nabídka výborných sýrů z místní Mlékárny Klíč. O příjemné
chvíle se starala hudební cimbálová muzika Denár s primášem Adamem Egnerem. Děkujeme všem, co se jakkoli podíleli na
přípravě a chodu koštu a těšíme se na setkání při skleničce dobrého vína v našich sklepích na Božických otevřených sklepích
25. července 2015!
Josef Leisser, člen představenstva

Alej života založena!
V pátek 2. 5. 2015 jsme se v 10hod sešli na silnici z Božic směrem na Kolonii, abychom vysadili ovocnou alej. Přijela skupina
lidí z Větvení z Brna, hodně lidí z Kolonie a samozřejmě z Božic
i Křídlovic. Jelikož už byly díry pro sadbu nachystány, vyslechli
jsme krátkou instruktáž ohledně přípravy stromů k výsadbě.
Pak jsme se všichni chopili nějakého nářadí a šli stromy zasadit. Někdo zatloukal kolíky, někdo sadil, někdo zahrnoval a
také někdo kontroloval, jestli je vše pěkně v zákrytu a hlavně
správně. Vysadili jsme celkem 12 třešní, 20 jabloní a 12 švestek.
Za 2 hodiny bylo vše hotovo, přejeli jsme na oběd a pak rychle
spěchali ke kapličce u cesty směrem k Zámlýní. Tady jsme se
potkali s velkou skupinou rodičů, kteří si šli vysadit „svůj „ strom.
Stromům požehnal otec Marek Orco Vácha, po jejich rozdělení každý zaujal pozici sazeče stromů. Připravené díry nám
zodpovědně pomohly přizpůsobit pomocníci školou povinní.
Verva, zápal a nadšení rodičů při
výsadbě, mě velmi těšila a těší. V
průběhu sázení jsem slyšel, jak si
někteří plánují umístění laviček ke
stromu, nebo jak tam budou chodit dělat piknik apod. Přesně tohle
je hlavní účel uvedeného konceptu výsadby Alejí života, aby
se místní lidé ztotožnili s krajinou a
prostředím, kde žijí. Celý prostor
je pojat jako parčík, kde bude
ještě doplněno několik pevných
prvků pro odpočinek a také bych
rád, aby v prostoru volné plochy
vzniklo malé hřiště například pro
pétanque apod.
Každý strom bude ještě doplněn

zatím neurčeným označením. Nápadů je několik, co nakonec
vyhraje, uvidíte v průběhu prázdnin. Pokud byste chtěli přispět i
Vy svým nápadem, použijte prosím mailovou adresu redakce@
bozice.cz.
O výsadbě, která byla finančně podpořena Krajským úřadem
JMK v rámci projektu Zdravý Jihomoravský kraj, o.s. Větvení a
BoBeCo s.r.o., se psalo i v rámci regionálních periodik jako je
Niva, 5+2, Znojemsko.
Příští rok se potkáme 1. 5. 2016 u výsadby dalších stromů do
aleje na stejném místě. Toto datum si rezervujte pro každý další
rok na stejnou akci.
Bohuslav Bernard
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Jiří Mačuda přednášel „po našom“
Dne 5. května proběhla v kině Marta přednáška Jiřího Mačudy o lidové stravě na Znojemsku. Tento vystudovaný etnolog, který působí v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, nám ve své vyčerpávající prezentaci přednesl své poznatky, které zúčastněným
rozdal zdarma i v knižní podobě. A tak už víme mimo jiné, že i na Znojemsku se pěstovaly ještě v nedávné době fíky, k tomu mluvil
dle jedné zúčastněné „po našom“, a tudíž nás neunavoval odbornými výrazy, po skončení akce bylo nachystané milé občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným, kteří mají zájem dozvědět se něco nového o lidové kultuře Znojemska. Zachovejte nám přízeň a
sledujte web www.bozice.cz, kam se vyvěšují pořádané akce.
Eliška Leisserová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V neděli 28. 6. v 10:10 proběhne v kostele sv. Petra a Pavla v Božicích
Hodová mše svatá s Prvním svatým přijímáním.
Všichni jste srdečně zváni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Božice - moje krajina

V pátek 29. května proběhla v Kulturním domě v Božicích akce s názvem
Božice- moje krajina. Pořad byl završením projektu Mendelovy univerzity,
konktrétně Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty.
Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D. z Mendelovy univerzity návštěvníkům hned po
zahájení osvětlila, jak projekt probíhal a co bylo jeho součástí. Naše škola se
do projektu také významně zapojila, a to výtvarnou soutěží na dané téma.
Děti malovaly místa v přírodě okolí Božic, kam rády chodí a kde se jim líbí.
Do soutěže se přihlásilo téměř sedmdesát dětí od první až po devátou třídu.
Všechna díla zkrášlila prostředí sálu kulturního domu a návštěvníci besedy si
je mohli prohlédnout a posoudit, že porota neměla vskutku lehkou práci při
výběru deseti nejlepších, jejichž autoři měli být na besedě vyhlášeni. Poté,
co se všichni dozvěděli, které děti v soutěži zvítězily, předvedli nám žáci ZŠ,
že vynikají nejen ve výtvarné, ale i v pohybové činnosti. Na závěr proběhla
volná diskuse paní Kozlovské s přítomnými pamětníky.
Hana Koledová

Slovo spoluorganizátora cyklovýletu.
Dne 8.5.2015 se uskutečnilo výjezdní zasedání kolistů všech
věkových kategorií, které průběžně navazovalo ve své trase na
jednotlivé objekty. U Jiráskova domu si cykloúčastníci mohli vyrobit
kelímek (využitelný u Hraběcí studánky), doplnit sníženou hladinu
tekutin, případně dodat energii z pochutin, zajištěných duem paní
Čurdová a Švajková (pokud tam byl někdo navíc nevím, ale tyto
byly v blízkosti pípy nejvíce vidět).
Dále cyklokompanie pokračovala směrem ke Starému Karlovu,
přičemž došlo ke krátkodobému rozdělení skupiny, aby došlo u
Hraběcí studánky k jejímu opětovnému zcelení. Po všelijakém
„tralala a tanini“, které probíhalo u studánky, se nějvětší hladovci
počali již samostatně odtrhávat od stojícího pelotonu, protože ucítili, a především jim to již bylo dopředu avizováno, že si na březích
božického rybníka budou moci nalít a nasytit svá splasklá bříška.
Po nějaké době, kdy se „sběračˇ“ (tedy pan Bernard, jedoucí jako
poslední), dostavil ke zmíněnému, rybími specialitami a méně či
více alkoholickými tekutinami oplývajícími prostory, postavenými
rybářskými nadšenci, byl tento, pro někoho na kilometry málo
vydatný cyklovýlet, UKONČEN. Každopádně cyklovýzvě na cestu

Bernard_Timotei©
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do Hrušovan nad Jeviškovkou, neodolal pouze místní skorocyklomístostarosta a moje stará dobrá duše manželka Vlasta.
Konečné RESUMÉ. Neměl jsem žádné info o případném defektu
nebo jiné, další cyklocestě znemožňující komplikaci na technice
účastníků. Oproti první vyjížďce bylo více účastníků (počítali jsme
+- 50 kusů). Rybáře jsme celkem úspěšně „vyžrali“ neboť jsme zlákali i některé šanováky, a převrácený elektrický invalidní vozík na
kola postavil a její majitelku do sedla opět usadil „sběrač“. Takže
snad se tento den líbil, vždyť i počasí nám přálo.
Na 20.června tohoto roku, pokud nám to opět počasí nepřekazí,
jsme přesunuli Cyklohrátky, s původním umístěním na Škárkovce a
jejím blízkém okolí. Datum bude potvrzeno, případně upřesněno,
na již známých plakátcích.
Takže se slovy:“ Ať vám kolo sviští a co
nejméně piští“ se s vámi všemi zúčastnivšími loučí Robert Šotkovský a pořádající
členové kulturní komise obce Božice.

Karneval pro děti
Opět po roce nastal čas karnevalu, na který vše připravovaly a chystaly maminky dětí z I.
MŠ v Božicích. Vyzdobit sál, nachystat tombolu a zařídit všechno, aby se na něco důležitého
náhodou nezapomnělo. Děti, které se rády baví, přišly za doprovodu maminek, babiček a
tet jedno sobotní odpoledne do kulturního domu, aby se předvedly v krásných maskách,
které si na tento den připravily s pomocí svých maminek. Ve 14 hodin se začali všichni scházet
a v jednu chvíli nám připadlo, že se snad ani všichni do sálu nevejdeme. Klaun zahájil svou
řečí karneval, přivítal děti, maminky, babičky a tety a začalo představování masek. Zavítali k
nám: vodník, sněhulák, berušky, princezny, Křemílek a Vochomůrka, duch, pekařka, zdravotní
sestřička, mumie, pirátka, čert, Sněhurka…, co Vám budu povídat, pořád přicházely masky
a my jsme měli radost z toho, kolik se nás sešlo. Radostně vzhlížející děti očekávaly, co bude následovat. K tanci a poslechu hrál
pan Hlaďo a příjemně zpestřila odpoledne zpěvem i jeho dcera Kristýnka. Bohatá tombola, občerstvení, soutěže a dobrá nálada,
která se linula po celé odpoledne sálem. Děti tančily, poskakovaly, ale hlavě soutěžily. Parket byl neustále plný dětí.
Nejvíce se líbilo tancování s koštětem. A dokonce i byla hotová rvačka o koště. Jakmile přestala hudba hrát, honem se musel vyměnit tančící pár, každý musel vyměnit kamaráda nebo kamarádku a zároveň pokukoval, kdo má to štěstí tancovat s koštětem.
To byla sranda. A co teprve židličková! V sále utichla hudba a „skok a hop“ na nejbližší židličku. Vítězové dostali krásnou cenu.
Srandovní bylo i tancování s nafukovacím balónkem. Udržet balónek opřený o čela tančících dvojic je teprve sranda.
Věřím, že všichni co přišli, se skvěle bavili. V odpoledních hodinách jsme se s dětmi rozloučili a na nás klaunech a hodných maminkách zůstalo ještě uklizení sálu…
B. Hanzalová

Zajíčkův poklad
Velikonoční sobota odpoledne patřila v sále kulturního domu dětem. Počasí nás trochu
pozlobilo, proto jsme se rozhodli zůstat raději pod střechou a místo hledání zajíčkova
pokladu v lesoparku jsme dali přednost velikonočnímu tvoření, které si děti s rodiči a
prarodiči užily. Nejprve si děti slepily pořádnou taštičku a potom ji už jen plnily vajíčky s
veselými potisky, „ vlněnou“ovečkou, obrázkem s voskovými broučky, barevnými papírovými květy, které daly při skládání „ zabrat“ i rodičům a koláčky, zvířátky a pletýnkami z těsta. Domů si děti odnášely opravdovou
mrskačku, kterou se zde mohly naučit i plést. K dobré náladě přispělo i sladké pohoštění. A čokoládový zajíček, ten na děti čekal
po naplnění taštičky . Děkuji všem, kteří pomáhali vytvořit pro děti den plný radosti.
R. Baráková

Pálení čarodějnic
30.dubna jsme se sešli u Jednoty v Českých Křídlovicích, kde děti „ vyfasovaly“ sáčky s párkem. A to se nás tu sešlo. Vytvořili
jsme dlouhý lampionový průvod a dali jsme se na putování k hřišti. V brzké chvíli bylo šero a lampiony dětí nám svítily na cestu
až k hranici dříví s čarodějnicí, kterou dětem vyrobila Bohunka Topolčanová. Čarodějnice byla „opravdová“ , protože hranice
už vzplála velkým plamenem a ona nás stále „ strašila“, takže s opékáním párků jsme museli chvíli počkat. Za pěkné masky
malých čarodějnic a čarodějů dostaly děti svítící náramky a rej čarodějnic mohl začít. K dobré náladě přispěl i doprovodný
program s ohněm. Při hudbě a s dobrým občerstvením jsme se všichni bavili do pozdních večerních hodin.
R.Baráková
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Den matek
Druhou květnovou neděli se v sále kulturního domu sešly maminky,
babičky a děti k oslavě Svátku matek. Pásmem písniček a tanečků
je přivítali společně nejmenší z obou božických mateřských škol.
Malé děti běžely za svou maminkou i s pěknou kytičkou. Děti ze
základní umělecké školy potěšily přítomné hrou na zobcové flétny.
Změnou bylo pohybové vystoupení mladších a starších mažoretek
v barevných oblečcích. Žáci čtvrté třídy potěšili všechny vtipnou
scénkou s „ právě upečeným“ velkým srdcem pro maminky, které
symbolicky rozkrájeli a děvčata v košíčcích perníková srdce roznesla všem maminkám a babičkám v sále. Vystoupení se líbilo a
všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem plného sálu. Jedna z babiček přišla osobně poděkovat a požádala o vyřízení
díku všem paním učitelkám a dětem. Jsem ráda, že se vystoupení líbilo a děkuji za všechny za pochvalu.
R.Baráková

Jarní výlet I. MŠ
Přišlo jaro a s ním i teplé počasí a naši předškoláci se šli podívat,
jak to vypadá a co je čeká ve školní družině. Na další návštěvu
jsme se vydali za kamarády do II. MŠ v Božicích. Dále jsme navštívili místní kravín, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí. Nejvíce
nás zaujal robot na dojení mléka. Další celodopolední vycházka byla na Kolonii. Největším potěšením zde bylo dětské hřiště.
Na den dětí nás čeká atletický trojboj, kdy si zasportujeme a
zasoutěžíme. Také pojedeme na výlet do Čejkovic, zde navštívíme rodinu Zoufalých a jejich zvířátka. Výlet zakončíme sladkou
tečkou v podobě palačinky v restauraci U Želvy. Jako poslední
výlet čeká naše předškoláky návštěva města Znojmo.
								
		

Zhodnocení obnovené tradice velikonočního
hrkání
Většina z Vás zaznamenala o velikonočním čtvrtku, pátku a sobotě poněkud více hluku v ulicích v pravidelných intervalech. Ten
byl způsoben obnovením tradice velikonočního hrkání. Někteří
pamětníci zavzpomínali, že je to víc než 50let, co se v Božicích
nehrkalo – hrkáním chlapců. Bylo celkem 5 cca 6 členných skupin
chlapců, které měly přesně určené trasy, jež pravidelně procházel. Moc mile mě překvapili i ti nejmenší, protože až na 3 výjimky
se sešli úplně všichni na všechny časy hrkání. A protože to kluci
brali opravdu vážně a zodpovědně, tak už nyní věřím, že příští rok
se o celou akci postarají v podstatě sami. Na nás dospělých ještě
zůstane rozdělení tras jednotlivých skupinek, doprava do odlehlých částí obce, pokud tam nebudou místní a detaily, jako je
kontrola automatického spouštění zvonění. Klukům se akce moc
líbila a už se těší na příští rok.
Bohuslav Bernard

Ukliďme Česko
I naše obec se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko, která se konala 18. 4.2015. Sešlo se nás 25 u kapličky v Zámlýní,
kde jsme uklidili prostor pro výsadbu Aleje života a blízké okolí. Jelikož nás bylo dost, práce odsýpala, elán stále rostl, pan starosta navrhl, abychom jsme se ještě přesunuli k větrolamu u hřbitova, který by si úklid zasloužil také. Odpadky se sbírali i cestou ke
hřbitovu. Celkem se v bezvadné náladě posbíral odpad na 2 velké přívěsné vozíky. Akce byla ukončena malým občerstvením a
ochutnávkou vína.
Bohuslav Bernard
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… a výsledek se dostavil!
Marian Kvarda nám ve svém článku popíše, jak vznikala nově
vybudovaná zkratka z Kolonie na Hrušovany nad Jevišovkou, o
niž se velkým dílem zasloužil. Jedná se o staronovou spojovací
cestu pod Starým Karlovem.
15. 5. byla uložena poslední „tatrovka“ do vozovky, celkově zde padlo 400 tatrovek (cca 2500 až 3000 m3 použitého
materiálu). Na božické straně byl použit pouze materiál, který
byl jako odpad vytěžen ze starých vozovek po kanalizaci, a
byl buď za peníze odvezen a opět za peníze uložen na skládku
nebo deponován za Jevišovkou, kde by s největší pravděpodobností vyrostla nová hora Říp. V hodině dvanácté jsme se
domluvili s panem starostou a stavební firmou Strabag, aby se
návoz místo do vyvážky ještě ten den použil pod Starý Karlov.
Pro představu, cesta mezi Kolonií a lesem asi 2 km po hranici
Šanovska byla totálně nesjízdná. Lehčí nákladní auto by tam
neprojelo, akorát „tatra“ nebo traktor a to ne všude, absence
údržby zhruba 60 let ukázala, že místy více jak polovinou po
původní trase se nedalo jezdit a jezdilo se po poli, a kde se
dalo. Několik úseků bylo na tom tak, že by bujnou vegetací
nebylo možno projet ani károu. Prvně se muselo projet bujnou
vegetací, najít původní cestu a vidět dopředu. A po téhle akci
(asi před rokem) začalo navážení dané cesty.
Na božickou část bylo navezeno více jak 400 tater použitelného materiálu (tzv. odpadu, a to z výkopu starých vozovek)
a polovina z deponie za Jevišovkou. Vzhledem k tomu, že na
konci se nacházela těžko sjízdná rokle, nám starosta Šanova
poskytl zdarma jemu nepotřebný avšak nám užitečný materiál
– 45 „tater“, jednalo se o štěrkopísek a odvoz pro Božičáky. To

se následně přebralo, hlídal se materiál vhodný, nevhodný a
podle toho se míchal tam či onde, …a výsledek se dostavil.
Koncem února, začátkem března tohoto roku, kdy žádné hutní
zkoušce okolnosti nepřejí, byla tato zatěžkávací zkouška provedena. Pro představu, pokud by se stavěla okresní silnice z Božic
do Borotic, muselo by být naměřeno 45 mPa, aby mohla být
zahájena stavba finální vrstvy (asfalt, dlažba). Pro rychlostní silnice je to 100 mPa. Hutní zkoušku provedla renomovaná firma,
která má laboratoře, zkušebnu, vše, co má mít, a byly provedeny celkově dvě zkoušky, záměrně v nejhorších místech, kde
je mokro, nevhodný materiál. Stačilo by 45 mPa a byla by to
pohoda, ale zkouška vyšla na 170, 8 mPa a další na 103,1 mPa.
Pokud by zkouška byla provedena nyní, kdy je sucho, tak by
byl výsledek ještě lepší.
Odhadovaná hodnota celé stavby dle stavitelů s těmito výsledky je asi 4,5 Mio Kč. Dalších 5,5 Mio by se muselo investovat
do finální vrstvy (např. asfalt, dlažba…), ale i tam je možnost
ušetřit jednu pětinu všech nákladů. A nelze opomenout, že
Šanováci navezli obdobné množství drceného materiálu z
betonového odpadu, který museli koupit, byť levně a zaplatit
dopravu. Náklady na bagr a odvozní prostředky na vybagrování úvozu, což trvalo asi 14 dní, a podél téměř celé cesty vyjma lesních úseků je zasázeno 219 stromů (třešně, lípy, topoly,
buky). Všechny se ujaly. V dalším článku uvidíme, jak se bude
situace vyvíjet dále…
Já jsem svou práci odvedl, a teď jen to dotáhnout do finále,
ale to už jde mimo mě…
Marian Kvarda
Pan Marian Kvarda vypráví… Autor: Josef Leisser

Velkolepé přátelské setkání u příležitosti 80. výročí Jiráskova domu osvěty
Již od 8. května 2015 probíhaly přípravy, všude hrozný zmatek, již to v některých chvílích vypadalo, že se nic konat nebude a
naopak zase byly chvíle, kdy vše běželo jak po másle. A ten očekávaný okamžik nastal dne 16. května 2015 v 14:00 hodin. Před
Božickou osadou Kolonie u dvora se sešla široká veřejnost, Kolonisté, pozvaní hosté a starosta obce Božice. Slavnostního slova na
uvítanou se ujala předsedkyně výboru Spolku Jiráskova domu osvěty paní Jana Pavlíková a po té předala slovo panu starostovi
Karlu Halovi, který všechny též přivítal a slavnostně zahájil provoz zrekonstruovaného veřejného osvětlení a vysázení nové ovocné
aleje přestřižením pásky. Na rekonstrukci veřejného osvětlení se celou částkou podílela obec Božice a jsme moc rádi, že obec využila moderní techniky a zvolila technicky nejdokonalejší druh osvětlení a to LED technologii. Na výsadbě ovocné aleje se podíleli
Kolonisté a nezisková organizace Větvení, o. s.. Po přesunu všech zúčastněných k Jiráskovu domu se odhalila nová pamětní deska na Jiráskově domě a připomněla se historie a účel výstavby Jiráskova domu osvěty. V této souvislosti se též připomnělo výročí
konce 2. světové války a okupace Československa. Největší podíl na zhotovení nové mramorové desky měla rodina Šebelova. K
slavnostnímu zakončení úvodní části přátelského posezení nám čas zpříjemnily absolventky místní umělecké školy pod vedením
Hany Mackové. Doprovodný program této akce byl věnován mladým a starším umělcům z řad Kolonistů. Mládí se prezentovalo
prostřednictvím fotografií. Stáří se prezentovalo prostřednictvím olejomalby. Doplňkem vernisáže byly i fotografie z akcí pořádaných na Kolonii. Celá vernisáž byla nazvána „Za humny je možná …“ a její kurátorku Vladimíru Konupčikovou můžeme považovat
za profesionálku v tomto oboru. Umělecká múza, která se přehnala nad Kolonkou v podobě obrazové, se musela doplnit i múzou
hudební. Ke každé oslavě patří dort a tak všichni Kolonisté a hosté dostali k zakousnutí kousek dortu z jejich společnou fotografií.
Nejen tento dort osladil život na Kolonii, ale i další „šlehačkou“ na programu bylo vystoupení mažoretek pod vedením Mgr. Miriam
Kočí a „třešničkou na dortu“ byla paní Maria Sadimová, která zpříjemnila večer písničkami a hrou na harmoniku. Touto cestou
bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří mi s organizací této akce pomohli a přispívali svými názory. Velký dík patří všem hospodyňkám za přípravu vynikajícího občerstvení.
Jiřina Čurdová
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Hudební festival Znojmo zavítá do mnoha
koutů znojemského okresu
Jedenáctý ročník festivalu odhalí mnoho svých tváří – vážnou,
zábavnou, akční i poklidnou, operní, jazzovou i folklorní. Na
velké hvězdy i malé hvězdičky se můžete těšit v každém koutu
města Znojma i v mnoha místech znojemského okresu, a to v
termínu od 9. do 26. července. Tradiční znojemský svátek hudby bude letos věnován klasicistnímu skladateli Jiřímu Antonínu
Bendovi a baroknímu skladateli Georgu Philippu Telemannovi.
Hudbou ožijí nejen krásné prostory v centru města, ale umělci
vyrazí i do širokého okolí.
Jedním z hudebních putování je také koncert Výlet s Jiřím Antonínem v pondělí 20. července. Po loňském úspěchu nového
koncertního cestování festival opět přiváží hudbu divákům až
téměř domů. Komorní vystoupení budou hostit tři z blízkých
vesnic – Únanov, Prosiměřice a Božice. Diváci si mohou vybrat
jeden z koncertů nebo budou putovat s umělci do všech
tří stanovišť. Každé ze série tří vystoupení vokálního souboru
Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet bude obsahovat
originální sestavu písní a zároveň se bude část programu na
všech koncertech opakovat. Diváci tak budou mít možnost
porovnat rozdílnou akustiku koncertních prostor.
V rámci festivalu se můžete těšit na široký výběr koncertů,
ochutnávky nejlepších regionálních vín a bohatý doprovodný

program. Hudební program slavnostně otevře Pavel Šporcl za
doprovodu cikánské cimbálové muziky. Hned vzápětí soubor
Czech Ensemble Baroque s dirigentem Romanem Válkem
vzdá Poctu českým symfonikům - Bendovi, Kramářovi a Vranickému. Přední čeští muzikanti – Michaela Fukačová, Pavel Šporcl a Ivo Kahánek se ve Znojmě sejdou na Koncertě tří virtuózů a
odlehčený Komediální koncert publiku představí profesionální
mužský oktet Gentlemen Singers. Festival vyvrcholí scénickým
provedením oratoria Daniel v jámě lvové s hvězdným polským
kontratenorem Piotrem Olechem v hlavní roli. A tím výčet
koncertů zdaleka nekončí. (podrobný program: www.hudbaznojmo.cz)
Na Hudebním festivalu Znojmo si každý najde to své - komorní a open-air koncerty, známé hvězdy i místní muzikanty. Pro
nejmladší návštěvníky bude připraveno dětské odpoledne či
hudební piknik v národním parku Podyjí. Pro odrostlejší publikum pak sommelierské kurzy, koncert s řízenou ochutnávkou
vín nebo večerní karneval.
Letní atmosféru plnou hudebních zážitků, jako každý rok,
dokreslí lahodné víno z jedinečných jihomoravských vinic.
Znojemští vinaři už vybírají svá nejlepší vína, která návštěvníkům
naservírují přímo na koncertních místech, a tím umocní kouzlo
podvečerních koncertů.
(Vstupenky na vybrané koncerty jsou k dostání v Turistickém
informačním centru na Obrokové ulici ve Znojmě a také v
předprodejní síti Ticketpro.)

Omalovánka dětem - dárek redakce ke dni dětí
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Pozvánka na Božické otevřené sklepy
V sobotu 25. července tomu bude rok, co jsme se poprvé organizovaně sešli u sklepů božických vinařů, ochutnávali jejich vzorky a díky dopravě Vínobusem jsme se podívali i do sklepů
na okraji Božic. V posledních dvou měsících nás čeká ještě plno příprav, ale to hlavní mohu
prozradit již teď. Těšit se na vás budeme ve dvou sklepních areálech, a to u Obecního sklepa a
ve sklepní uličce směrem na Borotice. Zůstaneme u systému placení kupóny a opět se budete moci projet Vínobusem. Ovšem čeká na vás několik překvapení, která budeme postupně
zveřejňovat na našich stránkách www.dbv.webnode.cz a na facebooku Družstva božických vinařů, proto je pozorně sledujte! Budeme velice potěšeni, když nám napíšete podněty, či přání,
co byste chtěli zažít během akcí Družstva. My, božičtí vinaři, chystáme tyto akce především pro
vás, pro občany Božic.
Tak tedy 25. července na viděnou u sklenky dobrého vína!
Josef Leisser, člen představenstva Družstva božických vinařů

1945 – 2015 SDH Božice

V letošním roce si připomeneme krásné výročí založení SDH v naší obci.
Oslavy tohoto výročí budou situovány ke konci měsíce září. Podrobné informace budou podány prostřednictvím plakátů. Při této příležitosti prosíme občany o spolupráci při mapování činnosti SDH .  Uvítáme poskytnutí
jakýchkoli dochovaných informací, fotografií, záznamů z tisku, popřípadě
informací o složení zásahové jednotky a složení techniky. Zajímají nás
zejména léta poválečná i novodobá.
Za tyto příspěvky budeme velice vděčni a rádi se o ně podělíme s ostatními spoluobčany.Pro případné informace či dotazy nás kontaktujte pomocí
emailu hasici.bozice@email.cz nebo telefonicky +420 724 186 201.
Předem děkujeme za Vaše příspěvky.

Božické hody
Tradiční krojované hody proběhnou ve dnech 27. a 28. 6. 2015 pod taktovkou SDH
Božice.
Mládež se již pečlivě připravuje na předtančení, které vede B. Topolčanová.

Miroslav Beneš

Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.
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Božický herbář – 3. díl
Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás;
nabízejí nám sepětí soulad s přírodou. Bývaly
doby, kdy všechny rostliny byly pro lidstvo
důležité; bývaly považovány za děti Matky
Přírody.

Jak sušit léčivé byliny

Optimální teplota k sušení je 30 – 45 °C při
lehkém průvanu, nikdy bylinky nesušíme na
přímém slunci, došlo by ke znehodnocení
léčivých látek.
Byliny sušíme rozložené v tenké vrstvě na
bílém balicím papíru, na suchém místě, chráněném před prachem a drobným hmyzem.
Během doby sušení byliny podle potřeby
opatrně obracíme, dbáme na to, abychom
je zbytečně nepolámali. Některé natě můžeme sušit ve svazcích na šňůře. V dnešní době
se osvědčilo i sušení v elektrických sušičkách.
Správně usušená bylina by si měla zachovat
do značné míry svoji původní barvu. Jestliže
bylina během sušení zhnědne nebo zčerná,
došlo zřejmě k jejímu zapaření nebo jsme ji
sušili na nevhodném místě. V žádném případě
ji nepoužíváme.

Jak skladovat léčivé byliny

Byliny připravené k uskladnění musí být
dokonale suché, nikdy nepřidáváme k dříve
uskladněným bylinám byliny čerstvé, byť
dobře usušené.

nejlépe v nádobách z tmavého skla povázaných celofánem nebo v uzavíratelných
plechovkách. Vhodné jsou i papírové krabice
s víkem.
Naprosto nevhodné je skladování v igelitových sáčcích, kde byliny navlhnou a brzy
plesniví.
Byliny neskladujeme déle než do příští sklizně.

Byliny pro děti

Bylinky nejsou jenom výsadou dospělých, ale
ty správné naopak mohou pomoci i dětem.
Při nachlazení, kašli nebo horečce. Pro lepší
spánek bez pláče nebo proti nadýmání.
Na lepší spánek - meduňka a levandule

Meduňkový čaj

Hrst čerstvě otrhaných lístků z meduňky 2–3
minuty povařte ve tři čtvrtě litru vody. Nechte
10–15 minut luhovat. (Můžete samozřejmě
použít i meduňku sušenou. Obecně se doporučuje dávkovat 2 lžičky sušené meduňky na
čtvrt litr vody. Bylinku zalijte vroucí vodou a
nechte opět luhovat 10–15 minut)
Poté čaj sceďte a podávejte vlažný. Šálek
čaje můžete dochutit medem a citronem.

Levandulový polštářek

Na dobré spaní můžete svému andílkovi pořídit i levandulový polštářek, anebo na polštář
stříknout trošku levandulového spreje.

Tip našich babiček

Na nespavost a proti nočnímu pomočování
dětí můžete vyzkoušet i starou lidovou radu –
dát dítěti před spaním lžičku kvalitního medu.

Na kašel - jitrocel a podběl
Smíchejte 2 díly listů jitrocele a 1 díl květů
podbělu. Povařte 2–3 minuty v přiměřeném
množství vody. Podávejte vlažné, můžete
dochutit medem.
Proti horečce - bez a lípa
Hrst sušených květů lípy a hrst sušených květů
černého bezu povařte po dobu 2 minut ve tři
čtvrtě litru vody. Nechte 10–15 minut luhovat,
sceďte a teplé podávejte. Dochuťte medem
a citronem.
Proti nadýmání - fenykl a kmín
1 díl fenyklu a 1 díl kmínu povařte v přiměřeném množství vody po dobu 2 minut. Nechte
luhovat 10–15 minut, sceďte a vlažné podávejte dítěti po doušcích.
Na noční pláč - mateřídouška a dobromysl
Jde o čajík na uklidnění, když děti prožívají
úzkosti, nemohou usnout, anebo je budí
ošklivé sny.
Čaj připravíme z kvetoucí nati mateřídoušky
a kvetoucí nati dobromyslu. Čaj připravíme
podobně, jako předcházející recepty – 1 díl
mateřídoušky a 1 díl dobromyslu krátce povaříme, necháme vyluhovat, scedíme a vlažný
odvar dosladíme medem.
Příště se podíváme na zásady míchání bylinných nápojů a ukážeme si malý jídelníček z
bylinek.
Jiřina Čurdová

Skladujeme je odděleně, každý druh zvlášť,

I starší lidé se rádi setkávají
Je tomu 20 let, kdy byl založen v Božicích Klub důchodců (dnes seniorů). Jako při každých začátcích se hledal způsob, jak při setkáních vytvořit
program, který by zaujat většinu svých členů. Pravidelné setkávání Klubu je každé první podělí v měsíci v 17:00 hodin v jídelně Kulturního domu v
Božicích. Základním bodem setkání je připomenutí narozenin svých členů s kytičkou, blahopřáním Brněnského rozhlasu a přípitkem.
Klub organizuje zájezdy do brněnských divadel, poznávací zájezdy a jednou ročně jsou všichni senioři obce zváni Zastupitelstvem na předvánoční
posezení s pohoštěním a kulturním programem.
V posledních letech Klub úzce spolupracuje se seniory Borotic, Hrádku, Damnic, Dolenic a Jiřic. Tak například 55 seniorů z Božic, Borotic a Hrádku
se vydalo 5. května 2015 autobusem na Hodonínsko, poznat blíže tento region. Nejprve jsme lodí Konstancie 2 hodiny pluli po řece Moravě, která
je v tomto úseku hranicí se Slovenskem. Zajímavá jízda s průvodkyní, která nás upozornila na úsek přechodu vojska Rudé armády přes řeku za 2.
světové války, život bobrů a důsledky ohryzaných stromů v chráněné krajině.
Druhou zastávkou byl skanzen ve Strážnici. Po obědě jsme s průvodkyní v areálu skanzenu, který má plochu 10 ha, měli možnost si prohlédnout
stavby, ukázky lidových řemesel a způsob života obyvatel vesnic jihovýchodní Moravy.
Na závěr zájezdu jsme se zastavili v obci Petrov, kde je památková rezervace Lidové architektury „PLŽE“. V areálu je okolo 80 vinných sklepů
vybudovaných od 15. století a vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky a amfiteátrem, které je hojně navštěvováno turisty. V tomto
prostředí byla natáčena řada zfilmovaných scén, např. Slovácko sa nesúdí a jiné.
Tímto krátkým příspěvkem jsme chtěli nastínit, že naši senioři se umějí bavit a nemusí to být jen televize a stížnosti na různé nemoci, které jistě také k
vyššímu věku patří.
Tedy nebojte se přijít za námi do Klubu, rádi vás mezi sebe přivítáme.

Ohlédnutí za oslavami pořádanými k 70. výročí osvobození Československa Rudou
armádou a jejími spojenci.
U památníku u kostela přivítal účastníky starosta p. Hala, u pomníku osvobození ing. Vařák. Zde se zúčastnili besedy i hosté – dr.
Kukla ze Společnosti Ludvíka Svobody, ing. Petr Krátký, krajský zastupitel a starosta Božic p. Hala. Ing. Vařák vyzval spoluobčany,
aby nedopustili opakování situace, kdy se národy octly na křižovatce války a míru. Dr. Kukla zasvěceně pohovořil o soukromém
i vojenském životě gen. L. Svobody. V besedě pokračoval ing. Krátký – věnoval se aktuálnímu tématu školství a starosta p. Hala
všechny seznámil s programem budování naší obce.
Chtěl bych poděkovat všem účastníkům pietních aktů v Božicích, že nezapomněli na hrůzy války a uctili památku padlých vojáků, partyzánů a popravených nebo umučených občanů v koncentračních táborech i pasekářů, kteří pomáhali partyzánům
a mnozí za to skončili v plamenech svých domů.
Pomník u kostela byl postaven v r. 1923 jako vzpomínka na padlé v 1. sv. válce, pomník osvobození byl postaven k 30. výročí
osvobození v r. 1975.
Je důležité, aby si naši spoluobčané uvědomili rozdíl mezi 1. a 2. sv. válkou.
První světová válka byla územní – mocnosti bojovaly o rozšíření svých území.
Druhá světová válka byla válkou vyhlazovací. Některá etnika měla být vyhubena, byla to válka genocidní, fašistická a germanizační.
Věřím, že si naši spoluobčané po předčtení tohoto článku uvědomí, k jakým účelům byly tyto pomníky postaveny.
Ing. Jaroslav Vařák
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Florbalistům se blíží konec
sezony
Starší a mladší žáci
2. května odehrály oba týmy závěrečné boje
o třetí místo ve Florbalové lize nadějí pořádané SVČ Miroslav.
Mladší žáci bohužel dorazili na nejdůležitější
turnaj sezony v malém počtu. Do druhého
a třetího zápasu jim museli přijet na pomoc
i dva hráči z řad elévů. Hráči, kteří dorazili, si
za odehrání tří velmi těžkých utkání zaslouží
uznání. Soupeři nic nedarovali a i přes tři
prohry mohli z turnaje odcházet se vztyčenou
hlavou.
Sestava: Milan Hoff, Tereza Holečková,
Rostislav Kňazofčík, Daniel Kuřák, Jiří Takáč,
Natálie Talášková, Daniel Urban.
Konečné pořadí
1. Miroslav
2. Prosiměřice
3. Břežany
4. Fbc Panthers Božice
Starší žáci si po opatrném začátku došli pro
jednoznačné vítězství. Na závěrečném vyhlašování si proto zaslouženě převzali pohár za
třetí místo. Při stejné příležitosti byl jako nejužitečnější brankař ligy oceněn Petr Řihák, jenž
byl po celou sezonu našemu týmu výraznou
oporou.
Sestava: Matěj Balcar, David Hájek, Jan Hnízdil, Tereza Holečková, Zdeněk Klimeš, Pavlína
Maruštíková, Petr Řihák, Martin Šperka, Matěj
Štrunc.
Konečné pořadí
1. Prosiměřice
2. Miroslav
3. Fbc Panthers Božice
4. Břežany
Oba týmy ještě 11. června vyjedou na jedno
přátelské utkání do Pohořelic. Vyzkouší si tak
hru týmu, který s dalšími třemi rozšíří následující
ročník ligy.
Elévové a přípravka
Od minulých zpráv stihli naši nejmladší ode-

hrát na dvou turnajích spoustu důležitých zápasů. Nejdříve jeli jako jeden tým složený z 18
hráčů na Miroslavskou florbalku do Pohořelic.
Mezi osmi týmy zde skončili na šestém místě.
Konečné pořadí
1. Gepardi Junior Brno
2. ZŠ Pohořelice
3. Černí jestřábi Miroslav
4. Tygři Ivančice
5. Žraloci Junior Brno
6. Fbc Panthers Božice
7. Lvi Ivančice
8. DDM Moravský Krumlov
V květnu se opět po roce vydali výše zmínění
hráči na turnaj pořádaný oddílem TJ Znojmo
LAUFEN CZ. Protože nám v těchto kategoriích
jde hlavně o to, aby si všichni zažili základní
dovednosti na všech herních postech a aby
se hrou co nejvíce bavili, sestavili jsme k této
příležitosti dva týmy. Panteři Božice byli složeni
ze zkušenějších hráčů a Panteříci Božice z
hráčů, kteří zatím příliš zkušeností nemají.

Pavlína Maruštíková a David Hájek ze starších
žáků, kteří se už několik měsíců podílejí na
trénování obou nejmladších kategorií a kteří
na turnaji ve Znojmě dokonce v roli trenérů
vedli naše týmy.
Na obou turnajích mě potěšila i divácká kulisa, kterou vytvořili rodiče dětí. Všechna utkání
díky nim měla výbornou atmosféru.
Panteříci a Panteři si pod žlutými barvami našeho týmu zahrají ještě na turnaji v Ivančicích,
který proběhne začátkem června.
Exhibiční utkání mezi všemi hráči, trenéry a
rodiči spojené s vyhlášením nejužitečnějších
hráčů této sezony proběhne v neděli 21.
června.
pantherszaci.webnode.cz
Miroslav Fojtík

Konečné pořadí
1. Tygříci TJ Znojmo LAUFEN CZ
2. ZŠ Mládeže Znojmo
3. ZŠ Dobšice
4. Panteři Božice
5. Lvíci TJ Znojmo LAUFEN CZ
6. Panteříci Božice
Sestava našeho týmu v obou turnajích: David
Bagoňa, Petr Čermák, Filip Dvořák, Vlastimil
Fňukal, Markéta Hnízdilová, Jakub Jírovec,
Radek Kapaňa, Jakub Kopecký, Jakub Kresan, Daniel Kuřák, Stanislav Simandl, Vojtěch
Smolen, Tereza Smolenová, Petr Solař, Šimon
Šubrt, Robert Turoň, Daniel Urban, David
Vlachynský.
Za maximální nasazení a předvedenou hru
si všichni hráči zaslouží velikou pochvalu.
Během těchto turnajů potkali naši mladí
florbalisté velmi kvalitní soupeře. Díky tomu
byly tyto akce velice užitečným doplňkem
pravidelných tréninků.
Poděkování si zaslouží i Matěj Štrunc, který
asistoval trenérům na prvním z obou turnajů,

Noc s Andersenem
V pátek 27. března proběhla v knihovně již tradiční „Noc s Andersenem. Sešlo se tu 13 dětí od 6 do 13 let. Tentokrát jsme si
připomněli 100leté výročí Jana Drdy, 210 výročí H. CH. Andersena a 50 let s Večerníčkem, ten byl pro nás hlavním tématem.
Děti malovaly na trička, soutěžily, psaly testíky a samozřejmě
nesměla chybět stezka odvahy, kterou jsem letos naplánovala
v lesíku za školou. Tímto také dodatečně děkuji za asistenci
Petrovi, Tondovi a Martinovi, kteří mi se stezkou pomohli. Stezku
odvahy s úkoly zvládly všechny děti velmi statečně. Za odměnu jsem přichystala roládu, na které jsme si všichni pochutnali
po příchodu z noční procházky. Poslední špitání před spaním
bylo slyšet kolem půl druhé a ráno po 6 hodině už vstávali první ranní ptáčata. Po snídani šli všichni na rozcvičku, uklidili jsme
knihovnu a o půl deváté se děti rozcházeli domů. Už se těším
na další spaní, které bude na podzim.
								
Simona Juhaňáková

Jaké služby naše knihovna čtenářům
nabízí?
Půjčování knih, půjčování časopisů - Vlasta, Zahrádkář, Recepty prima nápadů, Moje Země, Praktická žena, D-test, Mateřídouška, telefonické prodlužování výpůjček, on-line prodlužování výpůjček přes čtenářské konto, rezervace dokumentů,
MVS – meziknihovní výpůjční služba, pořádání besed nejen pro
ZŠ a MŠ, pořádání výtvarných dílen, černobílý tisk dokumentů,
psaní textu na PC, přístup k internetu, informační služby….
Roční registrační poplatek za uživatelské služby knihovny:
dospělí 60,- Kč, studenti a důchodci 40,- Kč, děti do 15 let 20,Kč
Knihy půjčujeme na 2 měsíce, časopisy na 1 měsíc.
Po uplynutí 3 měsíců - 1. upomínka 15,- Kč, za další měsíc 2.
upomínku - 30,- Kč…
Pokud vámi žádanou knihu nemáme ve fondu, můžete si ji zde
půjčit formou MVS – meziknihovní výpůjční služby za úhradu
poštovného 36,- Kč.
Přístupu k PC a internetu mají registrovaní čtenáři zdarma,
neregistrovaní zaplatí za služby knihovny jednorázový poplatek
10,- Kč.
Tisk -1 stránka textu 2,- Kč, obrázek 5,- Kč
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Hynek Leukert
MASÁŽE
Trpíte bolestmi pohybového aparátu či jinými
zdravotními potížemi, cítíte se unaveni, máte
zažívací potíže ???
rehabilitační masér nabízí :
- klasickou , sportovní a relaxační masáž
- lymfatickou masáž

Čerpací stanice Capasi Božice

- baňkování

Vám nabízí: kvalitní pohonné hmoty

- reflexní masáž

benzin Natural, nafta

- masáž lávovými kameny

Otevřeno NON STOP

- thajskou masáž

Platba i platební kartou

- moxování

Prodej a výměna propanbutanových lahví

- su-jok + poradenství

Majitelem ČS je Land-Product, a.s. Božice
dále nabízí ve svém provoze maloprodej
slunečnice, prosa, pšenice, kukuřice atd.

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE
Telefonické objednávky : 603 344 004

Otevřeno Po – Pá 7,00 až 15,00

František Ryšávka
J. Fučíka 829, Hrušovany n. J., 671 67
tel. : 776 808 636
www.go-net.cz

Tel.: 605 562 829

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625
Otevírací doba:
PO - PÁ : 5:45 - 17:00
SO - NE : 7:00 - 10:00
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