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Vážení občané,

Věřím, že vzhle-
dem k součas-
ným dlouhým 
podzimním 
večerům si obča-
né Božic najdou 

chvíli k přečtení našeho zpravodaje a 
přispějeme tak k jejich větší informova-
nosti. Protože je současné číslo posled-
ním v tomto roce, mohu zrekapitulovat 
akce, které se podařilo letos uskutečnit. 
Jednalo se o rozšíření obecní ubytovny, 
rekonstrukce veřejného osvětlení směrem 
ke Kolonii, oprava chodníku od kina, 
propojení vodovodu za školou, opravy 
střech na smuteční síni a na pergolách 
na hřišti, rekonstrukce toalet na obecním 
úřadě a vybudování odstavných ploch u 
školy. V současnosti bylo také dokonče-
no rozšíření parkovacích míst u Jednoty 
v Božicích. Práce na rekonstrukci silnice 
Pod masnou se blíží do konečné podoby 
a příští týden začnou práce na opravě 
toalet v Jiráskově domě. Pokud to počasí 
dovolí, měli bychom ještě letos dát dárek 
našim nejmenším občanům v podobě 
dětského hřiště, na které nám byla přidě-
lena dotace. Pro příští rok připravujeme 
projektové dokumentace na opravy ně-
kterých komunikací a budeme se snažit 
využít případných dotačních možností, 
které budou pro příští rok vypisovány.
 Pro nadcházející předvánoční dny bych 
chtěl využit této příležitosti a pozvat 
naše seniory k posezení s hudbou, které 
se uskuteční dne 9. 12. v sále kulturního 
domu, občané mohou dále navštívit 
rozsvěcování vánočního stromu a další 
kulturní akce v rámci adventu.
Závěrem bych rád popřál všem obča-
nům klidnou přípravu na nadcházející 
vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v 
novém roce. 

Karel Hala, starosta obce Božice

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 5/2015

Slovo StaroSty

Rozsvěcování Vánočního stromu
Letošní rozsvěcování proběhne v neděli 29. 11. 2015. Od 14.00 bude pro veřejnost otevřena 
základní škola, kde se v průběhu prázdnin uskutečnila renovace sociálních zařízení. Také zde 
nově vzniklo několik koutků pro děti, kde si mohou o přestávkách povídat, relaxovat či odpo-
činout. Všechna tato místa je možné si v tento den prohlédnout.
V prostorách školy si mohou v průběhu celého odpoledne rodiče s dětmi vyzkoušet dílničky, 
v tělocvičně sportovní aktivity (lukostřelbu a zumbu ).
I letos budou k dispozici prodejní stánky s drobnými vánočními a dárkovými předměty i ob-
čerstvení pod taktovkou SDH Božice (svařák, čaj).
Hlavní program, který je v režii dětí a učitelů naší školy začne v cca 16.30 hod. Po jeho skon-
čení bude rozsvícen Vánoční strom.
A protože nic netrvá věčně, musel být v letošním roce vybrán strom jiný, jelikož původní nebyl 
v dobrém stavu. Díky vedení a zaměstnancům Obce Božice bylo stávající i nově zakoupené 
světelné zařízení nainstalováno na „nový“ strom, tak snad se bude dětem i občanům Božic 
více líbit.                                                                            Za Sdružení rodičů Marcela Babčanová

Začíná advent, předvánoční období, které 
počíná první nedělí po 26. 11. a zahrnuje 
čtyři adventní neděle. Z křesťanského hle-
diska byl advent od 6. století našeho století 
ustanoven jako doba příprav k náležité 
oslavě Kristova narození. Je to taktéž doba 
radostného očekávání a nejen pouze půstu 
a odříkání, jak se občas uvádí. U římských 
katolíků se dodnes provozují roráty, neboli 
každodenní jitřní mše kolem šesté hodiny 
ranní, kdy si věřící svítí pomocí luceren a 
svíček při zpěvu duchovních písní - rorátů. 
 V minulých dobách se k adventu vázalo 
spousta zvyků a obyčejů, na které v dnešní 
době zapomínáme, nebo jsme je úplně 
vymazali z paměti. U německy mluvícího 
etnika, které patřilo ještě v meziválečném 
období k místnímu majoritnímu obyvatelstvu, 
byla známá lidová adventní pobožnost s ná-
zvem Hledání noclehu, kdy místní ženy každý 
večer přenášely z jednoho domu do druhé-
ho obraz sv. Rodiny. V domě se u ozdobené-
ho obrazu zpívalo a modlilo.
 Zvláštní význam v lidové víře měla noc před 
sv. Tomášem, která patřila k Drsným nocím, 
spojených s archaickými představami o 
škodlivých silách, které se v ten čas aktivizují 
a které je třeba odehnat, například vykuřo-
váním kadidla v místnostech. V lidové tradici 
se k adventu v celé střední Evropě vážou 
různé věštebné praktiky. Věštby na lásku a 

manželství se soustřeďovaly ke dni sv. Ond-
řeje. Věštby na počasí a úrodu v příštím roce 
na dny po sv. Lucie. 
Všichni určitě známe mikulášské adventní 
pochůzky, které byly ale v minulosti spjaty i 
s jinými světci. Na sv. Barboru si zase vzpo-
meneme na zvyk donést si domů větvičku 
nejčastěji třešně a čekat jestli na Štědrý den 
vykvete, taktéž na tento den chodívaly 
po obcích ženy, oblečené do bílých dlou-
hých šatů, které obdarovávaly hodné děti 
cukrovím a ovocem. Podobně tomu mohlo 
být i u svátku sv. Ambrože, v tomto případě 
byl pro změnu muž zahalen do bílého pláště. 
Nejdéle se na venkově udržely pochůzky 
na sv. Lucii, kdy bíle oděné ženy vymetaly 
z domu zlé síly a v tento den ženy nesměly 
příst, a ty, které neposlechly, nebo měly 
špatně napředeno, Lucie mrskaly přes ruce. 
Jednou ze základních představ primitivního 
náboženství je, že převlekem (maskou) lze 
nadpřirozené síly oklamat, dále dominovala 
představa adventu jako tajemného obdo-
bí, kdy temné mocnosti zápasí se světlem 
o vládu nad světem. Nakonec nesmíme 
zapomenout na adventní věnce, které nám 
vyzdvihují význam jednotlivých adventních 
nedělí a celistvost důležitého období před 
příchodem Vánoc.

Eliška Leisserová

Advent na Znojemsku v minulosti

Pozvánka na 7.zasedání 
Zastupitelstva Obce Bo-
žice, které se uskuteční v 
jídelně obecního úřadu 

10.12.2015 v 18 hodin
Přesný program zasedání 

najdete na webových strán-
kách www.bozice.cz

Kulturní komise Rady obce Božice má za sebou již více jak rok aktivní činnosti. Podíleli jsme se 
při organizaci či spoluorganizaci tradičních akcí a  mnoho nových jsme zavedli (někdy prý 
až moc). Vyvrcholení roku v rámci kulturních akcí je opět v době adventu. Bohatý program 
ve formě pozvánek najdete na stranách 6 až 8 tohoto zpravodaje. Dalším výstupem naší 
činnosti je již nyní vypracovaný kalendář akcí na příští rok. Všechny podrobně rozepsány do 
jednotlivých dnů včetně informací o vyvážení popelnic, školního sběru papíru apod. na-
leznete ve  vytvořeném stolním kalendáři „ Božice 2016“, který je již v prodeji v prodejnách 
COOP, Koloniál u Bernardů, MV Market. 
Přejeme všem občanům obce Božice krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti. A těšíme se na setkávání nejen při kulturních, spor-
tovních a společenských akcích.    Za kulturní komisi Bohuslav Bernard

Program adventního období v Božicích
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Výpis z usnesení RO ze dne 29.10.2015
1. Rada obce Božice (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce 
(dále je „ZO“) ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 119/39 o 
výměře 288 m2 a parc. č. 860/132 o výměře 12 m2, oba v k.ú. Č. Křídlo-
vice za cenu 50,- Kč/m2, žadatel David Švestka

2. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 
119/43 o výměře 115 m2, 860/77 o výměře 67 m2 a 860/135 o výměře 
354 m2, všechny v k.ú. Č. Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2, žadatelka 
Lenka Rauerová

3. RO schvaluje „Plán inventarizace na rok 2015 a Příkaz k provedení 
inventarizace“

4. RO schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 115.265,- 
Kč

5. RO doporučuje ZO ke schválení dodatky ke zřizovacím listinám pří-
spěvkových organizací Služby Božice, p.o. a Základní škola a mateřská 
škola Božice, p.o. – doplnění nemovitého majetku

6. RO schvaluje přidělení individuálních darů pro narozené dítě a darů 
při nástupu dítěte do ZŠ (dle stanovených podmínek) na základě poda-
ných žádostí.
 

7. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2015
 
 
8. RO neschvaluje žádost o finanční dar pro zřízení Babyboxu ve městě 
Břeclavi

9. RO nedoporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 
8180/2 (část) v k.ú  Božice – nejasné vlastnictví sklepa, žadatel Luboš 
Černý

10. RO schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí“ s E.ON Distribuce a.s. 
na akci „Božice kVN a TS sklepy“, týkající se parcel č. 2605 a 2730 v k.ú. 
České Křídlovice.

11. RO neschvaluje žádost Oblastní charity Znojmo o finanční dotaci z 
rozpočtu obce.

12. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 
2628/11 o výměře 48 m2 za 100,- Kč/m2 a sklepa na této parcele za 
cenu 20.000,- Kč, žadatelka J. Látová

Výpis z usnesení RO ze dne 11.11.2015
 
1. Rada obce Božice (dále jen „RO“) schvaluje přidělení nájemního 
bytu v č.p. 374.

2. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2015
 

3. RO schvaluje „Žádost o schválení přijetí daru“ ve výši 8.740,- Kč (sklu-
zavka, stavebnice), žadatel ZŠ a MŠ Božice, p.o.
  

4. RO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
6.133,- Kč – akceschopnost zásahové jednotky SDH Božice.
 

5. RO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Tewiko systems, s.r.o. na realizaci 
dětského hřiště.

6. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv.
 

Policie ČR varuje
V poslední době došlo na Znojemsku a Moravskokrumlovsku ke zvýšenému počtu vniknutí do rodinných domů násilím i zcela neza-
jištěnými vstupy. Během dvou uplynulých měsíců se zabýváme více než dvěma desítkami těchto případů. Zhruba polovina se stala 
ve Znojmě a po jednom až dvou v Moravském Krumlově, v Miroslavi a obcích Hostěradice, Kuchařovice, Suchohrdly a Dobšice. 
Pachatel nejčastěji využívá zadních nebo bočních přístupových cest ze zahrad a dvorů. Vypáčí dveře, okna, ale také vchází 
odemčenými dveřmi sklepů a garáží. Uvnitř pak vše prohledá a bere drobnější věci, které snadno a nenápadně odnese. Jedná 
se především o šperky, hodinky, notebooky, tablety a peníze. Způsobené škody jsou v jednotlivých případech řádově desetitisíco-
vé. Neznámý pachatel se tohoto protiprávního jednání dopouští ve dne i v noci. Během dne, když jsou majitelé v zaměstnání, a 
v noci, když spí v horních patrech domů. Jako nejúčinnější opatření se jeví zabezpečovací zařízení a také hlídací pes. V několika 
případech mu právě čtyřnohý hlídač  nebo alarm signalizačního zařízení tuto činnost hned v začátku zmařil a pachatel bez poří-
zení utekl. Nedávejte zlodějům šanci a zabezpečte si řádně svá obydlí. Obzvláště na vesnicích si také všímejte neznámých osob. 
Jestliže máte podezření, že dochází nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, volejte ihned bezplatnou policejní linku 158.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová

Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 600ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada. Grafické 
zpracování: ©Bernard_Timotei,

Tisk: BoBeCo s.r.o. zastoupená jednatelem Bohuslavem Bernardem. E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE 27. 01. 2016 A UZÁVĚRKA VŠECH PŘÍSPĚVKŮ BUDE 17. 01. 2016.

Registrováno u MK dne 12. 2. 2015 evidenční číslo MK ČR E 21996
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Strašíš, straší, strašíme…
Pojďme se společně bát, zaznělo z jedněch úst na schůzce 
společenské komise v říjnu. Nápad se ujal a byl podpořen i uči-
telským sborem ze základní školy. Paní učitelky s dětmi  vyrobily  
krásná strašidla a duchy, my ze společenské komise jsme se se 
svými nápady přidali a dokonce nás podpořili i obyvatelé z DD. 
Obec nám zajistila od sponzorů: pana Zatloukala a Š. Turoně 
dýně a zábava mohla začít. S žáky, kteří se nabídli, že budou „ 
strašit“, jsme „ hrůzostrašně“ vyzdobili obecní sklep, pan Bernard 
spustil strašidelnou hudbu, rozsvítili jsme „ bludičky“ ve sklenicích 
a začala ta správná strašidelná nálada.  Jedni se už těšili, že až 
vydlabou s rodiči dýni, podívají se do tajemného sklepa, druzí 
křičeli, že tam nepůjdou.  Zábavu jsme si užívali malí i velcí, zvláš-
tě patřičně nalíčená „ živá strašidla“ naháněla hrůzu i nám star-
ším. To bylo křiku, když se strašidla jen pohnula. Pozornost naše 
strašení přitáhlo i novináře a mnozí se mohli podívat na straši-
delné masky v novinách, na internetu dokonce i na video. Když 
jsme si užili zábavu, na chvíli jsme se posadili a ochutnali, co 

dobrého nám paní Babčanová, Juhaňáková, Bernardová a 
Ralenovská upekly. Paní Čurdová a paní Švajková nás zahřály 
dobrým svařeným vínem, které daroval pan starosta, limčou, 
párkem v rohlíku a sladkou vaflí. To se nám to pěkně besedova-
lo. A  že  nás bylo, ani stoly a lavice nám nestačily, ale vůbec 
nám to nevadilo. Vždyť pěkně popovídat se dá i ve stoje. Když 
se zešeřilo, zapálili jsme strašidelné dýně, které se s námi louči-
ly, a všichni jsme se vydali s ostatními dýněmi k základní škole. 
Na cestu ve tmě nám svítily lampiony. Dýně jsme před školou 
zapálili, ještě jsme si chvilku užívali tu krásnou strašidelnou noc a 
potom jsme se všichni rozešli. Děti s rodiči domů a my ke sklepu 
trochu poklidit. Když se akce vydaří, těšíme se na přípravu další. 
Děkuji všem, kteří se na této akci, jež se z malé docela „ roz-
rostla“ ve velkou, podíleli: obci, sponzorům, paním učitelkám a 
žákům, pracovníkům DD, členům společenské komise i rodičům 
a dětem. Ať se nám daří se společně pobavit. 

Růžena Baráková 

Výzva č. 56
V dubnu byla naše škola mezi prvními školami, které požádaly o 
dotaci z operačního programu Ministerstva školství , mládeže a  
tělovýchovy na téma : Vzdělávání pro  konkurenceschopnost. 
Tento program je spolufinancován z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu ČR. Cílem je rozvoj vzdělanostní společ-
nosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednic-
tvím modernizace systémů počátečního, terciálního a dalšího 
vzdělávání. Naše škola  vybrala tři ze čtyř šablon. Šablona, jejíž 
klíčovou aktivitou jsou čtenářské dílny jako prostředek ke zkva-
litnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, přinesla škole moder-
nizaci  celé žákovské knihovny, kam bylo z těchto prostředků 
nakoupeno přes 400 kusů nových knih a encyklopedií. Učitelé s 
nimi pracují už nyní v nově zavedených čtenářských dílnách. 

Na chodbě školy byly dále pro žáky pořízeny čtenářské kouty, 
které žáci uvítali. Další dvě šablony směřovaly k podpoře výuky 
cizích  jazyků ve školách. Ke zlepšení jazykových kompetencí 
pedagogů sloužil krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí. Čtyři 
učitelky vyjely do anglicky mluvících zemí a jedna  do německy 
mluvící země. Další kurz sloužil ke zlepšení jazykových kompeten-
cí žáků. Z naší základní školy  vyjelo 39 žáků na týden na jazyko-
vě vzdělávací  pobyt do Anglie. Žáci platili pouze vstupné při 
výletech. Při výběru žáků byla brána v úvahu jazyková úroveň 
žáků a motivace žáků k účasti na zahraničním jazykovém kurzu 
výběrem žáků od 6. třídy do 9.třídy. Myslím, že realizace tohoto 
projektu se zdařila a přináší zkvalitnění výuky na naší základní 
škole.              Růžena Baráková

Školní výlet do Velké Británie
V týdnu od 25. do 31. října 2015 měli vybraní žáci možnost vycestovat do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Uby-
tovaní byli v britských rodinách. Během zahraničního pobytu žáci navštěvovali vybranou jazykovou školu a poté se vždy vypravili 
na poznávací výpravu, ať již směr kamenný megalit Stonhenge (opředený legendatmi), římské lázeňské město Bath či měli možnost 
návštěvy, ať již katedrály v Salisbury, (jejímž pokladem je ceněný dokument Magna Charta Libertatum), nebo mořského akvária v 
přímořském letovisku v Brightonu. Ke konci kurzu žáci obdrželi certifikát úspěšného absolvování třídenní dopolední výuky anglického 
jazyka, jež bude jistě pro většinu z nich odrazovým můstkem pro intenzivnější studium tohoto zvučného germánského jazyka. 

                                                                                                                                                                                                               David Zejda
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A zase peníze……
I když ještě teď pracujeme na zdárném ukončení projektu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, požádali jsme o další 
dotaci (výzva č. 57) a v žádosti jsme uspěli a získali jsme tak 
204 tisíc korun na vybavení školní dílny. Podmínkou je výroba 
ukázkových prací žáků a dokumentace jejich porfolií. Takže 
jediná místnost na škole, která se od otevření základní školy v 
roce 1963 téměř nezměnila (byly zde prováděny jen údržbář-
ské práce), bude zmodernizovaná a vybavená novým ná

bytkem a nářadím. Žáci pod vedením pana Peterky zhotovují 
jednoduché výrobky ze dřeva, které budou ve škole vysta-
veny a zároveň probíhají jednání s dodavateli o modernizaci 
dílny. Celý projekt má být také ukončen k 31. 12. 2015. Teď si 
jen přejeme, abychom všechno stihli. Celá rekonstrukce školní 
dílny bude předána k užívání po Novém roce a veřejnost se s 
ní bude moci seznámit při dalším dni otevřených dveří.

Růžena Baráková 

Výlov jaroslavického rybníka
     Stalo se již tradicí, že s dětmi jezdíme do Jaroslavic na výlov 
Zámeckého rybníka. Tuto akci si nechá ujít jen málokdo, a tak 
si do autobusu nasedly děti borotické , křídlovické, božické  i  
z Velkého Karlova. Bylo nás 78! U rybníka nás přivítala mlha, 
která se časem zvedla a my mohli sledovat  zátah rybářů. Ryby 
byly všude – v sítích, kádích, na skluzavkách i v sádkách. V jed-
né velké kádi na hlavní cestě bylo několik vzorků ryb, aby 

si je mohli návštěvníci prohlédnout z blízka. Kapři, štiky, okouni, 
cejni, sumci a koikapři si spokojeně proplouvali. Prošli jsme si 
celý areál včetně sádek, do nosu nám zavanula vůně „no-
vohradského kapra“ , kterého tam připravovali.  Pan řidič nás 
všechny bezpečně rozvezl do našich školek a my se můžeme 
těšit, že příští rok se znovu všichni sejdeme u rybníka.

Iveta Němečková

Božický herbář – 4. díl dokončení z 3/2015
Králík a zajíc: bazalka, bobkový list, libeček, majoránka, rozma-
rýna, šalvěj.
Srnčí a divočina: bobkový list, jalovec, libeček, majoránka, roz-
marýna, saturajka, šalvěj.
Játra: bazalka, estragon, kmín, kopr, majoránka, šalvěj.
Šunka: dobromysl, jalovec, hořčice, libeček, majoránka, máta, 
petržel, rozmarýn, saturajka.
Bylinky k zapékanému masu: bobkový list, celer, oregano, čes-
nek, čekanka, fenykl, koriandr, kopr, libeček, majoránka, me-
duňka, merlík, máta, pažitka, petržel, saturajka, šalvěj, tymián.
Byliny do marinád: bazalka, bobkový list, jalovec, česnek, ci-
bule, estragon, fenykl, koriandr, kopr, libeček, máta, meduňka, 
petržel, šalvěj, rozmarýna.
Bylinky k pokrmům z vajec, sýra a zeleniny
Vejce: bazalka, estragon, kerblík, kopr, pažitka, petržel, majo-
ránka, rozmarýna, oregano.
Tvrdé sýry: kmín, kopr, rozmarýna, šalvěj, bazalka, česnek, máta.
Měkké sýry: fenykl, kerblík, kmín, kopr, majoránka, máta, pa-
žitka, rozmarýna, saturajka, šalvěj, tymián, bazalka, estragon, 
majoránka, petržel. 
Brambory: bazalka, bobkový list, oregano, kopr, libeček, majo-
ránka, máta, pažitka, petržel, rozmarýna, saturajka, tymián.
Celer: estragon, kerblík, petržel.
Cibule: bazalka, oregano, majoránka, šalvěj, tymián.
Čočka: česnek, máta, petržel, saturajka, šťovík.
Fazole: estragon, oregano, majoránka, máta, rozmarýna, satu-
rajka, šalvěj, tymián.
Hrášek: bazalka, kerblík, majoránka, máta, petržel, rozmarýna, 
saturajka, šalvěj.
Houby: bazalka, estragon, kopr, majoránka, meduňka, petržel, 

rozmarýna, saturajka, tymián.
Květák: fenykl, kopr, pažitka, rozmarýna.
Kysané zelí: estragon, fenykl, jalovec, kopr, libeček, saturajka, 
tymián.
Rajčata: bazalka, bobkový list, česnek, oregano, estragon, ker-
blík, kopr, majoránka, máta, pažitka, petržel, saturajka, šalvěj.
Špenát: estragon, kerblík, majoránka, máta, rozmarýna, šalvěj, 
šťovík.
Zelí: oregano, majoránka, máta, petržel, kmín, saturajka, šalvěj, 
tymián.
Byliny vhodné do salátů: andělika, bazalka, celer, čekanka, 
estragon, fenykl, hořčicová semínka, kerblík, kmín, kopr, lebeda, 
majoránka, meduňka, máta, pažitka, petržel, řeřicha, saturejka, 
šťovík.
Květinové přísady do salátů: fialka, měsíček, pažitka, petrklíč, 
korunní lístky růží.
Bylinky vhodné do dezertů a těst
Všeobecně: andělika, anýz, květ černého bezu, meduňka, roz-
marýna, máta, korunní lístky růží, šafrán, šalvěj.
Pudinky, krémy: bobkový list, máta, korunní lístky růží, tymián, 
pelargónie.
Ovocné saláty: anýz, máta, meduňka, rozmarýna.
Ovocné kompoty: kopr a máta s hruškami, anýz, kmín, korian-
dr a kopr s jablky, saturejka s kdoulemi, andělika a čechřice s 
kyselým ovocem.
Byliny vhodné do chlebového těsta: anýz, bazalka, kmín, kopr, 
libeček, fenykl, mák, mateřídouška, pažitka, rozmarýna, sluneč-
nicová semena, tymián.
V dalším díle se podíváme na nápoje, jak studené, tak i teplé.                                                            
                 Jiřina Čurdová

Netradiční hodina fyziky
V úterý 24. listopadu 2015 naší školu navštívili pracovníci Státního ústavu radiační ochrany, kteří v rámci 
hodiny fyziky, potažmo chemie, budou mít přednášku na téma Radioaktivita kolem nás, určená pro 8. a 
9. třídu ZŠ.  (www.suro.cz) 
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ZÁVOD ŠKOLNÍCH POSÁDEK NA DRAČÍCH LODÍCH
             
V pátek 25. září 2015 se ve Znojmě v dopoledních hodinách konal závod dračích lodí na řece Dyji. Soutěže se tento den účastni-
lo 20 školních posádek, z nichž dvě tvořili žáci ZŠ Božice; tým mladších žáků s názvem Moravanka po dvou rozjížďkách obsadil 15 
místo. Posádka starších žáků s názvem Jihlavanka nebyla v prvním ani ve druhém kole poražena a nastoupila do velkého finále. 
Přestože jim nevycházeli starty, mohli se opřít o mohutné finiše; z videa finálového závodu bylo zřejmé, že ještě 20 metrů před cílem 
Jihlavance první místo nepatří, což se ovšem změnilo při projetí cílem. Velká gratulace patří všem členům posádky i fanouškům a 
fanynkám na břehu.                              (www.dracifestznojmo.eu)
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Fotbal: Po podzimní části Božice spokojeny
Už skoro nepamatujeme časy, kdy jsme končili část fotbalové 
soutěže s takovým příjemným pocitem. Záměrně jsem se vyhnul 
slovíčku „spokojeni“, jelikož ke spokojenosti ještě něco málo 
schází. Počátkem listopadu skončily všechny okresní soutěže, 
teď se bude bilancovat to odehrané a přemýšlet nad přípravou 
na jaro.
Božice drží po 13 odehraných kolech 5. místo a zařadili se mezi 
okresní elitu. Pro část fotbalové veřejnosti jsou naše výkony, 
výsledky i průběžné umístění určitě překvapením, ale s tím se 
musí prostě a jednoduše smířit! Z Božic se body vozit nebudou a 
jak patrno při pohledu na tabulku, schopni jsme i dovézt body 
z hřišť soupeřů. Máme 8 vítězství a 5 proher, skóre 22:22 a 24 
bodů. Zatím tedy 5. místo v tabulce!

Kdy jsme potěšili: Hned v úvodním utkání proti Hostimi. Nasaze-
ním a bojovností jsme favorizované hosty zaskočili a nakonec 
jsme udrželi vedení a dosáhli vítězství 3:2.
Kdy jsme překvapili: Podle mého soudu v Rakšicích a v Hrádku. 
Nakonec jsme si odtud odvezli po třech bodech. Zaslouženě.
Kdy jsme zklamali: Zase můj subjektivní názor zní, že v zápase v 
Únanově. Připravili nám nejtěžší porážku podzimu 5:1.
Kdy jsme měli štěstí: Byly to oba zápasy s posledními týmy z Jaro-
slavic a Miroslavi. Zvlášť lopíkovský obrat v zápase s Miroslaví stál 
však za to.
Kdy nás porazily „okolnosti“: Jednoznačně v domácím utkání s 
Hevlínem.
Kdy jsme byli zaskočeni. I tady to je jednoznačné: Byl to domácí 
zápas s Hostěradicemi. Vítězsví u nás Hostěradice nakoplo a od 

té doby se zařadily mezi mužstva, s nimiž se musí počítat.
Kde jsem zápas neviděl: Výjimečně jsem chyběl v Mor. Krumlo-
vě. Podle výsledku jsme se drželi statečně.
Kde jsme neuspěli podle očekávání: Tradičně se nám nedaří 
v Oblekovicích, to hřiště je nějaké zakleté, nebo hráči IE B tak 
dobří. Tentokrát to ale bylo těsné.
Kdy jsme potvrdili dobrou formu: Jednoznačně v utkání s Práče-
mi. Soupeř se vymlouvá na marodku a chybějící hráče, to my 
máme taky, ale hrajeme i za ně.
Kdy jsme se trápili: Taky jednoznačně s „B“týmem Dobšic. Proti 
defenzivní desítce hráčů jsme nemohli najít správný recept. 
Ještěže se Roman Šob trefil.
Kdy nás soupeř zklamal: Tak to bylo utkání s Mikulovicemi. Hos-
tům nějak v průběhu podzimu odešla forma a ten zápas už si 
ani pořádně nevybavuji. 
 
V okresních soutěžích startují i dorostenci a mladší žáci Božic. 
Obě družstva bojují srdnatě a statečně a drží si solidní pozice v 
tabulce. O něco lépe jsou na tom dorostenci, kterým patří s 20 
body 5. místo, žáci pak přezimují s 12 body na 4. místě. Pochva-
lu však v těchto týmech zasluhují ti, co se o naše naděje starají. 
U dorostu je to jeho vedoucí Vladimír Sedláček, u žáků trenér 
Pavel Michalovič a jeho současný asistent a dlouholetý vedoucí 
Karel Hala.
 
V rámci zimní přípravy se muži TJ Sokol Božice zúčastní Zimního 
turnaje 2016 v Hrušovanech n. Jev. Začíná se 30.1.2016.

Ladislav Nevrkla

Panteři na začátku sezony 2015/2016

Nová florbalová sezona má za sebou již dva měsíce. Náš tým 
do ní vstoupil s novou hnací silou. Po prvních měsících a utká-
ních se ukazuje, že náš nový směr se dvěma tréninky za týden, 
kdy jeden z nich je vždy společný se starší kategorií, s tréninky v 
břežanské hale a s větším počtem trenérů je správnou cestou. 
Proto bych na tomto místě rád poděkoval všem lidem, kteří 
naše hráče podporují a do dění v týmu se zapojují. Zvláště pak 
mladým trenérům, kteří předávají své zkušenosti nejmladším 
Panterům. Jedná se o Pavlínu Maruštíkovou, Rostislava Tomáš-
ka, Davida Hájka a Matěje Štrunce.
Do této doby si naši hráči mimo pravidelných tréninků zdokona-
lovali své schopnosti na Miroslavské florbalce, přátelském utkání 
v Břežanech a prvním turnaji Florbalové ligy nadějí. 

MIROSLAVSKÁ FLORBALKA
První turnaj letošní sezony byl připraven pro naše nejmladší 
kategorie v pohořelické hale 24. října. Miroslavská florbalka 
opět umožnila všem přítomným florbalovým nadšencům, aby si 
téměř hned po letní pauze pořádně zahráli. V obou našich tý-
mech si hráči vyzkoušeli nejrůznější herní pozice a situace. Víme 
tak, v čem se naši svěřenci zlepšili a na čem musíme na trénin-
cích zapracovat. I když nebyl tento turnaj pro naše hráče lehký, 
věříme, že přínos pro jejich florbalový vývoj měl velký.  Za svoji 
bojovnost a energii si tak všichni zaslouží obrovskou pochvalu. 
Panteříci: Čermák P., Fňukal V., Kresan J., Turoň R., Vlachynský 
D.
Panteři: Bagoňa D., Dvořák F., Jírovec J., Kapaňa R., Kopecký 
J., Kuřák D., Solař P., Šubrt Š., Urban D.

Pokračování na straně 10

Florbal:
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FLORBALOVÁ LIGA NADĚJÍ
Druhý listopadový víkend odstartovala 
svůj nový ročník Florbalová liga nadějí, 
ve které se až do dubna budou potkávat 
mladší a starší žáci z Božic, Břežan, Miro-
slavi, Prosiměřic a nově i z Tasovic. Hned 
úvodní turnaj ukázal, že tato sezona 
bude velmi vyrovnaná. A to je pro vývoj 
hráčů jedině dobře.
Letos odehrají všechna družstva čtyři 
turnaje, nejlepší čtyři týmy pak ještě play 
off. Aby byla zachována délka hracích 
dnů, má vždy jeden tým volno. Tentokrát 
to byly Prosiměřice. 

Starší žáci
Sestava: Balcar Matěj, Holečková Tereza, 
Horáček Radek, Jandásek Štěpán, Klimeš 
Zdeněk, Maruštíková Pavlína, Štrunc Ma-
těj, Zoufalý Valentýn.
Starší žáci dorazili na turnaj s novým tre-
nérem, který má tuto sezonu na starosti 
i kategorii dorostenců. Nutno dodat, že 
se společně připravili velmi dobře. Své 
svěřence hodnotí Vojtěch Maruštík takto:
„Starší žáci odehráli turnaj, který obsaho-
val tři zápasy. Ani v jednom z nich neztra-
tili bod, a tak se po prvním turnaji dostali 
na první místo v průběžné tabulce. Hráči 
naplnili maximálně moji limitu spokoje-
nosti. Dané cíle, které jsme probírali a tré-
novali na trénincích, zvládli bravurně. Do 
ofenzívy jsme konečně zapojili i obránce, 
takže jsme útočili v pěti hráčích. V defen

zívě jsme si hlídali svého hráče ve své 
zóně a tlačili jsme, jak to jen šlo. Velkou 
nevýhodou byl malý počet střídajících 
hráčů. Každý z chlapců a děvčat si proto 
zahrál jak vepředu, tak vzadu. Byla to pro 
ně alespoň menší zkušenost z pohledu 
poziční hry. Strašně chválím Valentýna v 
bráně!“
Fbc Panthers Božice: Břežany 3:1,                                    
Tasovice 3:2 SN, Miroslav 2:1
1. Fbc Panthers Božice               6 b.
2. Tasanda   3 b.
3. Černí jestřábi Miroslav               2 b.
4. Břežanští havrani  2 b.
5. Býci Prosiměřice zatím nehráli

Mladší žáci
Sestava: Hájek Tomáš, Jírovec Jakub, 
Kapaňa Jaroslav, Kapaňa Radek, Kuřák 
Daniel, Rapčan Bohdan, Solař Petr, Ta-
káč Jiří, Urban Daniel.
V této kategorii budou během celé 
sezony dostávat příležitost kromě hráčů 
z mladších žáků i nejlepší hráči z elévů. 
Pro hráče to není úplná novinka. Obě 
kategorie spolu trénují každé pondělí, 
před turnajem také takto složený tým 
absolvoval přátelské utkání a trénink v 
Břežanech.
První utkání se naši hráči potkali s týmem 
z Břežan. Vyrovnaný souboj musely po 
bezgólové patnáctiminutovce rozhod-
nout samostatné nájezdy, ve kterých byli 
úspěšnější protihráči. V dalších utkáních 

se našim hráčům dařilo zlepšovat v důle-
žitých herních situacích. Soupeři i přesto 
byli v obou zápasech lepšími družstvy. 
Celý náš mladý tým si ale i tak za zlepšují-
cí výkon zaslouží velikou pochvalu. 
Fbc Panthers Božice: Břežany 0:1 SN, 
Tasovice 0:3, Miroslav 1:4
1. Tasanda   6 b.
2. Černí jestřábi Miroslav               4 b.
3. Břežanští havrani  2 b.
4. Fbc Panthers Božice               1 b.
5. Býci Prosiměřice zatím nehráli
Další turnaj proběhne 5. prosince, kdy 
bude mít volno tým z Břežan. 

CO NÁS ČEKÁ DO VÁNOC
05. 12.   2. Florbalová liga nadějí – mladší, 
starší žáci
10. 12.   Orion CUP – 7.-9. třída
12. 12.   Vánoční turnaj – přípravka, elé-
vové
19. 12.   Vánoční turnaj – dorost
21. 12.   Vánoční turnaj – 5. Třída

Miroslav Fojtík
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Senioři opět v zahraničí
Vypravit se za poznáním a kulturou v listopadu je problém. Je horší počasí, památky jsou uzavřené a příroda se chystá k zimnímu 
spánku.
Naopak, naši senioři jsou stále čilí a jejich klub v Božicích dal podnět ještě v závěru roku se někam podívat a bylo rozhodnuto. Poje-
deme 18. listopadu za teplem, zdravím, snad i sportem do termálních lázní Velký Meder na jižním Slovensku. Jako obvykle společně 
ti starší z Borotic, Božic a Hrádku v počtu 43 cestovali do zahraničí, aby do nastávajícího zimního období načerpali v lázeňském 
prostředí energii i něco pro zdraví. Někteří jeli s obavou, jak budou snášet nepoznané prostředí i cestu autobusem.
Vše dopadlo dobře. Každý si mohl vybrat ve velkém areálu lázní, jak si to užije, jakou teplotu vody má rád a jak využije možností, 
které mu toto prostředí nabízí. S překvapením se řada seniorů nebála sjet  60ti metrový tobogán i několikrát během dne, posedět 
ve vodě na slunci a využít hlubší bazén na plavání. Když jsme jeli domů, byl program a zážitky hodnoceny kladně, až nadšeně. Vez-
meme-li v úvahu, že věk účastníků se pohyboval od  62 do 89 let, byl to program náročný, zátěžový a všichni ho zvládli v pohodě.
Myslím, že je také třeba poděkovat vedení obcí, které na seniory nezapomínají a přispívají finančně na jejich aktivity. Oni si to za-
slouží, vždyť jsou stále tím zdravým jádrem obce.

Zdeněk Čurda

Jeli jsme za humna k sousedům ....
 V letním období, a to ponejvíce o prázdninách, lidé jezdí za 
poznáním, rekreací a kulturou do oblastí někdy vzdálených i 
finančně nákladných. Je to přirozené, člověk je tvor společen-
ský, chce se bavit, užívat světských možností, poznávat dosud 
nepoznané a oprostit se na čas od všedních starostí.
 Tak i klub seniorů Božic pořádá ročně několik zájezdů za kul-
turou a poznáním po republice. Někdy cestujeme řadu hodin 
autobusem a na vlastní cíl cesty nám zbývá jen několik málo 
hodin.
 Letošní předposlední výlet 14. října jsme pojali tak, jak je uve-
deno úvodem - k sousedům a přesto do zahraničí. Bylo nás 45 z 
Borotic, Božic, Hrádku a cílem bylo město Laa - zkrácený název. 
Požádali jsme o spolupráci mikroregion Hrušovansko, který má 
přímou návaznost s mikroregionem Land um Laa. 
 Doprovázela nás tajemnice našeho mikroregionu paní ing. 
Jitka Jirků, která se v součinnosti regionů úzce angažuje a kvalifi-
kovaně nám pomáhala překonat jazykové bariéry.
 V úvodu dne jsme byli přijati tajemníkem radnice města Laa 
panem Naglem, který nás provedl krátce kolem historického 
náměstí, budovou radnice a později pokračoval výkladem o 
historii města ve velké zasedací místnosti úřadu. Dále jsme v 
dopoledních hodinách navštívili muzeum kočárů, údajně 

nejrozsáhlejší v Evropě. Téměř stovka povozů, osobní dopravy 
minulých století tažená jedno až čtyřspřežím koní, byla doplně-
na figurínami koní a lidmi. Jednotlivé dobové exponáty před-
stavovaly slušný komfort tehdejší doby v dopravě lidí, různého 
zboží, pošty a sloužili zejména potřebám šlechty. Výklad o historii 
a účelu muzea nám přiblížil sám jeho správce a majitel, kterému 
trvalo 25 let, než tuto sbírku a renovaci exponátů mohl zpřístup-
nit veřejnosti.
   Odpolední čas jsme věnovali prohlídce rodinného pivovaru 
Hubertus, rovněž také s odborným výkladem o technologii výro-
by piva. Samozřejmě se to nemohlo obejít bez ochutnávky ně-
kolika druhů piv s posezením u výčepu. Myslím, že tak to má být, 
aby celodenní program byl ukončen v uvolněném prostředí.
  Dovolím si ještě jednu úvahu. Už přes 10 let jsme součástí států 
Evropské unie. Hranice těchto států se „měkčily“, máme k sobě 
objektivně blíž. Naopak zesílil význam regionů a jejich vzájem-
ná spolupráce. Tak  také vidím tuto vizi mezi Hrušovanskem a 
obcemi kolem Laa. Tato budoucnost by neměla být postavena 
jen na úrovni setkávání jejich představitelů (např. starostů), ale 
také na spolupráci a vzájemném poznávání jejich obyvatel. I 
toto byl  náš cíl.                                                         Zdeněk Čurda

Vinohradníkův rok
Pěstování révy vinné patří do specifické oblasti zemědělské vý-
roby a je svým charakterem požadavků na teplo, půdu a vodu 
odkázáno jen do mála regionů naší republiky. Naše obec má 
také to štěstí, nebo lépe podmínky, že se révě u nás daří. Jsme 
jedna z obcí znojemské vinařské podoblasti s větší výměrou vinic 
a tím i významná pro celou řadu činností s tímto spojených.
Naskýtá se tedy otázka, jak dopadl letošní vinařův rok. Myslím, 
že na toto nelze v této době ještě dát plnohodnotnou odpo-
věď. Tak jako např. úspěšný výnos pšenice nemusí dát kvalitní 
mouku, tak vinohradník, který vypěstoval zdravé hrozny, je zatím 
v polovině očekávání za získáním dobrého vína ve sklepě. A 
to je ta druhá fáze práce vinaře, chcete-li odborně – enologa, 
který za pomocí kvasinek a dalších zásahů v procesu zrání vína 
vytvoří ten „ zázrak“ zlatavé nebo červené barvy ve skleničce.
Vraťme se tedy k letošním starostem vinohradníka. Mírnou zimou 
i jarními měsíci réva prošla bez poškození. Očekávalo se, že po 
zimě bez sněhu musí dojít k vydatnějším dešťům při rašení, ale 
nestalo se. Narůstal vláhový deficit v půdě, zejména na viniční 
trati „Pustina“, kde Družstvo božických vinařů hospodaří na 15 
ha vinic. Bylo nutno od jara do podzimu využívat kapkovou 
závlahu, která značně zlepšovala vodní režim v půdě. Využívalo 

se také více hlubší kultivace v meziřadí k omezení odpařování 
vody z půdy. Důležité byly i tzv. „ zelené práce“ vinohradníka, 
které se nedají mechanizací nahradit. Extrémní teploty v období 
růstu révy a hroznů často diskutovali vinohradníci na vinici s 
obavou o období dozrávání a sklizně. Ukázalo se naopak, že 
mediálně známé globální oteplování révě prospívá a musíme 
se na to připravit, případně změnit technologické postupy.
Výsledek i očekávání se dá vyjádřit krátce – byl to dobrý ročník. 
DBV, tedy malovinaři za existenci 15 let své činnosti se dočkali 
toho, že jejich práce za přispění přírody byla úspěšná. Udělal 
jsem si čas, a provedl statistiku sklizně. Podle odrůd byl výnos 
hroznů od 2-4 kg na keř révy a cukernatost od 19,0 NM (Muškát 
moravský, Muller Thurgau) do 26,0 NM ( Chardonay, Souvignon, 
Rulandské šedé). Lze tedy očekávat hodnocení vín s přívlast-
kem v kategorii kabinet, výběr z hroznů i výběr z bobulí. U 
červených odrůd, o kterých se tradovalo, že na našich lehkých 
půdách nelze vyrobit kvalitní produkt, můžeme letos očekávat 
zajímavá plná červená vína. Hodnocení letošního ročníku vino-
hradníka a vinaře se tedy odrazí i na dalších setkáních božic-
kých vinařů.

Zdeněk Čurda

Redakce Božického zpravodaje přeje krásné prožití svátků vánočních a 
mnoho úspěchů, zdraví a pohody v novém roce.
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Čerpací stanice Capasi Božice
 Vám nabízí: kvalitní pohonné hmoty 

benzin Natural, nafta  
Otevřeno NON STOP

Platba i platební kartou
Prodej a výměna propanbutanových lahví

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

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

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

zažívací potíže ???
rehabilitační masér nabízí : 

- klasickou , sportovní a relaxační masáž
- lymfatickou masáž

- baňkování
- reflexní masáž

- masáž lávovými kameny
- thajskou masáž

- moxování
- su-jok + poradenství

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE

Telefonické objednávky : 603 344 004

Hynek Leukert
MASÁŽE

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

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625


