
Vážení občané,

ve třetím  letošním čísle tohoto zpravo-
daje bych Vás rád seznámil s akcemi 
plánovanými v letošním roce. První 
větší dokončenou investicí v naší obci 
bylo letos veřejné osvětlení v ulici nad 
hřištěm. Práce na administraci začaly 
na podzim loňského roku a po obdržení 
patřičných povolení bylo toto dílo ho-
tovo za čtyři pracovní dny. Na osvětlení 
byla použita LED svítidla, která mají delší 
životnost a značná je také úspora elek-
třiny. Tato světla byla použita rovněž u 
osvětlení cesty na Kolonii. V současnosti 
je již hotovo oplocení centrálního dět-
ského hřiště na rozhraní Božic a Českých 
Křídlovic. Přestože jsem nebyl zpočátku 
úplně přesvědčen o umístění hřiště v 
tomto místě, jeho využití a kladné ohlasy 
mě o správnosti tohoto rozhodnutí 
ujistily. Do budoucna je zde možnost 
rozšíření hřiště a zde bych uvítal návrhy 
na doplnění hracích prvků.
  V rámci dotací na veřejně prospěšné 
práce byli přijati dva zaměstnanci, kteří 
se budou společně se stálými zaměst-
nanci obce podílet na úklidu a úpravě 
veřejných prostranství. Bohužel nám 
stále přidělávají práci občané, kteří 
odhazují odpadky, ničí veřejnou zeleň 
a kradou květiny z obecních květiná-
čů. Problémem jsou také občané, kteří 
ukládají stavební a jiný materiál mimo 
své pozemky. Toto vše se nepříznivě 
projevuje na celkovém vzhledu obce a 
myslím si, že pořekadlo „Zamést si před 
vlastním prahem“ lze použít nejen v 
mezilidských vztazích. Rád bych touto 
cestou poděkoval občanům, kteří 
vzorně udržují okolí svých domovů. Jako 
příklad pro mnohé občany i o několik 
generací mladší, bych mohl uvést jednu 
paní, která se stará o okolí vchodu do 
bytů nad kulturním domem. Kdo tudy 
prochází, určitě se rád podívá na toto 
téměř celoročně kvetoucí zákoutí.
 Největší stavební akcí letošního roku by 
měla být výstavba kruhového objezdu 
u školy. Pokud se podaří vyřídit staveb-
ní povolení, měli bychom také letos 
opravit několik komunikací v obci. Dále 
bychom v nejbližší době pokračovali 
v rekonstrukci chodníků v části obce 
České Křídlovice.           
Na závěr mi dovolte popřát všem obča-
nům krásný začátek léta a těm, kterým 
není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, 
hodně sil v jejich bohulibé činnosti. 

Karel Hala, starosta obce Božice
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Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 3/2016

Slovo StaroSty Na MS v hokeji nám to nevyšlo, ale na „7 v 1“ ano
Božice skončily na krásném 3. místě. Více info v příštím zpravodaji.
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Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konaného dne 14. dubna 2016 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:

1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016

2. Navrhuje odložení koupě pozemku parc. č. 8724, ostatní plo-
cha o výměře 2591 m2 v kat. území Božice od Státního pozem-
kového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 za cenu 
919.800,- Kč + daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní 
ceny a jednání s tímto úřadem.

3. Schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „SV Božice – zka-
pacitnění vodovodu“ se Zájmovým sdružením obcí Vodovo-

dy a kanalizace Znojemsko se sídlem Kotkova 20, Znojmo IČ: 
45671746.

4. Neschvaluje Změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ji-
homoravského 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, Hrabě-
tice) a obce Valtrovice, Křídlůvky a Strachotice na SV Znojmo. 

5. Schvaluje Smlouvu o spoluúčasti se Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem Žerotí-
novo nám. 449/3, Brno, IČ: 70932581 na stavebních objektech: 
SO 103 pěší komunikace a sjezdy, SO 104 místní komunikace a 
zpevněné plochy a SO 401 veřejné osvětlení.

Hala Karel

Výpis z usnesení Rady obce č. 23 ze dne 29.3.2016
 
1. Rada obce Božice (dále jen „RO“) schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 2/2016

Výpis z usnesení Rady obce č. 24 ze dne 4.4.2016
 
 
1. Rada obce Božice (dále jen „RO“) schvaluje  realizaci výstav-
by veřejného osvětlení v ulici „Nad hřištěm“ , zhotovitel firma 
Jedlička za cenu 120.000,- Kč + DPH.
2. RO doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) ke schvá-
lení žádost o koupi pozemku parc. č. 833/8 (část) v k.ú. České 
Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2. Výměra a parc. č.  budou upřes-
něny po geodetickém zaměření. Žadatel K. Semanič.
3. RO schvaluje žádost o pronájem pozemku (zahrada u rodin-
ného domu) parc. č. 119/27 v k.ú. České Křídlovice o výměře 
1003 m2, žadatelé manželé J. a R. Hanzalovi.
4. RO  doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku 
parc. č. 860/119 (část) v k.ú. České Křídlovice za cenu 50,- Kč/

m2. Výměra a parc. č.  budou upřesněny po geodetickém 
zaměření. Žadatelé R. Fučíková a P. Fiala ml. 
5. RO  doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku 
parc. č. 3399/55 v k.ú. Božice za cenu 200,- Kč/m2 + DPH. Vý-
měra a parc. č.  budou upřesněny po geodetickém zaměření. 
Žadatelé manželé J. a P. Dvořákovi. 
6. RO  doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku 
parc. č. 454/2 (část) – pozemek nad sklepem v k.ú. Božice za 
cenu 100,- Kč/m2. Výměra a parc. č.  budou upřesněny po 
geodetickém zaměření. Žadatelé manželé J. a M. Fojtíkovi.
7. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv.
8. RO nedoporučuje ZO ke schválení žádost o koupi stodoly 
(parc. č. st. 92/3) z důvodu nejasného záměru, žadatel Ing. 
Marek Klíč.
9. RO schvaluje pronájem pozemků parc. č. 8105, 8106, 8112 v 
k.ú. Božice, žadatel P. Blatný.
10. RO schvaluje přidělení bytu v č.p. 374 žadatelům M. Kutlá-
kové a P. Maňákovi.
11. RO neschvaluje pořízení kompenzátorů na komíny kotelen – 
nabídka firmy FEM Full Energy Management s.r.o.

Děkuji obecnímu úřadu za přání k mým 85. narozeninám, konkrétně panu starostovi Karlu Halovi a jeho zástupci panu Jiřímu Čado-
vi za pěkné dárky. Také děkuji paní Hudcové za krásně provedený pamětní list. Moc se mi vše líbilo a udělalo velkou radost. Ještě 
jednou děkuje Škrobová Libuše.

Poděkování si také zaslouží mé čtyři děti se snachou, zeťové již nežijí, 12 vnoučat se svými partnery i partnerkami, 18 pravnoučat, ti 
starší s partnery i „nevlastní“ za provedení výzdoby, za zorganizování oslavy mých 85. narozenin, také živé hudbě, pan Němeček 
harmonika a bubeník Standa. Ale největší poděkování patří „Svatému Petrovi“ za to nádherné počasí. Ještě jednou děkuje ma-
minka, babička, prababička Libuše Škrobová.

Poděkování

Pozvánka na
10.zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice
9. 6. 2016 v 18 hodin

Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz



3

Dne 18. května prožila své devadesáté narozeniny paní Anežka Fruhwirtová.
V Božicích žije již od roku 1958 a doposud ji zajímá co je nového a co se v obci děje. Vždy se těší na 
pravidelná setkání důchodců a ráda se účastní všech akcí a výletů, na které ještě stačí její bolavé nohy. 
Přejeme jí, ať si ještě mnohokrát může popovídat a zazpívat mezi svými přáteli, ať ji nohy donesou ještě 
na mnoho krásných míst a ať je ještě dlouho s námi.
Přejeme Ti všechno nejlepší milá maminko, babičko, prababičko a praprababičko. 

Za celou Tvoji velkou rodinu dcera Anežka

Jak uspořit energii?
Tak přesně tuto otázku jsme si před lety v kině také položili. Již v roce 2010 se postupně obměnily zdroje světla v celém kině. Nejprve 
sál, jehož spotřeba při plném osvětlení byla značná (1.600 W). Postupně nahradily žárovky kompaktní zářivky (tedy takzvané úspor-
ky). Příkon osvětlení sálu klesl o 1.000 W. 
Dnes je ovšem doba novějších technologií a tak i v osvětlování se posunujeme dále. V kině tak nahrazujeme kompaktní zářivky 
LED-diodami, které sice nejsou prozatím na takové světelné úrovni (co se barvy světla týče), ale značně uspoří. Zkušebně jimi byly 
osazeny hodiny nad chodníkem, které dosud osvětlovaly kompaktní zářivky. Zda LED-dioda vytlačí postupně žárovku, uvidíme ča-
sem. Světlo LED-diod je totiž jiné než to žárovkové či zářivkové a nemusí být každému příjemné na oči. 

Ivan Hudec ml.

Zajíčkův poklad
V sobotu před velikonočním pondělím jsme se vydali za „ Zajíčko-
vým pokladem“ do lesíka k mokřadům. Počasí nám přálo, takže 
jsme zde potkali plno postaviček zvířátek a vůbec starších dětí ze 
základní školy, které nám pomohly s úkoly pro mladší kamarády. 
Po splnění úkolů a vyluštění hádanky dovolil „Zajíček“ hledat kaž-
dému dítěti sladký, čokoládový poklad. Všem se dařilo, takže nám 
to odpoledne příjemně uběhlo.

                                                                                  Růžena Baráková

Ze zápisu dětí do první třídy
Ve středu dne 3. února 2016 se v naší škole uskutečnil zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016/2017. K zápisu se dostavilo celkem 
37 dětí, z toho 22 chlapců a 15 dívek. Zapsáno bylo 35 dětí a  u dvou dětí byl navržen odklad školní docházky.
Více informací o zápisu obsahuje následující  tabulka :
   
   Podle trvalého pobytu Celkem Chlapců Dívek
Božice   23   12   11
Borotice  7   5   2
Čejkovice  4   4   0
Mackovice  1   0   1
Břežany   1   0   1
Znojmo   1   1   0
Celkem u zápisu  37   22   15
Zapsaných   33   19   14
Neuzavřený zápis 4   3   1
Po OŠD   3   1   2
nar.1.9.2008-31.8.2009 3   1   2
nar.1.9.2009-31.8.2010 34   21   13
 

                                                                                                                      Jan Peterka, ředitel školy

I v letošním roce jsme společně s dětmi z I. a II. MŠ, ZŠ – prvňáčci, LŠU, kroužku Mažoret-
ky připravili maminkám k jejich svátku hezké vystoupení.  Pozvali jsme je do KD, kde jim 
děti něco málo zarecitovaly, zazpívaly, zatancovaly, zahrály na hudební nástroj, ale i 
maminky pobavily a rozesmály hranými rolemi v Popletené pohádce. 
Všichni účinkující měli velkou trému a obavy, aby se maminkám jejich  vystoupení líbilo. 
Děti, i přes selhání techniky, ze sebe vydaly veškerou svoji snahu. Odměnou jim byl 
potlesk jejich nejbližších, který vykouzlil na dětských tvářičkách úsměv a potěšení, že to 
zvládly.  

                                                                                                            Zuzana Ralenovská

Den matek

Přání k životnímu jubileu



O velikonoční neděli 27. 3. 2016 se konal jubilejní patnáctý 
ročník místní výstavy vín, která se nazývá Božický košt. A jako 
správný mezník nabídl několik důležitých inovací, pro které stálo 
navštívit tento svátek božických vinařů. Za pořádání místních 
výstav jsme se posunuli od začátků v zasedací místnosti na hřišti 
po současnost plného sálu Kulturního domu. Všichni návštěvníci 
si letos mohli poprvé vychutnat vína v ideálním stavu k podá-
vání, tedy bílá a růžová stabilně vychlazená a červená dosta-
tečně brzo otevřená. Podařilo se to díky zapůjčení chladících 
skříní Sdružení obcí Dyje, především díky představitelům obce 
Hrádek. Tato inovace radikálně zvýšila degustační komfort 
všech návštěvníků a vína bylo možno degustovat až do pozd-
ního večera. Potěšující je, že jsme měli o sto vzorků více než v 
minulém roce, tedy více než 320 vín, čímž jsme stanovili nový 
rekord v počtu vzorků a potvrdili jsme, že naše výstava je oblí-
beným cílem vinařů místních i oblastních, kteří se nebojí prezen-

tovat svými víny. Tímto tedy děkuji všem vinařům a spolkům z 
okolí, kteří nám poskytli vína na košt. Sál byl zaplněn návštěvní-
ky, kteří mohli poslouchat tóny cimbálové muziky Denár a nově 
se kulturně osvěžit tancem Verbířů k ryzlinku, kteří k nám přijeli z 
Tasovic a Hodonic. K občerstvení byla bohatá nabídka výbor-
ných sýrů z místní Mlékárny Klíč a dalších pochutin. Děkuji všem, 
co se jakkoli podíleli na přípravě koštu. Také mě velice těší dob-
rá nálada a vpravdě pozitivní zpětná vazba, která mi přichází 
od návštěvníků vinařských akcí v Božicích. Nadále se budeme 
snažit udržet si náš standard a zlepšovat služby pro milovníky 
místních vín. Těším se na setkání při skleničce lahodného moku 
na Božických otevřených sklepích 23. července 2016, které 
budou letos plné příjemných překvapení pro návštěvníky!

Josef Leisser, člen představenstva Družstva božických vinařů

Oslavy 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Božice 
jsme naplánovali na sobotu 23. dubna 2016. I přes nepříznivou 
předpověď nám počasí přálo a slavnostní odpoledne mohlo 
začít.
 Sobotní program zahájila návštěva hřbitova, kde členové 
sboru k uctění památky našich kamarádů položili věnce. Od 10 
hodin probíhal den otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Po 
11 hodině vyšel průvod od zbrojnice přes obec až do místního 
obecního úřadu. V čele průvodu byly neseny prapory sborů 
dobrovolných hasičů Božic a Šanova. V doprovodu mažoretek 
a dechovky, která hrála po celou cestu na kapotě našeho 
zásahového vozidla AVIA, následovali hasičky, hasiči v unifor-
mách a široký zástup veřejnosti. Ve 12 hodin se slavnostního 
zahájení ujal starosta sboru Jan Szabó, který poděkoval členům 
SDH za dosavadní práci, popřál hostům skvělý zážitek a sezná-
mil všechny zúčastněné s následujícím programem.
Jako první přišlo na řadu vystoupení mažoretek pod vedením 
Mgr. Miriam Kočí. Po ukončení vystoupení byl vyzván starostou 
sboru autor publikace pan Mgr. Ladislav Nevrkla, aby sezná-
mil zúčastněné s historií sboru dobrovolných hasičů v Božicích. 
Proběhl proslov starosty obce pana Karla Haly a hostů. Ná-
sledovalo předání ocenění, medailí a pamětních etuí. Mezi 
významné hosty patřili například pan Ing. Petr Macák, velitel 
Integrovaného záchranného systému územního odboru Znojmo 

a pan Václav Kondler, 2. náměstek starosty okresního sdružení 
hasičů a velitel okresní rady velitelů. Pan Kondler a pan ing. Ma-
cák předali sboru stuhu k praporu, vyznamenání sv. Floriána a 
obecnímu úřadu přidělili medaili za příkladnou práci. Po obědě 
v obecní jídelně následovala volná zábava a ve 14 hodin přišla 
na scénu Slovácká kapela Romana Horňáčka.
 
Po celé odpoledne byla před obecním úřadem připravena 
vozová technika jak současná tak i historická. K vidění byla 
historická koněspřežná stříkačka z Pravic, automobil ROBUR 
přivezli dobrovolníci z Hrušovan nad Jevišovkou, naše jednotka 
se pochlubila vozidlem TATRA a v neposlední řadě předvedli 
zásahové vozidlo MAN a techniku profesionální hasiči z HZS JmK 
Hrušovany nad Jevišovkou. Ve vestibulu kulturního domu byla 
připravena výstava fotografií, stěžejní momenty existence a 
činnosti hasičského sboru, ukázky závodních dresů, které oživily 
vzpomínky nejen samotných hasičů. Bylo zajištěno bohaté ob-
čerstvení a pro nejmenší děti byl připraven skákací hrad.
Díky patří obci, všem zúčastněným jednotkám, hostům, ve-
řejnosti a členům sborů, kteří se podíleli na hladkém průběhu 
oslav.  Na závěr patří také poděkování panu Mgr. Ladislavu 
Nevrklovi za vytvořenou publikaci o historii hasičského sboru v 
Božicích.
      Miroslav Beneš
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Stále dodržujeme tradici a scházíme se u Jednoty v Českých Křídlovicích s lampióny a těšíme se na špekáčky pěkně zabalené s 
chlebem v papírovém sáčku. I letos se dlouhý průvod dětí a dospělých vydal na hřiště, kam jsme dorazili již se setměním. Čaroděj-
nice od Bohunky nás uvítala ve svých bálových šatech, které krásně vlály a dlouho odolávaly ohni. Špekáčky se pěkně opékaly a 
svítící náramky od paní Bernardové ve tmě zářily. Ohňová show se líbila a mažoretky se světelnou show udělaly pěknou tečku za 
„čarodějnou“ nocí.

                                                                                               Růžena Baráková

Pálení čarodějnic

Tak Vám musíme něco sdělit. Představte si, že k nám do školky přiletěla poprvé, opravdu poprvé 
čarodějnice. Zrovna jsme si hráli na dvorku a ona přiletěla bránou. Proti ní jel na koloběžce Lu-
kášek, a když ji viděl, zahodil koloběžku a utíkal od ní pryč. Tak se polekal.  Koště, hrb na zádech, 
velký křivý nos, dlouhé, plesnivé vlasy, klobouk, vyšmajdané boty, vypadala …. no, opravdu ča-
rodějnicky. Lítala na tom svém koštěti po dvoře, skřehotavě se smála, lákala děti ke svezení, ale 
nikdo nechtěl. Tolik jsme se báli, že i psi od Benkovičů štěkali jak na poplach. Ta čarodka říkala, 
že má venku před školkou kamarádky, asi kolegyně, se kterýma má sraz na sobotní slet nad Boži-
cemi. Ulevilo se nám, když zase odletěla. Druhý den když jsme byli na vycházce, potkali jsme asi 
dvacet malých čarodějnic a jednu velkou. Barunka říkala, že v sobotu se všechny čarodějnice 
spálí, ale zase se narodí další. A tak už teď víme, na co se máme příští rok těšit! 

Děti z 1. mateřské školy

Čarodějnice ve školce

Pálení čarodějnic (také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v 
noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Ona ma-
gická filipojakubská noc patřívala mezi noci, kdy zlé a nečisté síly vládly větší silou. O půlnoci zlé síly mohly 
škodit lidem a daly se nalézt různě zakopané poklady. Aby se hledači pokladů dokázali před temnými 
silami úspěšně bránit, museli prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. 
Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší Satanský svátek. Na tuto noc připadá největší sabat 
Satanských kultů. 
Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický 
sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Hlavním smyslem tohoto starého 
lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. 
Ke Kolonii každoročně neodmyslitelně patří pálení čarodějnic. Tato tradice se v naší oblasti slaví od vzniku 
této malé osady. Je to příjemné setkání sousedů a společně si popovídat před jarním a letním shonem na 
zahradách. 
Mám ráda toto období, kdy celá Kolonie tahá za jeden provoz, ať už je to u příprav celé akce, tak i při 
samotném stavění máje.
Chlapi z celé Kolonie, bez rozdílu věku, přivezou máju a dřevo. Pak okolo máji diskutují, jak se postaví. Dále 
postaví hranici, obnoví otvor pro máju.
Mladší generace vezme do ruky pořezy a dá se do odkůrování kmene májky. Až je májka odkůrovaná, 
pustí se do zdobení. Toto zdobení je nachystáno od ženského pohlaví, které také samozřejmě neopome-
ne nachystat nějaké dobroty k zakousnutí. Součástí těchto příprav je výroba také naší „sestry“ té nejkrás-
nější čarodějnice, která je poctěna a může se posadit na vatru. 
Letos se obyvatelé Kolonie rozhodli obnovit tradiční stavění máje. Povolali všechny siláky z Kolonie a okolí, 
vzali žebříky, lana a dali se do práce. Jednu dobu to vypadalo jako ve večerníčku A je to …!, ale nakonec 
to chlapi ustáli a máju postavili. A mája stojí dodnes …. 

Jiřina Čurdová

Pálení čarodějnic na Kolonii

Letos již můžeme říci, že tradičně 1. 5. po obědě dosazuje-
me stromy do Aleje života. Letos se sadilo 11 líp a 10 dubů, 
z toho  7 líp a 8 dubů bylo za děti narozené v roce 2015 v 
Božicích. Zbývající stromy byly vysazeny díky nákupu ku-
ponů o.s. Větvení místními občany, díky kterým jsme mohli 
přidat stromy.
Tuto možnost máte stále na webových stránkách sdružení  
http://www.vetveni.cz/podporte-nas/penezite-dary/ a 
zajistíme, aby se v dohledné době daly kupony koupit i 
přímo v Božicích.
        
  Bohuslav Bernard

Další výsadba v Aleji života



Základní škola Božice vás srdečně zve na
ŠKOLNÍ AKADEMII

Koná se v úterý 28. 6. 2016 v 17 hod
v kulturním domě Božice
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Kulturní komise Rady obce Božice  
a  II. Mateřská škola Božice 

vás srdečně zvou na 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
NA ZAHRADĚ II. MŠ v Českých Křídlovicích 

 
 
Jsou pro vás připraveny  
soutěže, hry,  
bohaté občerstvení,  
a další … 
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KOMORNÍ PěVECKÝ SBOR  

DE MELODICA    BOžICE 

VÁS SRDEčNě ZVE NA  

JARNÍ KONCERT  

Dne 12. 6. 2016 v 15,00 
 

KOSTEL  SV. PETRA A PAVLA       

Zeleným královstvím s Vláďou Vytáskem - 2.7.2016
Léto nastartujeme besedou a vycházkou do okolí s bylinářem Vláďou Vytáskem (žák, přítel a pokračovatel Pavla Váni a 
Josefa Zentricha, který přispívá do časopisů Regenerace a Receptáře). Po vycházce posezení u ohně, drobné bylinkové 
občerstvení :)

Sraz - v sobotu 2.7.2016 Kolonie - Jiráskův dům ve 13:00 hod .
 Pořádá - Spolek Jiráskova domu osvěty
zájemci volejte mob.775 694 447 
email:vladka.konopka@gmail.cz
příspěvek: 80 kč

      Za Spolek Jiráskova domu osvěty Vlaďka Konupčíková

TÁTAFEST A DĚTSKÉ CYKLOHRÁTKY 

Koná se v neděli 19. června 2016 
Soutěže pro tatínky a děti 
Začátek : od 15:00 Jiráskův dům Kolonie (seznámení se s tím, co nás čeká) 
Konec : cca 18:00 

Veselá oslava Dne otců 
 
V průběhu tátafestu a cyklohrátek plnění dovednostních úkolů. 

S SEBOU 
Kolo, helma, dobrá nálada a skvělé počasí 

Občerstvení zajištěno  
organizuje: Bc. Robert Šotkovský, členové Kulturní komise Božice 

V případě nepřízně počasí se akce nekoná ! 



Nocování se letos zúčastnilo 12 dětí. Tématem byla Malá mořská víla a její podmořský svět. 
Vyráběli jsme mořské živočichy do podmořské říše – mořské ryby i jiné živočichy z papíru a chobotničky z PET-lahví.  Po večeři jsme 
vyrazili na procházku, šli jsme se podívat k Jevišovce a k jezírkům. Na zpáteční cestě jsme se stavili v lesoparku, kde děti musely 
projít stezkou odvahy. Na konci na ně čekal můj pomocník Martin, tam všichni museli podepsat listinu s úkolem mlčet celou cestu 
zpět do podmořské říše (knihovny), jestliže mlčení porušily, dostaly trest. Většina dětí to nevydržela a musela proto ke knihovně do-
skákat jako žáby. Děti potom soutěžily v mořské olympiádě, hrály hry, četly. Odměnou jim bylo sladké překvapení, medaile z mušlí, 
pohlednice a další drobné upomínkové předměty. Na dobrou noc jsem dětem pustila audio pohádku H. CH. Andersena Malá 
mořská víla, kterou namluvil Ladislav Frej. Poslední spáči usnuli kolem 1 hodiny. Všichni jsme si to krásně užili a ráno po snídani, kterou 
připravily maminky dětí, napekly buchty, jsme se kolem 9 hodiny rozešli domů.

Co vás v knihovně ještě čeká?
• Soutěž o Nej… čtenářský deník. Děti mohou opět během května nosit do knihovny své čtenářské deníky. Vyhodnocení proběhne 
během června a ti nejlepší budou oceněni na školní akademii.
• V červnu také proběhne pasování prvňáčků na čtenáře.
• Během letních prázdnin budu také pořádat několik odpolední plných her a tvoření. 

Více info dostanete v knihovně nebo je najdete průběžně na webových stránkách knihovny: http://www.bozice.cz/knihovna-2/

          Simona Juhaňáková
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Noc s Andersenem v knihovně

Po pár úpravách termínů, jsme se do úklidu  přece jen pustili. 
Akce proběhla 16. 4. společně se skupinou z Božic a se spoustou 
úžasných lidí, kteří tuto sobotu věnovali  Úklidu světa,  Česka. 
 Jedna skupina vyrazila z Kolonky a druhá měla sraz v Aleji 
života. Pozdě, ale přece… Spoustu pokladů  shovívavá a milující 
Země ukryla svým svěžím jarním porostem, ale i tak  jsme toho 
mnoho, mnoho  vyšťourali. Společné posezení u ohně, polévka 
a klobáska z udírny na doplnění sil příjemně zakončily den. 
Je skvělé, že stále více lidí zajímá, jak vypadá naše okolí a co 
pro něj mohou udělat. Nejenom při organizovaných akcích, 

ale sami si všímají, co a kde leží a nepatří tam. Také je spousta 
úžasných lidí, kteří přemýšlí nad tím, jak tento odpad vůbec ne-
vytvořit, kteří přemýšlí, co kupují, kolik toho kupují, kde to kupují a 
v čem to kupují. 
 Věřím, že přijdou chvíle, kdy se sejdeme jen pro potěšení a 
nebudeme muset šťourat, protože nebude co… Všem nám to 
moooc přeji.
Děkuji, že máte rádi svou Zemi. 

Za Spolek Jiráskova domu osvěty Vlaďka Konupčíková

Ukliďme si…

„Duben – ještě tam budem,“ s povzdechem komentovali klienti 
Domova důchodců Božice proměnlivé počasí v dubnu. Akti-
vizační pracovnice si pro klienty připravily spoustu zajímavých 
aktivit, aby jim zkrátily zdlouhavé čekání na sluníčkem prozá-
řené dny. Mezi aktivity, které dávají účel a smysl životu patří 
setkávání klientů v klubu „Prostřeno“. Po dlouhé zimě je nutné 
tělu dodat vitamíny, proto jsme se zaměřili na přípravu jarních 
pomazánek s bylinkami. 
Jak důležité je trénování paměti, aby paměť sloužila i ve vyšším 
věku, se klienti přesvědčili v rámci „Relaxačního kurzu pro 
zdravou mysl a lepší paměť“ pod vedením lektorů Mgr. Miro-
slavy Dohnalové a Ing. Zbyňka Dohnala. Kurz se skládal ze šesti 
setkání a konal se pod záštitou Masarykovy univerzity.
Aktivizační pracovnice nezapomněly zařadit do programu 
kreativní tvoření. Domov navštívila paní Ivana Novotná, kte-
rá předvedla klientům Domova, pro ně neznámou techniku, 
výrobu přáníček a pohádkových postaviček pomocí přístroje 
na lisování a vyřezávání papíru podle šablon. Do nenáročné 
výroby se zapojili všichni přítomní a výsledek se nad očekávání 

podařil. Takto vlastnoručně vyrobený dáreček určitě přinese 
dvojnásobnou radost, dárci a obdarovanému. 
Počasí na konci dubna nám přece jen dovolilo krátký pobyt na 
zahradě při pálení čarodějnic, kam již tradičně „dotancovali“ 
žáci ZŠ Božice na koštěti.
Náš Domov omládl ještě jednou. Při příležitosti Dne matek si děti 
z I. a II. MŠ Božice připravily bohatý program a jako vždy básnič-
kami a písničkami potěšily klientky Domova důchodců Božice.
Klienti Domova důchodců Božice si připomněli 700. výročí 
narození Karla IV., významné osobnosti českých a evropských 
dějin. Probrali historii, pomyslně navštívili významné památky a 
na závěr si zasoutěžili.
To je jenom krátký průřez aktivit probíhajících v Domově dů-
chodců Božice. Těšíme se na společné setkání s občany Božic 
při procházkách ve vesnici, návštěvách Relaxu a při nákupech 
v místních prodejnách. 

Pavla Švédová
aktivizační pracovnice DD Božice

Jaro v Domově důchodců Božice
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Letošní jarní cyklovýlet byl naplánován v kalendářním plánu akcí pro rok 2016 opět na 8.5. Ten-
tokrát toto datum vyšlo na neděli. Počasí se vydařilo, počet cyklistů, kteří se rozhodli společně 
projet část známé Muchovy stezky, se ustálil na čísle 28. 
V 10 hodin jsme šlápli do pedálů a vyrazili od Obecního úřadu v Božicích směrem k Jiráskovu 
domu, kde se vyzkoušela manuální zručnost při skládání papírového kelímku a provedly nutné 
servisní koloúkony.  Paní Alena a Jiřina zajistily servis občerstvovací. 
Odjezdem od Jiráskova domu došlo k částečné destrukci pelotonu, kdy někteří nasměřovali řídít-
ka k Hraběcí studánce,  ostatní pak pokračovali směrem k Emině zámku, aby se potom vratnou 
smyčkou kolem bažantnice dostali na místo druhé zastávky, u již zmíněné Hraběcí studánky, kde 
byl v rámci pohádkové scenérie zachráněn přidušený kohoutek. 
Ti, kteří vodou ze studánky ožili, se potom již ve vlastní režii rozhodli, jestli využijí občerstvení v rámci 
„dorybné“ u božických rybářů, nebo u Jiráskova domu, nebo někde jinde. Tato lákadla a i narůs-
tající čas pak způsobily, že se do Hrabětic na zmrzlinu odhodlala dojet skupinka 4 nejodhodlaněj-
ších a uzavřela tak bezmála 40 km dlouhou letošní jarní vyjížďku.
Ať vám kolo sviští a co nejméně piští i při dalších organizovaných nebo samostatných cyklovyjížď-
kách přeje

                                                                                                                            Bc. Robert Šotkovský

S láskou a pokorou jsme  prožili  krásné nedělní  odpoledne.
 Ležel tam v oboře, nožky měl nahoře… slepička kohoutka 
zachránila, kohoutek pochopil, že milovat a dělit se, je krásné a 
byla svatba…
 Pohádka O kohoutkovi a slepičce v podání pěvecko-herec-
kého souboru dětí Studánek ze Šanova pod vedením Markéty 
Kalinové, byla čarokrásná. 
Ještě teď se mi chvěje srdce.
U rybníku stálo tepee, kolem bubnoval a tančil indián, který 
žádal všechny žáby z okolí o pomoc při ochraně pramene. 
Jeho squaw, bylo jich víc, tam vyráběly spolu s námi  ochranné 
amulety, čelenky, lapače snů. Ti co nehráli se mohli občerstvit 
masem a vodou ze studánky, lovit bizona, nebo jen tak pobýt s 
ostatními. Velkým lákadlem pro děti, byla písková „skála“, naše 
„zeď lásky, zeď nářků“.

Na toto společné místo klidu a lásky se sjela spousta cyklistů z 
okolních vesnic (ti naši měli příjemné zastavení s občerstvením 
na Kolonce pod lípami), aby mohli být součástí krásného dne, 
kdy( a teď cituji p. Maderovou) „ 8. května Šanovští a okolní 
děkují v tento den své přírodě. Děkují za svobodu. Děkují za to, 
že se mohou radovat ze setkání s dobrými lidmi“.
Indiáni z Klondajku pronesli modlitbu lesu a věří, že všem lidem 
utkvěla v srdci. Všichni ti, kdo ji ještě neslyšeli, těm ji mírové bub-
ny donesou.

 ... PROPOJENÍ…
Jsme šťastni, že jsme mohli přispět svojí troškou do studánky… Za 
indiány z Klondajku Sluneční paprsek v ranní rose :)

     Vlaďka Konupčíková

    ,,Pojďme si udělat něco pro sebe a zajeďme si zpříjemnit 
některý den tím, že pojede náš babinec do solné jeskyně“ navr-
huje Zuzka.  Naše odpověď:??Jóó, to by bylo skvělé.“ A tak náš 
,,Babinec“ vyráží jednoho krásného, teplého, dubnového dne, 
relaxovat do solné jeskyně.
                 Tam bylo pro nás připraveno třináct křesílek. Uvelebily 
jsme se pěkně každá na svém pohodlném křesílku, přehodily 
jsme přes sebe deku, kterou jsme si vzaly u vchodu do jeskyně a 
čekaly. Mladá slečna nebo paní nám řekla vše o vzniku jesky-
ně a různé zajímavosti. Poté už nás nechala samotné v jeskyni. 
Nejprve jsem nevěděla kam dřív s očima. Tolik zajímavých 
barev se objevilo a zase ztrácelo. Každou chvíli nás překvapilo 
něco jiného. V rohu, nalevo ode mě, se rozzářilo několik barev. 
Přirovnám to, jako když venku svítí sluníčko, pak přijde mrak, 
zaprší a opět se usměje sluníčko a na nebi se objeví barevná 
duha. Nám tam nepršelo ani nesvítilo sluníčko, ale bylo to něco 
podobného jako ta duha. Pak se v jeskyni začalo šeřit, stmívat a 
byla na chvíli tma. Kouknu nahoru a nad hlavou na krápnících 
začínají zářit malé, bílé tečky. To bylo něco úžasného. Taková 
letní, teplá noční obloha plná zářících hvězdiček. Tak takhle to 
tam krásně zářilo.
                Zaposlouchala jsem se do hudby, která zpříjemňovala 
každou minutu relaxu. Hudba a má představivost mě vtáhla do 

neznáma. Součástí uklidňující a relaxační hudby bylo šplou-
chání vln. Slyším, jak vlny naráží do trupu lodi. Ani se nehýbu a 
nechám se unášet hudbou a lodí na otevřené moře, které se 
zdá býti klidné. Sem tam se vítr opře svou poloviční vahou do 
plachet a dřevěná stěžeň dává najevo svým vrzajícím zvukem, 
že bere na vědomí, že je vítr s námi.  A ani rackové nejsou 
pozadu. Svým rackovým povykem dávají najevo, že i oni jsou s 
námi a snaží se nás bezpečně dostat na pevninu. Já v duchu 
tiše racky odháním, nechci ještě pevninu. Znamenalo by to, 
vystupovat z lodi a šup zas do reálu. Chci se ještě dál nechat 
unášet mořskými vlnami a větrem. Je to krásný pocit a hlavně, 
žádná mořská nemoc. Jen opravdu blažený, uklidňující pocit.
            Kolem  mě ,,baby“ klidně odpočívají a v tu chvíli by mě 
zajímalo, jestli i ony se nechaly takto unášet. Určitě si to každá z 
nás vychutnávala pěkně po svém. Přiznám se, že jsem v jeskyni 
byla poprvé. I když jsem měla nějakou svou představu o tom, 
jak bude jeskyně asi vypadat, skutečnost jeskyně mě vůbec 
nezklamala. Sice se hodně lišila od mé představy, ale mělo to 
prostě své kouzlo. Plná příjemných pocitů jsem se vracela domů 
a ještě několik následujících dní jsem vzpomínala na tento pří-
jemně relaxující den. A tak, Zuzy, děkuji :-)
                                                                              Božena Hanzalová

ÚZEMÍ VŠEHO A VŠECH u Hraběnčiny studánky v Chráněné krajinné oblasti Karlov 8. května 2016

Solná jeskyně Znojmo

První jarní cyklovýlet
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Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám              
sepětí soulad s přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly 
pro lidstvo lidstvo důležité; bývaly považovány za děti Matky 
Přírody.

Lidská duše je velmi široký a často neurčitý pojem, který pů-
vodně znamenal princip života. V moderní vědě se pojem 
duše neužívá a i psychologie, která jako věda o duši vznikla, jej 
nahrazuje pojmem vědomí nebo mysli, v širším pojetí pojmem 
psychika. Na psychice je závislý celý náš organismus. Pokud 
nejsme po psychické stránce v pořádku, pozorujeme na sobě, 
že jsme podráždění, roztržití, unavení a náladoví. Naše tělo je 
jako kámen a nebaví nás oblíbené činnosti každodenního živo-
ta. Po tisíce let se traduje, že nejlepším lékem na uvolnění mysli 
jsou bylinky. Vědělo se to dávno, ví se to i teď. Za poslední roky 
se sice od přírodní léčby ustoupilo, nyní je však na čase se k ní 
vrátit zpátky. Pokud jste vnitřně nervózní, nepříjemní až protivní, 
zkuste se zastavit a uklidnit se. Nejlepší je rozebrat, co vás tolik 
zneklidňuje a zaměřit se na to. K tomuto zastavení a uklidnění 
vám pomohou tyto babské recepty, které využívali již naše 
babičky.
Bylinky, které nám pomohou od tohoto stavu, jsou především 
třezalka tečkovaná, kozlík lékařský, meduňka lékařská, máta 
peprná, mařinka vonná, hloh obecný, levandule lékařská, roz-
marýn a výtažek z mučenky.
První recept bude na povzbuzení a posílení nervové činnosti, 
je to čaj, který je složen ze srdečníku (1 díl), levandule (1 díl), 
mařinky vonné (1 díl) a máty peprné (1 díl). Jednu čajovou 
lžičku této směsi spaříme ¼ l vařící vody, necháme 10 minut 
ustát a scedíme. Pijeme ráno a večer. Užíváme jako doping 
před závažnou událostí, před vypětím sil a podobnými stavy.  
Toto je dobrá prevence. Stejným způsoben se dají užívat i další 
čaje na uklidnění nervů a tím prvním je čaj z meduňky (1 díl) a 
hlohu (1/2 dílu) a druhý čaj je z třezalky (1 díl), meduňky (1 díl) a 
levandule (1 díl).
Dalším dobrým tipem pro uklidnění nervů jsou bylinkové pol-
štáře. Sušené bylinky a další přísady promícháme ve stejném 
poměru a zašijeme do sýpku v polštáři. Výroba trvá zhruba 30 

minut. 
Bylinkový polštář na spaní – sušené chmelové šištice, sušený 
kořen kozlíku lékařského, sušený květ levandule a sušená tymiá-
nová nať. 
Zklidňující polštář – sušená nať meduňky, sušená nať třezalky, 
sušená dobromysl a sušené listy vrby úzkolisté.
Polštářek s třešňovými peckami – sušené třešňové pecky (letos 
bude problém, protože mnoho ovoce zmrzlo), sušená nať 
meduňky i s lístky, polštář lze nahřát v troubě a přiložit na bolavé 
místo. Funguje zejména u dětí proti větrům, pozor, ať je nespá-
líte.
Levandulový polštářek pro dobrý spánek – 2 hrsti sušených 
snítek levandule, 2 hrsti sušených snítek máty, 1 hrst sušené me-
duňky, 1 hrst sušené mateřídoušky a 1 hrst sušených květů (plát-
ků) růží. Do tohoto receptu můžete také použít různé esenciální 
oleje (s vůní jasmínu, levandule, vanilky, mandarinky). Květy v 
polštáři před zašitím zakápneme olejem.
Pokud si nechceme dělat různé čaje a neumíme šít, může přijít 
na řadu i jiný způsob. Co takhle si vyrobit vlastní domácí léky 
z bylinek na nervy. Je to velice jednoduché. Sušené byliny ve 
stejném poměru rozdrtíme na prášek, promícháme a naplníme 
do rozpustných lékových želatinových tobolek (lékovky koupí-
me v lékárně na objednání nebo přes internet). Je to přesně 
tak snadné, jak to vypadá.
Domácí léky na spaní – sušené chmelové šištice, sušený kořen 
kozlíku lékařského, sušený květ levandule, sušená nať tymiánu. 
Je možné přidat květ máku a majoránku, ale pozor mák je 
toxický.
Domácí léky proti úzkosti – sušený kořen kozlíku lékařského, suše-
ná nať třezalky, sušená nať meduňky a špetka šafránu (pozor je 
to afrodisiakum).
Domácí léky proti depresi – sušená nať dobromysle, sušená nať 
meduňky, sušená nať třezalky a sušené listy vrby úzkolisté. 
Určitě šálek dobrého bylinkového čaje nás dostane do pohody 
a ještě něco uděláme pro své zdraví, když půjdeme do přírody 
a sami si bylinky natrháme.
A co bude příště, podíváme se na vybudování bylinkových 
záhonů.                Jiřina Čurdová

Božický herbář – 8. díl

     Říká se, že sluníčko na jaře je nebezpečné víc než v létě. 
Člověk, když začne uvažovat o tom, že slunovrat je 21. června 
a to je země nejvíce nakloněná ke slunci, tak je to vlastně čas, 
kdy je pro nás slunce nejvýše a tím pádem se předpokládá, že 
nejvíce hřeje. 
     Časem jsem zjistila, že to není pravda. Při slunovratu už slunce 
tak moc nehřeje a ani neopaluje jako na jaře. A chcete vědět 
proč? Je to tím, že země se otáčí, obíhá, naklání. My to víme, 
ale většina lidí se o to nezajímá. Slunce se otáčí kolem své osy 
(den a noc), naklání se (jaro, léto, podzim, zima) a ještě obíhá 
kolem slunce (rok). Ale neobíhá po kružnici, ale po elipse jako 

všechny planety. Proto se během roku při oběhu ke slunci přiblí-
ží a pak se vzdálí. 
     A teď vás asi překvapí, že země je nejblíže ke slunci začát-
kem ledna a je to 147,1 mil. km.  A za půl roku, tedy začátkem 
července je země o 5 mil. km dále od slunce. A v době, kdy 
je ještě dost blízko u slunce a přitom už se přiklání ke slunci, tak 
jeho paprsky jsou nejintenzívnější, nejostřejší. A to je na jaře. Na 
severní polokouli máme díky této situaci o něco mírnější zimu (v 
zimě jsme blíže ke Slunci). Také ovšem i mírnější léto (jsme dále 
od Slunce), než na polokouli jižní.

Jarmila Hudcová

Poslední dubnové dny celou jižní Moravu zasáhly nízké teploty 
pod bodem mrazu. I v naší obci na zahradách a vinicích se v 
různé míře projevily ztráty v plodnosti jednotlivých druhů ovoc-
ných dřevin a keřů révy. Nízké noční teploty po sobě jdoucích 
třech dnů v závěru dubna a následné denní slunečné počasí 
způsobilo rychlejší oteplování povrchů listů a letorostů. Tím došlo 
k poškození a potrhání rostlinného pletiva. Je to zejména patrné 
u révy vinné na mladých výhoncích, či rašících pupenů ve fázi, 
jak říkají vinaři, „holoubat“. Poškození mrazem v této růstové fázi 
se zpočátku jevilo jako méně nebezpečné, avšak po několika 
dnech bylo již jasně zřetelné, že rašící očka dále neporostou. 
Réva má na štěstí i dobrou regenerační vlastnost, kdy se pro-
bouzí tzv. spící očka a podočka, avšak na těchto letorostech se 
zpravidla hrozny neobjeví. Důležité budou letos zelené práce ve 
vinicích, na dobrém vyzrávání dřeva, výběru a podpory příštích 
plodných letorostů.
     U ovocných dřevin se nízké teploty do velké míry projevily u 
peckovin, zejména broskvoní, meruněk, třešní, višní a švestek. 
Tam byla vývojová fáze v květu a těsně po něm, kdy plůdky 
jsou nejcitlivější, a květenství opadalo. U meruněk, broskvoní 

a višní se navíc projevil moniliový úžeh na mladých listech a 
větvičkách, které zasychají a odumírají. Tomuto šlo předejít 
preventivní chemickou ochranou, což většina malých pěstitelů 
nedělá. Nyní je nejlépe tyto napadené letorosty v dosahu ostří-
hat, aby se choroba dále nerozšiřovala.
       O mnoho lepší není ani situace u jádrovin a drobného 
ovoce / rybíz, angrešt/. Většina květů a plůdků u jabloní a hrušní 
také opadává a zcela zmrzlé jsou květenství ořešáků.  
        Na vzdory této situaci nezbývá nic jiného, než se dále vě-
novat péči o další regeneraci a vitalitu stromů a keřů pro příští 
sklizeň. Jde především o posílení růstu aplikací lehce rozpustné-
ho dusíkatého hnojiva / např. ledek vápenatý/, pěstební péči o 
nové letorosty a chemickou ochranu proti chorobám a škůd-
cům po celý rok.
         Mnoho radosti v letošním roce z úrody ovoce a révy asi 
nezažijeme, práce pěstitelům neubude, ba naopak. Tak to 
občas v přírodě chodí a zůstáváme jen svědky jejich zákonů a 
neočekávaných proměn.
                                                                             
    Zdeněk Čurda st.

Sluníčko na jaře

Příroda nás opět překvapila
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Florbalová liga nadějí
Začátkem dubna proběhla dlouho očekávaná novinka letošní 
sezony v podobě pátého play-off turnaje. Nejlepší čtyři týmy 
základní části v něm svedly divácky atraktivní souboje o cenné 
poháry.

Mladší žáci
Pro náš velmi mladý tým bylo velkým úspěchem již to, že se 
mezi nejlepší čtyřku probojoval. Nic jsme však nevypustili a v 
plném počtu jsme na závěrečném turnaji vyzvali po čtyřech 
kolech první Tasovice. Jednalo se o nelehkého soupeře, který 
nám ale zase umožnil prověřit, jak se hráči za celou sezonu zlep-
šili. Tasovice přes nás sice přešly celkem snadno 2:0 na zápasy, i 
tak byla obě utkání krásným závěrem sezony. O třetí místo jsme 
svedli pouze jediný zápas. Miroslav, která si určitě brousila zuby 
i na finále, nechtěla přijít i o poslední cenný pohár. Výsledek 
utkání si jako zkušenější tým pohlídala a skončila třetí. Mladým 
Panterům díky tomu zůstala čtvrtá příčka. V dramatickém finále 
zvítězily nakonec až na nájezdy Prosiměřice, třetí tým po základ-
ní části.

Sestava: Bagoňa D., Hájek T., Jírovec J., Kapaňa J., Kapaňa R., 
Kopecký J., Kuřák D., Rapčan B., Sadílek O., Solař P., Šubrt Š., 
Urban D., Zeizel M.
Konečné pořadí: 1. Prosiměřice, 2. Tasovice, 3. Miroslav, 4. Boži-
ce, 5. Břežany

Starší žáci
Starší žáci vyzvali v semifinálových zápasech také Tasovice. 
Tentokrát se však jednalo o utkání našeho druhého týmu se 
třetím mužstvem po základní části. Oba souboje měly parame-
try play-off a byly stejně jako v celé sezoně velmi vyrovnané. 
Za delší konec ale tentokrát tahali naši hráči. Do finále prošli po 
výhrách 4:2 a 3:2.
Superfinále, které se po vzoru nejvyšší florbalové soutěže ode-
hrálo pouze na jedno utkání, bylo pro diváky velmi zajímavé. 
Padalo hodně branek a celých 20 minut nebylo jasné, kdo z něj 
odejde jako vítěz. Vždy, když se naši hráči ujali vedení, poda-
řilo se Prosiměřicím vyrovnat. Až za stavu 4:3 díky usilovné hře 
Panterů nenašli soupeři odpověď a žlutočerná radost mohla 
vypuknout. Po čtyřech letech se titul mistra ligy vrací do Božic.

Nejužitečnějším hráčem ligy se zcela zaslouženě stal Matěj 
Štrunc, který povedenou sezonu završil vynikajícím turnajem. 
Jeho zodpovědná a týmová hra doplněná skvělou střelec-
kou formou, kdy vstřelil deset z našich jedenácti branek, byly 
hnacím motorem týmu. Uznání si však zaslouží všichni starší žáci, 
již se dokázali z předchozích turnajů ponaučit a v tom závěreč-
ném se sejít s výbornou formou a hrát parádní florbal.
Sestava: Balcar M., Jandásek Š., Klimeš Z., Maruštíková P., 

Rapčan B., Štrunc M., Zoufalý V.
Konečné pořadí: 1. Božice, 2. Prosiměřice, 3. Miroslav, 4. Tasovi-
ce, 5. Břežany

Oběma týmům za výkon v celé letošní sezoně gratulujeme!
Miroslav Fojtík

Miroslavská florbalka
V sobotu 7. května se přípravka a elévové zúčastnili turnaje, 
který se konal v Pohořelicích. Do kategorie přípravky se zapo-
jilo 5 týmů a do kategorie elévů týmů 8. Hrálo se 4 + brankář 
krásných 20 minut. Jedno velké hřiště bylo rozděleno do třech 
menších (A, B, C). 
Přípravka
Na hřišti A hráli hráči z přípravky. Panteři zde vyhráli proti Gepar-
dům Komárov 2:1, Černým jestřábům z Miroslavi 3:1 a s Gepar-
dy ze Slatiny odehráli příjemnou remízu 2:2. Na závěr měl lehce 
navrch tým Pitbulls Ivančice, kdy zápas s ním skončil prohrou 
1:4. To však nic nezměnilo na tom, že Panteři obsadili bezvadné 
2. místo. Předvedli vynikající výkon jako tým a také hezké indivi-
duální akce zakončené góly.

Elévové
Elévové hráli na hřišti C. Zde pro ně první zápas skončil proh-
rou 0:16 proti Gepardům Komárov, druhý zápas proti Pitbulls 
Ivančice dopadl taktéž prohrou (3:8), třetí zápas stejně tak proti 
Turbošnekům z Pohořelic (2:12). Poté se hrálo play-off, kde jsme 
obhájili předposlední místo výhrou 7:2. Skončili jsme tak 7. před 
DDM Moravský Krumlov. 

I přesto, že jsme byli oproti ostatním slabším týmem, nastoupili 
jsme do všech utkání s bojovností a maximálním nasazením. 
Nutno dodat, že kategorie elévů byla na tomto turnaji až do 4. 
třídy. My jsme však byli složeni pouze z žáků třetích tříd (nemá-
me nikoho ze 4. třídy) a navíc se ve stejnou dobu konaly rybář-
ské závody, kterých se zúčastnila i část našich hráčů. Klukům 
proto tleskám za fantastický výkon, který předvedli, a příští rok 
to zopakujeme.

Vojtěch Maruštík
Co nás čeká?

Po několika posledních trénincích a turnaji starších žáků v Brně 
přijde rozloučení se sezonou na exhibičním utkání. V průběhu 
letního odpočinku se pak sejdeme na dvou termínech letního 
soustředění. S mladší částí týmu to bude poslední červencový 
týden, se staršími hráči první týden v srpnu.

Bližší informace a další fotografie naleznete na našich stránkách 
panthersbozice.cz. Zde také najdete třeba i článek o Veliko-
nočním turnaji přípravky a přátelském utkání našich dorostenců.

FLORBAL
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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


