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 Zdravím všechny občany 
naší obce a věřím, že si na-
jdete pár chvil k přečtení 
dalšího čísla zpravodaje. 
Ve svém minulém příspěv-
ku jsem psal o připravo-
vaném vybudování dvou 
parkovišť u naší školy. V 

současnosti je toto dílo hotovo a tak jen doufám, 
že se zlepší situace s parkováním v okolí školy a 
zamezí se také parkování na zelených plochách. 
Mimo výkopů se tato stavba podařila vytvořit jen 
prací zaměstnanců obce za 14 pracovních dnů. V 
současnosti jsme začali s rekonstrukcí chodníku od 
kina na konec obce. Tento chodník byl vybudován 
před více než třiceti lety a jeho oprava navazuje 
na rekonstrukce všech chodníků v obci. V rámci 
bezpečnosti chceme také u tohoto chodníku vysa-
dit živý plot oddělující jej od silnice. V tomto týdnu 
byly dokončeny práce na dvoře obecní ubytovny, 
kde budou ubytovaní moci využít toto prostranství. 
Dále zaměstnanci obce provedli opravu dešťového 
kanálu u Jednoty v Českých Křídlovicích. V součas-
ných vedrech a s tím spojeným suchem, musíme 
neustále zalévat nové výsadby a i přes tuto snahu 
očekáváme, že některé stromy bude nutno znovu 
dosázet.
 V příštím týdnu začne dlouho plánovaná a připra-
vovaná oprava silnice Pod masnou. Projektová 
příprava, vyřízení stavebního povolení a výběrové 
řízení na dodavatele stavby trvala téměř rok. Trans-
parentním výběrovým řízením se podařilo vysoutěžit 
velice dobrou cenu za dodávku díla a občané 
bydlící v této ulice se tak konečně dočkají nové 
silnice.
Proto se trochu podivuji nad snahou některých 
občanů i zastupitelů obce změnit stávající projekt 
a měnit napojení této komunikace na státní silnici. 
Kdo nikdy nevyřizoval povolení takovéto stavby, 
nedovede si představit časovou náročnost této čin-
nosti a myslet si, že lze jen tak jednoduše přesunout 
část silnice do sousedního pozemku je podle mého 
názoru dosti naivní. S projektovou dokumentací 
byli občané i zastupitelé seznámeni s dostateč-
ným předstihem a také všechny termíny nutné pro 
vyřízení povolení byly dodrženy. Výše zmiňovaná 
komunikace by měla sloužit především lidem, kteří 
zde bydlí, cyklistům a pěším, proto není důvod, aby 
navazovala přímo na silnici od Kolonie. 
 Dalším diskutovaným bodem pro některé občany 
a zastupitele je plánovaná rekonstrukce obchodu 
Jednota v Božicích. Plánovaná přestavba je pro-
váděna v takovém rozsahu, že obec není účastní-
kem stavebního řízení a i přesto jsem byl společně 
s místostarostou podrobně seznámen s přípravou 
na tuto akci. Přestože jsou v současnosti v naší obci 
čtyři prodejny potravin, rozhodla se Jednota Morav-
ský Krumlov k další investici do své prodejny. Myslím 
si, že doba kdy mohl stát nebo obec rozhodovat o 
soukromých investicích je již dávno za námi.
Co se týká vchodu do prodejny můj osobní názor 
je, že je lepší když směřuje do vedlejší komunikace 
nežli do frekventované státní silnice.
 Závěrem bych rád občanům popřál příjemný 
zbytek léta a dětem školou povinným úspěšné 
vykročení do nového školního roku.     

                Karel Hala, starosta Obce Božice

Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 3/2015

Slovo StaroSty

Božický burčák
Družstvo božických vinařů vás zve do Obecního sklepa na každoroční ochutnávku 
místních burčáků. Letos vás očekáváme v sobotu 19. září od 16.00 hod. se všemi 
členy Družstva božických vinařů a jejich burčáky. Zakoupit můžete jak 1,5 l burčáku, 
tak přechutnat více druhů po 1 dcl. Těšit se můžete na klasické „burčákové“ odrůdy 
jako jsou Muškát Ottonel, Müller Thurgau, ale díky teplému létu i na burčáky z červe-
ných odrůd či Chardonnay. Těšíme se na další milé setkání při skleničce vína, nebo 
burčáku.
                 Josef Leisser
       Družstvo božických vinařů

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Božice, které se uskuteční v 
jídelně Obecního úřadu ve

čtvrtek 10. 9. 2015 v 18 hodin.
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz

Slovo redakce
Na této stránce Božického zpravodaje se snažíme informovat o plánovaných akcích 
a zajímavostech. Shrnutí vždy řeší Slovo starosty a následují podrobnější informace 
o zajímavých akcích. Tentokrát Vás zveme na přelomu září a října do Základní školy 
Božice (přesný termín bude prezentován na webových stránkách školy a obce) na 
kulturně a sportovně zábavní odpoledne. Budete moci zasoutěžit v netradičních 
disciplínách, vyzkoušet lukostřelbu, nahlédnout do tříd a zavzpomínat na dětská léta 
školou povinná. Podívat se na nově zrekonstruované WC a užít si nové odpočinkové 
koutky. Zaparkovat můžete díky spolupráci vedení obce, ZŠ a Školské rady při ZŠ na 
nových parkovacích místech u školy (viz foto níže). Další velmi zajímavou akcí bude 
5. 9. 2015 soutěž „7 v 1“ v Boroticích. Pokud si budete chtít zasoutěžit v teamu Božic, 
ozvěte se prosím na mail redakce případně pana místostarosty. Pozvánka na uve-
dené akce je na straně 9 tohoto zpravodaje. Ještě do konce roku připravují členové 
Kulturní komise při Radě obce Božice mimo jiné několik zajímavých akcí spojených se 
790. výročím založení obce a také zajímavou novinku v podobě stolního kalendáře 
Božic (tedy vydržte s nákupem kalendáře s kytičkami, vtipy apod.). 
 Aktivním přístupem a podnětnými nápady se všichni snažíme v rámci svých mož-
ností a chuti zpříjemnit život v obci sobě a sousedům. Pokud máte myšlenku, nápad 
či záměr, co lze zlepšit, upravit, vybudovat, neváhejte a prezentujte jej na strán-
kách tohoto zpravodaje. Zmiňované parkoviště je krásným příkladem toho, jak lze 
jednoduché věci při dialogu a koncepčním jednání přetvořit do nenákladného 
výsledku, který všem zúčastněným zpříjemní život a mnohdy jej učiní i bezpečnějším. 
Další nápady máme a letos je rádi ještě zrealizujeme. Připravujeme pro Vaše námě-
ty, podněty, případně pár řádku či fotek z pořádaných akcí, také web Božického 
zpravodaje.

        Bohuslav Bernard
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2.  Zprávu finančního výboru
3.  Zprávu kontrolního výboru
4.  Rozpočtové opatření č. 3/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.  Prodej pozemku parc. č. 8767, orná půda o výměře 692 m2 
a části pozemku parc. č. 8766 v kat. území Božice, a to části 
označené parc. č. 8766/2, ostatní plocha o výměře 78 m2 v 
kat. území Božice, která vznikla geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 905-173/2015 ze dne 27. 04. 2015, panu 
Michalu Záklasníkovi bytem U Vlečky č. p. 1031, Kuřim za cenu 
200,- Kč/m2.
 
2.  Prodej pozemků parc. č. 8198, zahrada o výměře 464 m2 
a parc. č. 8196, zahrada o výměře 570 m2 v kat. území Božice 
paní Marcele Fojtíkové, bytem č. p. Božice 152 za cenu 50,- Kč/
m2.

3.  Prodej části pozemku parc. č. st. 208/3 v kat. území České 
Křídlovice, a to části označené parc. č. st. 208/4, zastavě-
ná plocha o výměře 303 m2 v kat. území České Křídlovice 
(součástí pozemku je budova), která vznikla geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 543-172/2015 ze dne 27. 04. 
2015, paní Arance Kašparové, bytem Božice č. p. 185 za cenu 
375.546,- Kč.

4.  Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribu-
ce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
28085400 na části pozemků parc. č. 3136/7, 8482/8, 8482/9, 

8483 a 8669 v kat. území Božice – „Božice, rozšíření NN pro 7 RD 
Za Školou“.

5.  Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribu-
ce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 
28085400 na část pozemku parc. č. 8224/1 v kat. území Božice 
– „Božice, kab. smyčka NN, Baťáš Milan“.

6.  Smlouvu o právu provést stavbu s firmou Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ: 70932581 na stavbu 
„II/397, III 4141 Božice, okružní křižovatka a most 397-004“ na 
částech pozemků parc. č. 8255, 8254, 3136/10 a 3136/2 v kat. 
území Božice.

7.  Znění smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Oprava Jirásko-
va domu osvěty“ z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotace ve 
výši 155.000,- Kč.

8.  Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci 
„Oprava vozidla CAS 32 T148“ ve výši 100.000,- Kč.

9.  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na akci „Snížení prašnosti na území obce Božice“ ve výši 
2.101.770,- Kč“.

10.  Celoroční hospodaření Obce Božice včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Božice za rok 2014 a 
to bez výhrad.

11.  Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice 
za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.

 Výpis z usnesení RO ze dne 3.6.2015
1. Rada obce Božice (dále jen RO) doporučuje Zastupitelstvu 
obce Božice (dále jen ZO) ke schválení přijetí dotace Minister-
stva životního prostředí ČR „Snížení prašnosti na území obce 
Božice“.

2. RO doporučuje ZO ke schválení smlouvu s E.ON Distribuce 
a.s. o zřízení věcného břemene „kabelová smyčka NN, Baťáš 
Milan – Božice“.

3. RO schvaluje vyřazení HIM a NHIM z evidence JSDH Božice – 
dle zápisu inventarizační komise.

4. RO doporučuje ZO ke schválení prodej nemovitosti č.p. 185 
za 60% odhadní ceny, žadatelka A. Kašparová.

5. RO schvaluje postup při vymáhání dlužného nájemného:
-nad 5.000,- Kč vypnutí elektřiny tam, kde je to možné
-nad 20.000,- Kč zahájení exekučního vymáhání a soudní 
vystěhování

6. RO nedoporučuje ZO schválit žádost o koupi pozemku parc. 
č. 3136/2 (část) v k.ú. Božice, žadatel B. Koláček

7. RO schvaluje žádost o pronájem nebytových prostor (kance-
lář), žadatel Ing. Marek Klíč

8. RO schvaluje žádost o umístění zařízení – vysílač na internet 
na bytovém domě č.p. 449, za roční úhradu 3.000,- Kč, žadatel 
Starnet s.r.o., Č. Budějovice

9. RO doporučuje ZO ke schválení „Smlouvu o právu provést 
stavbu“ se SÚS JmK, p.o., týkající se stavby „II/397, III 4141 Boži-
ce, okružní křižovatka a most 397/004“.

10. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv v 
bytech.

11. RO doporučuje ZO ke schválení smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje – požární technika.

12. RO doporučuje ZO ke schválení smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje – oprava Jiráskova domu.

13. RO doporučuje ZO ke schválení smlouvu s E.ON Distribuce 
a.s. o zřízení věcného břemene „NN – 7 RD za školou“.

14. RO schvaluje přidělení bytu v DPS.

Výpis z usnesení RO ze dne 29.6.2015
1. RO schvaluje podmínky pro vyplácení příspěvku na naroze-
né dítě a při nástupu dítěte do mateřské školy.

2. RO schvaluje znění výroku ZO o schválení účetní závěrky 
obce Božice za rok 2014.

3. RO doporučuje ZO ke schválení „Zařazení dokončených 
investic do majetku obce – r. 2015“ ve výši 1.129.271,35 Kč.

4. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2015.

5. RO schvaluje žádost o vyřazení majetku – tělocvičný kůň, 
žadatel ZŠ a MŠ Božice, p.o.

6. RO schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Dobrovol-
nickému centru ADRA Znojmo.

Výpis z usnesení RO ze dne 29.7.2015
1. RO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015.

2. RO schvaluje přidělení nájemního bytu v č.p. 451.

3. RO schvaluje žádost o pronájem skladovacích prostor na 
hřišti, žadatel BoBeCo, s.r.o.

4. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků 
parc.č. 3362 o výměře 190 m2 a parc.č. 3360 o výměře 19 
m2, oba v k.ú. Č. Křídlovice za cenu 50,- Kč/m2, žadatelka I. 
Šobová

5. RO nedoporučuje ZO ke schválení žádost  o koupi pozemku 
parc.č. 9311 (část) v k.ú. Božice, žadatel Ing. Rydval.

6. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi sklepa a 
pozemku parc.č. 2636 v k.ú. Č. Křídlovice, za cenu 20.000,- Kč 
+  100,- Kč/m2 pozemku, žadatel p. Kohout.

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 11. června 2015 v 18:00 hodin v jídelně Obecního úřadu
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Ohlédnutí za oslavami obce
790. výročí založení naší obce jsme si připomněli při besedě s občany v pátek 26. 
června v kulturním domě.

Besedu uvedl místní pěvecký 
sbor De Melodica a starosta 
obce Hala. Doprovodné pro-
gramy však probíhaly po celé 
odpoledne. Velký úspěch měla 
jízda ve vláčku, který řídil Ivan 
Hudec a díky jeho ochotě, která 
nám snížila cenu za výpůjčku, 
jsme si mohli tuto atrakci v obci 
dovolit. Občané pak rovnou od 
vláčku přicházeli do kulturní-
ho domu, kde byly připraveny 
výstavy k výročí obce a k výročí 
božického fotbalu. Zde bylo 

možné nahlédnout do božických kronik. Největší zájem byl ale o fotografie a o 
promítání videokronik obce. Rodiče s dětmi pak zavítali do koutku s loveckými 
trofejemi a řada občanů si zakoupila kalendář s krásnými obrázky žáků základní 
školy, z projektu Božice – Moje krajina.
Oslavu tohoto významného svátku obce jsme se rozhodli rozložit do více akcí 
během roku.  Některé už máme za sebou a o dalších akcích budou občané včas 
informováni. Společenskou komisi tvoří dobrý tým, který má spoustu dobrých ná-
padů a já za ně všem děkuji.
                                                                                                                   Růžena Baráková

Božické otevřené sklepy
V sobotu 25. července jsme v Božicích přivítali hosty ze všech 
koutů světa na Otevřených sklepech. Oproti minulému první-
mu ročníku svá vína prezentovalo na 21 vinařů z Božic i blízké-
ho okolí ve 12 sklepech rozmístěných v lokalitách Sklepní ulička 
na Borotice, Hospůdka u Šíbla a Obecní sklep. Součástí okolí 
Obecního sklepa jsou především sklepy, které se rozkládají v 
kopci a jejich majitelé, pánové Dosoudil, Baťáš a Jačianský se 
familiárně označují jako „Kopečkáři“. 
Každý vinař si připravil také bohaté občerstvení, takže ná-
vštěvníci opravdu nestrádali. Mezi stálice patří Ivan Hudec se 
svým Vínobusem. Ten nově zajížděl na vinici Pustinu, kde měli 
zájemci možnost ochutnat vzorky přímo s vinařem na jeho vini-
ci. Sešlo se přes 220 platících hostů nejen z Božic, ale i z Ruska, 
Indonésie nebo Anglie. Jedním z mnoha příjemných momentů 

byl příjezd několika pamětníků ze Slovenska, kteří vysazovali vi-
nohrad Pustina, jež v současnosti s Družstvem božických vinařů 
obhospodařujeme. Byli opravdu velice mile překvapeni, jakým 
směrem se malovinařství v Božicích vyvíjí. Hudbu pro nás zajis-
tila paní Sadimová, která hrála na harmoniku až do pozdních 
večerních hodin. Obrovským potěšením pro nás pořadatele 
a vinaře a především příslibem do budoucích let je nehraná 
spokojenost a potěšení z toho přijet do Božic, strávit zde celý 
den, užít si ho a mít chuť se v dalších letech vracet.
Nejoblíbenějším vínem se dle návštěvníků stalo Rulandské 
modré rosé pana Petra Fialy. Gratulujeme mu a v sobotu 19. 
září dostane při příležitosti Božického burčáku jako vůbec první 
vinař titul pro majitele Nejlepšího vína Božických otevřených 
sklepů. Těšíme se na další milá setkání s přáteli božického vína.

Josef Leisser

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  
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Dětský den
V neděli 7. června jsme vyrazili na hřiště připravit našim nejmenším, k oslavě Dětského dne, zábavné odpoledne. Počasí nám 
přálo, a protože sluníčko hřálo až moc, rádi jsme se schovali na soutěžních stanovištích pod barevné slunečníky a „dobrůtky“ 
připravené pro děti jsme museli chladit, aby se nám neroztekly. I zábavy tu bylo dost, jen nakrmit kozičky a otrhat jablka, to dalo 
práce. A což takhle složit obrázky a pořádně zatlouct hřebíky?  Na chůdách se opravdu udržel jen málokdo a na šlapadlech 
skoro nikdo, ale hodit do dálky talíř, to šlo všem. I zametání a další úkoly děti zvládly a byly hned odměněny sladkostí. Když spl-
nily všechny úkoly, zaběhly si pro dárek, zmrzlinu a limonádu.  Nikam jsme se nerozcházeli a při hudbě jsme vydrželi ještě chvíli 
besedovat. Toho využili hasiči, kteří pro děti také připravili pěkný program a v závěru veselého odpoledne nás mnohé pěkně 
vymáchali. Děkujeme moc sponzorům, kteří nám přispěli na sladké odměny, dárky a občerstvení a starším žákyním za pomoc 
na stanovištích. Pro nás pořadatele byly největší odměnou veselé tvářičky a dětské úsměvy.

                                                                                                                             Růžena Baráková

Chcete, abych něco napsal k 
Cyklohrátkám? Budiž tedy, ale 
předem jsem vás varoval. 
Po všelikých prvopočátečních peripetiích, 
ať již kvůli špatnému počasí, které zapříči-
nily zrušení původně plánovaného termínu, 
se nakonec Cyklohrátky konaly v neděli 
21.6.2015 na den narozenin jednoho našeho 
známého, kterého nebudu jmenovat. On ví. 
V 10 hodin akce vypukla v českokřídlovické „skororoklince“ zvoucí název Škárkovka. 
Pro zúčastnivší se, bez ohledu věku, národnosti a pohlaví byla připravena cyklošipkov-
naná, jízda zručnosti a další atrakce, které měly zabavit děti a nám dospělým dopřát 
čas na pokec, jídlo a pití. Nutno dodat, že se soutěží beze zbytku, dobrovolně nebo 
pod výzvou, zúčastnili všichni dospěláci.
Celkově se nás v dané lokalitě shromáždilo kolem 20 kusů. Maminky nemusely mít 
strach, že budou muset něco vařit a tatínkové, že nebudou mít co pít. Protože ti prozře-
telnější si donesli něco vlastního a ostatní se najedli a napili toho, co zde bylo nachystá-
no. 
Děti dostaly za své výkony drobné dárky, z nichž největší úspěch slavily nafukovací balonky. Jak ty dokážou krásně létat, využije-li 
se do nich vzduch z vlastních plic a pustí se prostoru v ústrety. 
 Úderem 17 hodiny jsme Cyklohrátky u dohasínající ohně ukončili a se slovy NIKDY VÍCE, tedy pardon NĚKDY PŘÍŠTĚ, se s 
vámi loučím. Pokud byste někdo něčemu nerozuměli, tak se příště přijďte taky zúčastnit. 

PS: Poděkování patří

Bobovi Bernardovi a jeho rodině-kampaň, tamtamy, svoz značek z cyklošipkované
Jiřímu Čadovi a jeho rodině-elektrika a nahnání jednoho puberťáka na Škárkovku kvůli počtu
Mně a mojí rodině-jídlo, pití, nápad, realizace, organizace
Lucce Robíškové-fotky, které jsem dosud nedostal
Petrovi Fialovi-narodil se ve stejný den

Informace z knihovny
V měsíci červnu navštívily knihovnu děti 
z prvních tříd, aby byly pasovány na 
čtenáře knihovny. Nejdříve museli před-
vést své čtenářské dovednosti, potom 
předvedly, jak se vyznají v knihovně a 
nakonec je pan starosta mečem paso-
val na čtenáře.

Týden knihoven

V letošním roce proběhne „Týden kniho-
ven“ ve dnech 5. – 11. října.
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravi-
delně Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). Hlavní téma Týdne je 
„ Zažijte knihovnu jinak“.
V naší knihovně připravuji tyto akce: 
- knihovnické lekce pro děti mateřských 
škol a základní školy 
- nové čtenáře zaregistrujeme zdarma
- amnestie čtenářů
- pohádkové nocování
Více informací o akcích získáte v 
knihovně.

Simona Juhaňáková

Bc. Robert Šotkovský

Návštěva Domova pro matky a 
otce v tísni Znojmo
Dne 8. 7. 2015 jsme přijali pozvání a navštívili Do-
mov pro matky a otce v tísni Znojmo. Přijetí bylo 
velmi milé. Děti nás pobavily krátkým vystoupe-
ním. Po počátečních rozpacích se děti osmělily 
a nic nebránilo vzájemné konverzaci. Hlavně 
miminka si získala srdce všech přítomných. Děti 
se pochlubily prostory Domova. Pro návštěvu 
připravily pohoštění a malé dárečky.

Viera Rydvalová
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Hudební festival Znojmo na výletě v 
Božicích
V minulém čísle Božického zpravodaje jste měli možnost 
přečíst si pozvánku na koncert, jež se konal v kostele sv. 
Petra a Pavla v rámci Hudebního festivalu Znojmo. Jeho 
třetí a poslední zastávka začala v příjemných 21. hodin 
a celý koncert, který se skládal z devíti skladeb, trval 
něco málo přes hodinu. Obecenstvo, které přijelo auto-
busem ze Znojma, doplnili návštěvníci z Božic a vytvořili 
atmosféru hodnou takového koncertu. Především díky 
umění interpretů vokálního souboru Czech Ensemble 
Baroque Quintet jsme měli možnost přenést se v čase 
do barokní doby a uslyšet tóny napsané velikány, jako 
jsou J. S. Bacha, či G. P. Telemann. Quintet i prezident 
festivalu Jiří Ludvík byli atmosférou a prostorem kostela 
velice mile překvapeni. Také si dovolím říci, že božické 
publikum na tento koncert jen tak nezapomene a v bu-
doucnu snad přivítáme další koncerty klasické hudby, 
které si zajisté své posluchače najdou.

Josef Leisser

Dobytí severního pólu 
Dobytí severního pólu  je divadelní hra z repertoáru Divadla 
Járy Cimrmana. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, 
jako spoluautor je uváděn rovněž velký český vynálezce, filosof 
a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 25. října 1985 
v Divadle Jiřího Wolkera v Praze.  A dne 23. května 2015 jsme 
měli možnost toto představení shlédnout i v našem Kině Marta 
v Božicích. Nastudováním hry Dobytí severního pólu Čechem 
Karlem Němcem 5. dubna 1909 se pro naše kino ujalo Diva-
delní studio Martiny Výhodové ve spolupráci s Domem dětí a 
mládeže Znojmo. 
Hra vypráví o skupince českých otužilců, kteří se rozhodnou 
pro cestu na severní pól. Vedoucím výpravy je Karel Němec, 
jejími členy pak pomocný učitel Václav Poustka, lékárník Voj-
těch Šofr a Varel Frištenský (bratr Gustava Frištenského), jenž 
díky své síle nahrazuje dobrodruhům psí spřežení. Hru dopro-
vázejí citace z učitelova deníku. Po mnoha útrapách, bojích s 
trudnomyslností (zazní píseň „Polární noc“) a na pokraji smrti 
hladem, se otužilci nakonec na severní točnu dostávají dne 5. 
dubna 1909, tedy den před Robertem Pearym. Cestou na-
cházejí také zmrzlá těla dvou členů polární výpravy profesora 
McDonalda. 
Jako součást každé divadelní hry ve velkých světoznámých 
divadlech je i děkovačka hercům a režisérům. Toto poděková

ní nechybělo ani v našem kině, kdy režisérka této divadelní hry 
obdržela od provozovatele Kina Marta Ivana Hudce velkou 
kytici květin, každý z herců obdržel věcný dar a publikum od-
měnilo všechny dlouhým potleskem. 
Kino Marta v tomto dni přivítalo asi 50 diváků a věřím, že se 
všichni dobře bavili, když v průběhu hry byl několikrát ohlušen 
sál smíchem přítomných diváků. Všichni odcházeli z kina v 
dobré náladě.
Kdyby někdo s vás chtěl toto představení vidět v originální ver-
zi, má možnost jej shlédnout v Praze v Divadle Járy Cimrmana 
dne 30. září 2015. 
Hrají: Náčelník: Genadij Rumlena nebo Bořivoj Penc
Pomocný učitel: Zdeněk Svěrák 
Lékárník: Petr Brukner nebo Petr Reidinger
Varel Frištejnský: Jan Hraběta nebo Marek Šimon
Americký Čech: Robert Bárta nebo Marek Šimon
V úvodním semináři dále účinkují: Robert Bárta, Michal Weigel 
Představení technicky zajišťují: technici DJC
Režie: Ladislav Smoljak
Výprava a kostýmy: Jaroslav Weigel
Hudba: Petr Skoumal                

Jiřina Čurdová

Otevřený dopis panu starostovi a nejen jemu 

Protože nelze ani osobně ani formou písemnou ani oslovením na plenárním zasedání dosáhnout domluvy pro důležité věci, kde 
dávno vzaly za své předvolební sliby, rozhodl jsem se zveřejnit tento otevřený dopis. 
Dobře víte, že asi před 15 lety byla provedena studie týkající se obnovy obce - venkova. A ta vyhodnotila křižovatku u obchodu 
k Božicím (COOP) za zcela nevyhovující a nebezpečnou. Nedá se jí totiž projet od Jednoty do Č. Křídlovic přímo. A při nejbližší 
rekonstrukci (což je teď) by měla mít dopravně vyhovující stav. Několikrát na zasedáních jsem připomněl, aby se na to pamato-
valo, a to v dostatečném předstihu. Nic se nedělo. Teď je problém nevyřízené přeložení a napojení na okresní silnici. A tudíž jen 
kvůli liknavosti. Jak sám jste mi řekl, zůstane po rekonstrukci původní nevyhovující stav. Zamyslete se prosím nad tím, že to nejdů-
ležitější, čemu se na silnici říká křižovatka, neuděláte. Ale tím nejzásadnějším problémem je doslova hazard nikoliv s penězi, ale s 
bezpečností a zdravím nás všech. Prosím, abyste jste to ještě jednou uvážil a přehodnotil svůj záměr. 
Protože v oboru pracuji asi více než 40 let, tak vím, že na stavbách se často tyto věci řeší formou změny projektu, anebo se jedno-
duše udělají. Ale to se nesmí hledat důvody, proč to nejde. 
Dovolím si dát ještě jeden návrh. Pokud vozovka v daném místě bude přeložena o pár metrů výše, zůstane úsek staré vozovky od 
křižovatky mimo. A tím zachovalý pruh asfaltu může sloužit jako chodník. Zbytek pak coby parkoviště pro obecní sklep. A nebylo 
by od věci, že by v prostoru obchodu starý pruh asfaltu mohl sloužit i jako bezpečný přechod pro chodce, neboť se po opravě 
cesty jistě zvýší provoz. Stojí tam prodejna, kam hlavně lidé přecházejí, a v blízkosti jsou dvě autobusové zastávky. 
Prosím o vyrozumění. 

Marian Kvarda, Josef Leisser



6

Nejmladší florbalisté na turnaji v Ivančicích
K poslednímu turnaji v této sezoně se Panteříci a Panteři vydali 
do Ivančic. V místní sportovní hale se k této příležitosti sešlo 
celkem šest týmů. Kromě našich si na dvou hřištích zahrály 
týmy z Velké Bíteše, Dolních Kounic a Ivančic. Díky systému 
každý s každým jsme i tentokrát byli svědky zajímavého zápasu 
mezi dvěma božickými týmy.
Panteříci - Vlastimil Fňukal, Jakub Kresan, Stanislav Simandl, 
Vojtěch Smolen, Tereza Smolenová, Robert Turoň, David Vla-
chynský
Panteři - David Bagoňa, Filip Dvořák, Jakub Jírovec, Radek Ka-
paňa, Jakub Kopecký, Daniel Kuřák, Petr Solař, Daniel Urban
Obě družstva ukončila tuto sezonu výborně. V každém utkání 
byla vidět bojovnost a zápal pro hru. Pobavilo nás množství 
krásných kombinací hráčů a zákroků brankařů. Během turnaje 
nechyběla ani skvělá atmosféra, o kterou se postarali rodiče 
našich hráčů. Opět jim musíme za podporu svých dětí velmi 
poděkovat.
Panteříci si i přes veškerou snahu a vzestupný výkon budou 
muset na první vítězství počkat do příští sezony. Nemusí však 
věšet hlavu. Stejně na tom byli v minulé sezoně i jejich starší 
spoluhráči. První vítězství získali na začátku této sezony. Ve 
Znojmě dokázali získat vítězství dvě a na tomto turnaji po velmi 
napínavých bojích vyhráli dokonce třikrát. Díky tomuto úspě-
chu, který vykouzlil radost na tvářích všem hráčům, trenérům 
a fanouškům, skončili naši Panteři na ivančickém turnaji třetí. 
Sezonu tak zakončili s pohárem v ruce a s bronzovými medai-
lemi na krku.
Všem našim hráčům gratulujeme!

Konečné pořadí týmů na turnaji
1. Lvi Ivančice
2. Velká Bíteš
3. Panteři Božice
4. Dolní Kounice
5. Tygři Ivančice
6. Panteříci Božice

Exhibice tečkou za letošní sezonou

V neděli 21. června proběhlo v břežanské hale ukončení uplynulé sezony. Jedná se již 
o tradiční závěr naší roční práce, ale i tak přinesl ten letošní několik novinek.

Po úvodním slově následovala na jedné polovině hřiště soutěž v nájezdech, na druhé se rozehřívali 
a důležité dovednosti se do krve snažili dostat hráči z rodin našich Panterů. Z kvalifikace nájezdů 
postoupili do finále dva zástupci přípravky (Vlastimil Fňukal, David Vlachynský), ze kterých to do ví-
tězného konce dotáhl Vlastík Fňukal. Po napínavém finále (Jakub Jírovec, Daniel Kuřák) zvítězil mezi 
elévy Kubík Jírovec. U mladších žáků z trojice finalistů (Radek Horáček, Jiří Takáč, Bohdan Rapčan) 
vyšel nejlépe Jirka Takáč. Nejstarší se do finále probojovali také tři (Zdeněk Klimeš, Pavlína Maruští-
ková, Matěj Štrunc). Z nich pak závěrečné nájezdy zvládl nejlépe Matěj Štrunc.

Po vyhlášení těchto vítězů proběhlo i důležité vyhlášení nejužitečnějších hráčů celé sezony.

Hráče přípravky a elévů jsme za celoroční práci, snahu a neustálé zlepšování ocenili zlatými medai-
lemi všechny – 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, Pavel Šiko, Šimon Šubrt, Robert Turoň, Daniel Urban, David 
Vlachynský.
U mladších žáků byl oceněn Bohdan Rapčan. Starší žáci měli nejužitečnější hráče dva – Davida 
Hájka a Matěje Štrunce. Nejužitečnější hráčkou napříč všemi kategoriemi se stala Pavlína Maruštíko-
vá, brankařem pak Petr Řihák.

Letos poprvé jsme se také oficiálně rozloučili s hráči, kteří odehráli poslední sezonu v žá-
kovských kategoriích. Z přítomných to byl David Hájek a Petr Řihák. Oba si mohli během 
celého odpoledne prohlédnout fotografie z jejich první sezony 2009/2010.

Ve druhé polovině programu se rozjel souboj mezi týmem „mladších“ (všichni naši hráči) 
a týmem „starších“ (trenéři, bývalí hráči a zástupci rodin hráčů). Celkem se jednalo o tři 
srovnání. V přestávkách utkání proběhla nejdříve soutěž ve štafetovém slalomu, poté ve 
střelbě na přesnost. Tu první vyhráli „starší“, druhou zase „mladší“. Rozhodnout tak měla 
poslední patnáctiminutovka utkání. Tu, i díky skvělému počtu zapojených, ovládl tým s 
vyšším věkovým průměrem. Po dvou letech tak titul vítěze exhibičního utkání změnil svého 
majitele.



7

Letní příprava
Letní příprava v našich žákovských týmech probíhá v rámci 
týdenního letního soustředění. Letos se tato soustředění usku-
tečnila ve dvou termínech pro dvě věkové kategorie. Skupinu 
mladších i starších jste mohli potkávat nejen v ulicích Božic 
koncem července.

Obě soustředění nachystala pro své účastníky několik novinek. 
U starších jsme přípravu zaměřili hlavně na zdokonalení řešení 
herních situací a na práci s míčkem. Důležitým prvkem byl 
trénink na velkém hřišti v Břežanech a Šanově, kde jsme sehráli 
přátelské utkání s domácím týmem. 
Mladší hráči poprvé na soustředění přespali a navštívili bazén. 
Cílem tréninků této kategorie bylo celkové zlepšení herních 
dovedností. K tomu nám pomohla i dvě přátelská utkání s 
týmem z Miroslavi.
Novinkou se pro letošní léto stal i větší počet trenérů, který celý 

tréninkový proces výrazně zkvalitnil. K přípravě starších se k již 
známým trenérům přidal Vojtěch Maruštík, u mladších vypo-
máhali Pavlína Maruštíková a David Hájek.
K tomu, aby byla tato příprava ještě kvalitnější, přispěly i rodiny 
našich hráčů. Výborné občerstvení zajistili Dvořákovi, Hnízdi-
lovi, Turoňovi, paní Zifčáková a pan Kňazovčík, paní Jírovcová 
a pan Štrunc. Poslední dva zmínění navíc darovali část financí 
potřebných na pořízení týmových triček. V seznamu těch, 
kterým patří poděkování, je i naše obec, která nám umožnila 
soustředění opět uspořádat a vyšla nám ve všem potřebném 
vstříc.

Pokud by vás průběh soustředění zajímal více, můžete si na na-
šich stránkách přečíst podrobné zprávy z každého dne obou 
soustředění.

Během soustředění jsme také vyzkoušeli nové vybavení, které by mělo v nové sezoně 
zpestřit a zkvalitnit tréninky všech našich kategorií. Vše bylo zakoupeno z peněz, jež našemu 
týmu věnovala obec a pan Dvořák. Děkujeme!

Na našich stránkách pantherszaci.webnode.cz si můžete přečíst i o červnovém přátelském 
utkání mladších a starších žáků v Pohořelicích a o přátelském utkání v Přibicích, kterého se 
zúčastnil náš tým složený z hráčů obou soustředění.

Miroslav Fojtík

Paní Lucie Robíšková z Božic je šikovná mladá ženská, která 
neváhá a pro své bližní koná! A pomáhá. Markéta Kalinová ze 
Šanova (známá jako Maky) je podobného ražení. Známe ji tře-
ba z letošního a loňského programu Otvírání Hraběcí studán-
ky. A podobně její setra žijící dnes v Brně. Obě mají k Božicím 
určitý vztah: Jejich dědeček, pan Petrusek, zde byl po válce 
několik let mlynářem. A řada božických občanů i občanů z 
okolí ukázala, že má srdce na pravém místě a přišla v neděli 
14. 6.2015 v 16 hodin na umělku za školou a přilehlé workou-
tové hřiště, aby pomohli sehnat potřebný finanční obnos na 
protézu pro malou 17měsíční Markétku Pavlíkovou ze Šanova.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že maminku malé 
Markétky znám, před léty jsem ji učil na Základní škole v Bře-
žanech. O to víc mě hluboce lidský příběh oslovuje a o to víc 
jsem byl potěšen, že se nás v nedělním odpoledni sešlo za ško-
lou docela dost. Pokladničku, do níž jsme vkládali příspěvky 
do sbírky, střežili jako oko v hlavě manželé Kročilovi z Čejkovic, 
přítomen byl pan starosta Karel Hala s manželkou, místosta-
rosta Jiří Čada a zastupitel Marek Kročil. Jak na workoutovém 
hřišti, tak při zumbě na ploše s umělým povrchem bylo velmi 
živo a bylo na co se dívat. A co je důležité, každý se mohl i ak-
tivně zapojit a zacvičit si. Já se připojil ke šlapání sesbíraných 

plechovek od coly a podobných nápojů. I to je součástí sbírky, 
stejně jako sběr víček od petek! Jak mě na místě informovala 
jedna z účastnic Tereza, sesbírali na jiném místě a předali do 
sbírky pro Markétku šest pytlů těchto víček! Do sbírky je díky 
aktivitě paní učitelky Glacové zapojena i božická škola. To je 
chvályhodné!
A prosím, neváhejte příště přijít. Vězte, že pomáháte dob-
ré věci. Malá Markétka bude díky penězům sehnaným ve 
sbírkách zase chodit. Jak je na tom dnes, vidíte na jednom 
snímku. Ale je to šikovná holčička, z níž mají rodiče i prarodiče 
radost a moc si všichni přejí, stejně jako my, kteří jsme se roz-
hodli pomoci, aby vše dobře dopadlo. Na neděli 6. září 2015 
se chystá velká benefiční akce v Šanově, na níž určitě bude 
i hodně nás z Božic a okolí. Program se jmenuje „Tančíme s 
Honzou Onderem“. Tak si udělejte značku v kalendáři, ať tam 
nechybíte.
A ještě jedno velké poděkování všem, kteří odpoledne přišli a 
kteří se též zasloužili o pěkný program i celkový výtěžek sbírky: 
V pokladničce bylo neuvěřitelných 6 057 Kč! Vážení přátelé, 
díky moc!

 Mgr. Ladislav Nevrkla

Zumba a workout v Božicích na pomoc malé Markétce
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Božické oslavy 60. výročí božického fot-
balu byly na sobotu 13.6.2015 napláno-
vány dlouho dopředu. Že se tyto oslavy 
spojí s infarktovým soubojem o vítězství 
v III. třídě sk. B ročníku 2014/2015, netušil 
na začátku soutěže asi ani ten největší 
optimista. Nakonec se vše podařilo a 
po vítězství nad Vlasaticemi 5:3 jsme si 
vítězství ve skupině i postup do okresního 
přeboru vybojovali.
Nedílnou součástí oslav se stal i exhibiční 
zápas starých gard místního TJ Sokol Bo-
žice a bývalých reprezentantů (včetně 
několika mistrů z roku 1978) brněnské 
Zbrojovky. Trenér Karel Jarůšek přivezl 
do Božic silný tým, bohužel hráčů bylo 
jenom dvanáct, nebyl téměř nikdo na 
střídání a to se podepsalo i na koneč-
ném výsledku. Veteráni TJ Sokol Božice 
- Stará garda Zbrojovka Brno 6:4 (1:0). 
Zajímavé utkání hrané ve velice přátel-
ské atmosféře, přilákalo do božických 
ochozů kolem 250 diváků.
O přestávce byli oceněni nejstarší žijící 
fotbalisté Božic a bývalí funkcionáři. Sta-
nislav Ševeček, Karel Hala st. a Miroslav 
Beneš shlédli celý zápas z čestných míst 
na ochozu krásného sportovního stánku, 
prohlédli si připravenou výstavu fotogra-
fií a zajímavých dokumentů z počátků 
božické kopané. Podobně byli oceněni 
i nedávní hráči a funkcionáři Bohumil 
Petr, Miroslav Jandásek, Jan Kudlička st., 

Ivan Marek, Martin Topolčan st. a Jaro-
slav Chodil. Ocenění jim předali předse-
da OFS Znojmo Zdeněk Leitner, starosta 
obce a předseda TJ Sokol Božice Karel 
Hala ml. a předseda fotbalového oddílu 
Karel Kučera. 
Zasloužili se všichni o to, že máme letos 
co slavit. Kromě výstavy fotografií a 
historických materiálů, jak je zapsal  
Antonín Hančl a uchoval Zdeněk Jan-
dásek, připravil fotbalový oddíl i další 
propagační materiály. Na štítu fotbalové 
budovy se skví nové logo, zhotovena 
byla vlaječka oddílu, speciální „trička 
Vítězů“ a taky drobná publikace Střípky 
ze života božického fotbalu. 
Sobotní slavnostní odpoledne a ve-
čer gradoval kulturním programem se 
známou brněnskou folkovou kapelou 
Kamelot se zpěvákem Romanem Hor-
kým a tanečním překvapením v podání 
božických fotbalistů a jejich dámských 
protějšků. Téměř tři stovky návštěvníků se 
výborně bavily, stejně jako při následují-
cí zábavě s břežanským Šuribandem!
K letošnímu 60. výročí božického fotba-
lu vyšel v pátek 12.6.2015 velmi pěkný 
materiál na sportovní stránce týdeníku 
5plus2 Znojemsko. Autor Jakub Krainer v 
něm  s pomocí nestora božické kopané 
Karla Haly nejstr. a jeho syna, součas-
ného starosty obce a předsedy TJ Sokol 
Božice Karla Haly ml. provedl pěknou 

sondu ho historie i současnosti božic-
kého fotbalu. Také regionální týdeník 
Znojemsko se obsáhle věnoval ve svém 
vydání 16.6.2015 oslavám 60 let trvání 
organizovaného fotbalu v Božicích.  
Když jsem zpracovával drobnou publika-
ci k 60 letům božického fotbalu, věno-
val jsem hodně místa legendě božické 
kopané, panu Zdeňku Jandáskovi. V 
sobotu bohužel mezi účastníky chyběl a 
nemohl tak převzít pamětní list a mnoho 
dalších ocenění. A už ani nikdy žádné 
nepřevezme. Pan Zdeněk Jandásek dne 
17.6.2015 ve věku úctyhodných 89 let 
skonal.
Tak snad mu letos naši fotbalisté udělali 
postupem do okresního přeboru radost, 
podobně jako ji měl v roce 2009, když 
jsme do okresu postupovali poprvé a 
kapitánem týmu byl tehdy jeho vnuk, 
výborný fotbalista, Radek Pavlíček.

Texty k fotografiím:
Nové logo na štítu budovy na hřišti
Zápas starých gard Božic a Zbrojovky 
Brno. Zleva Karel Hala (božický starosta), 
Karel Jarůšek (trenér Zbrojovky) a Petr 
Juračka (stará garda Božic)
Večerní zábava pod pergolami
Publikace Střípky z fotbalové historie 
Božic

Ladislav Nevrkla

Ohlédnutí za oslavami 60 let božického fotbalu

V poslední době má každý z nás možnost vídat na výlohách 
místních obchodů letáčky o sběru různých surovin, díky nimž 
se má pomoci malé slečně, která trpí vážnou nemocí. V sou-
časné době je maličká Markétka bez jedné nohy, podstupuje 
pravidelnou chemoterapii a právě čeká na svou první protézu. 
Nic ale není zadarmo, a aby se mohla naučit kvalitní chůzi, je 
zapotřebí lepšího vybavení, které ovšem pojišťovna nehradí. 
Mluvíme o částkách ve statisících. Pro mě to bylo, spojením 
příjemného s užitečným, a tak vznikla akce, při které jsme my, 
zumbařky, spojily síly s chlapci s workoutu a veřejně vystoupi-

li. Předvedli jsme přítomným, jakým sportem se rádi bavíme 
a přitom vybírali peníze právě pro Markétku. Každý se mohl 
zapojit a vyzkoušet si to, nebo se jen podívat a přispět nějakou 
částkou do pokladničky. Velké horko nás opravdu vyčerpalo, 
ale stálo to za to. Vybralo se neuvěřitelných 6.057,- korun, které 
byly zaslány na účet Markétčiny rodiny. A pokud mohu tímto 
článkem někomu poděkovat, tak určitě mé kamarádce Mar-
tině, která mi pomohla předcvičovat, klukům z workoutu, kteří 
se bez váhání přidali a především všem, kdo přišli a podpořili 
něco tak dobrého. Moc díky!            Lucie Robíšková 

Slovo organizátorky
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Týden knihoven 5.10. - 11.10. 2015
Na téma: „Zažijte knihovnu jinak“
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Božický herbář – 4. díl 
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.

O bylinkách se říká, že jsou solí kuchařského umění. Kdo s nimi 
umí správně zacházet, má v rukách velkou moc. I docela oby-
čejné jídlo se díky bylinkám může stát lákavou pochoutkou, 
jejíž chuť i vůně působí blahodárně na naše smysly. 
Mnoho bylinek kromě toho, že vylepšují jídlo, podporují také 
trávení.  Působí proti nepříjemnému nadýmání, proti křečím 
střevního traktu a zabraňují tvorbě plynů. 
Byliny se rovněž už odedávna používají na konzervování potra-
vin. Ve středověku se maso balilo do vratiče nejen proto, aby 
na něj nesedaly mouchy, ale také proto, aby získalo kořeni-
tou chuť. Námořníci si do sudů s vodou přidávali mátu, aby 
voda zůstala po dobu dlouhé plavby sladká. Bylin a způsobů 
použití znali naši předkové mnohem více, než známe my.  Salát 
pro krále Jindřicha VIII. byl připravován z více než padesáti 
různých lístků, poupat, květů a kořínků. Thomas Tusser ve svém 
zahradním kalendáři z 16. století doporučuje pěstovat až 
sedmdesát bylin do salátů a do vařených pokrmů. Po průmy-
slové revoluci, spojené se stěhováním lidí z venkova do měst, 
se význam bylin v kuchyni změnil. V dnešní době opět zájem o 
byliny vzrůstá a dochází k jejich renezanci. 
Mnoho výrobců potravin dbá na to, aby jejich produkty vyho-
vovaly požadavkům na obaly a skladování v policích super-
marketů, přičemž chuť zůstává na druhém místě. A tak musí 
přijít na pomoc aromatické byliny a koření. Přidají na chuti 
jídlu i nápoji a zároveň mají schopnost zvyšovat jejich nutriční 

hodnotu. 
Bylinky vhodné do polévek
Do všech polévek: cibule, celer, estragon, jalovčinky, kerblík, 
libeček, majoránka, meduňka, petržel, rozmarýn, saturajka, 
šťovík, tymián.
Do italské (rajčatové) polévky: bazalka, kopr, majoránka, ore-
gano, estragon, rozmarýna, tymián.
Do hrachových polévek: bazalka, brutnák, kopr, majoránka, 
máta, petržel, rozmarýna, saturajka, tymián.
Do bramborových polévek: bobkový list, kmín, petržel.
Do rybích polévek: bobkový list, estragon, libeček, saturajka, 
šalvěj, tymián.
Byliny vhodné k pokrmům z masa
Hovězí: bazalka, bobkový list, oregano, kerblík, kmín, libeček, 
majoránka, máta, petržel.
Jehněčí: bazalka, kerblík, kopr, libeček, majoránka, máta, 
meduňka, petržel, rozmarýn, saturajka, tymián.
Vepřové: fenykl, kerblík, koriandr, libeček, majoránka, rozma-
rýn, saturejka, šalvěj, tymián.
Ryby: bazalka, bobkový list, fenykl, kerblík, kmín, kopr, libeček, 
majoránka, máta, meduňka, pažitka, petržel, tymián, estra-
gon, saturejka.
Kuře: estragon, fenykl, kerblík, majoránka, meduňka máta, 
pažitka, petržel, saturajka, tymián.
Kachna: bobkový list, estragon, kmín, majoránka, rozmarýna, 
šalvěj.

Husa: fenykl, kmín, majoránka, šalvěj.

Krůta: estragon, majoránka, petržel, šalvěj, tymián.

Jiřina Čurdová

Pokračování v dalším vydání

Názor občana
Před necelým rokem jsem do novin Niva popsal nevyhovující 
prodejnu COOP v části Božic, byť asi před pěti roky byl ob-
chod zcela přestavěn - doslova zůstaly pouze čtyři zdi. Vedení 
řetězce COOP je si toho vědomo a chystá opět přestavbu a 
dostavbu provozovny. Podle mého názoru je třeba věci ohlí-
dat. Například aby nebyl stávající vchod do silnice (což má 
být údajně v plánu), neboť to by v praxi znamenalo objíždět s 
vozíky na parkoviště dokola celý obchod. Obávám se, že by se 
v brzké době mohlo opět zjistit, že toto řešení absolutně nevy-
hovuje. Proto oslovuji vedení obce, členy Jednoty a zákazníky, 
aby svou iniciativou podpořili níže odeslaný dopis na vedení 
Jednoty SD v Moravském Krumlově. Nerad bych, aby další re-
konstrukce dopadla jak předešlá, proto je nutné tuto záležitost 
dotáhnout k úplné dokonalosti. 
Vážené vedení Jednoty SD v Moravském Krumlově, 
ze zasedání obecního zastupitelstva v Božicích padlo pár vět, 
že prodejna COOP v části obce Božice bude přestavěna na 
větší prodejní plochu tím způsobem, že uvnitř se vybourá zdivo 
a přistaví sklady. To by sice řešení bylo, ale domnívám se, že by 
mohla být i lepší varianta a za zhruba stejné finanční náklady. 
Proč provádět bourací práce v prodejně, která asi před pěti 
lety prošla rekonstrukcí? Kvůli přestavbě prodejnu zavřít a do-
časně přemístit do náhradních prostor? Proč přistavovat skla-
dy, když ve dvoře je místa dost? Stačilo by přistavět ne čtyři, 
ale pouze tři zdi prodejní haly (něco jako v tasovické Jednotě 

u školy). Nad halou by se udělala lehká zateplená střešní kon-
strukce, tudíž by nemusel být stavěn ani strop - těch technolo-
gií je dnes nepřeberné množství. Ideální by tedy bylo nechat 
stávající prodejnu v provozu, téměř nic nebourat, a pak pouze 
přestěhovat do nově přistavěné haly. Zázemí staré prodejny, 
sklady aj. pokud možno zachovat. Využitelné části starého ob-
chodu by mohly posloužit jako větší sklady, zázemí, obslužný 
úsek, prostor pro pokladny a pohodlný a zároveň bezpečný 
vchod s vozíky přímo z parkoviště. Co se týče dané parkova-
cí plochy, dle božického starosty by bylo možné nechat pro 
potřeby nové prodejny COOP strhnout starou stodolu. Takto 
uvolněné místo pro účel parkování by zákazníci jistě ocenili, 
neboť většina občanů z důvodu rozsáhlosti obce jezdí auty. 
Proč by nemohla mít odpovídající prodejnu i sedmá největ-
ší obec okresu? Pokud by došlo k realizaci mnou navržených 
změn, z nevýrazné prodejny by se stal rohový dům s průčelím 
a vchodem do hlavní ulice s parkováním. Tím by byla Jednota 
největším místním obchodem a obec by získala další kus smy-
sluplně upraveného okolí. Proto navrhuji, dokud je ještě čas, 
přehodnotit stávající záměr. 
Pozn.: Pokud by bylo potřeba nasypat pod parkoviště, příp. na 
dvůr vyrovnávací vrstvu do nivelety, nachází se pouhých 500 
m od obchodu deponovaný materiál, který má vynikající hut-
nící vlastnosti a byl by zdarma. Některé mechanismy k rozhrnutí 
a zhutnění také, a možná i dlažba by se dohodla. 

Marian Kvarda, Josef Leisser

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
16.10.2015

V TOMTO DNI PROBÍHÁ V NAŠÍ OBCI SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VČETNĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ,    
KTERÉ NEPATŘÍ DO NÁDOB NA SMÍŠENÝ ODPAD.

Pokud máte o tuto službu zájem, přistavte kterýkoliv z uvedených odpadů do 7:00 hodin výše uvedeného dne před dům.

Více podrobností na webových stránkách Obce Božice www.bozice.cz
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Určitě se většina z nás na léto a na s ním spojenou dovolenou 
těšila.  Někdo si letní dovolenou bez moře nedovede předsta-
vit. Dnes už vím, že u moře je opravdu vlhký vzduch a lidé, kteří 
za mořem vycestují, nevnímají vedro tak intenzivně. Navíc se 
vyhnou suchým parnům, která u nás v létě začínají být pravidel-
ností. Dovolená, či prázdniny u nás jsou také kouzelné, zvláště 
najde-li se skupina prima „malých a velkých“ lidí, kteří se dove-
dou bavit a přizpůsobit se změnám. Otava nám téměř vyschla, 
tak jsme sjeli Vltavu. Nenavštívit v létě nějaký hrad by byl hřích, 
zvláště když jsou zde pro děti připraveny doprovodné progra-
my. Nějaký obdiv krásné řemeslné práce je na místě. Broušení 
a tavení skla nás dostalo a nějaký ten skleněný výtvor máme 

všichni doma.  Pohádková chaloupka si získala spíš malé, ale 
koupání v akvaparku všechny. Celodenní túra na koloběžkách 
nám dala zabrat, ale ten pocit, že jsme to všichni zvládli a už 
víme, kde je Černé jezero a vodopád Bílá strž za to určitě stojí.  
No a co si takhle i „ pohrát“.  Husitských bojů jsme se účastnili od 
nejmenších až po nejstarší a nějaký ten šrám jsme vůbec neřešili. 
Při přátelském posezení s opékáním jsme ani nevnímali, že kolem 
nás husitské boje ještě pokračují, a že někteří se vzdálili „na 
pivo“. Ti se však zase objevili, když se začala od grilu linout vůně. 
Krásných „dovolenkových zážitků“ je jistě mnohem víc. Nechce-
te se s námi o ně podělit? 
                                                                                 Růžena Baráková

     Duben začal teplotami okolo 10 
°C. Večer 1. 4. asi ve 22.00 hodin byla 
venkovní teplota 11,5 °C a ve čtvrtek 
3. 4., bylo v 15.45 hodin ještě 20,5 °C. V 
dalším týdnu v úterý 8. 4. dostoupala 
teplota přes den až na 23 °C, samozřej-
mě ve stínu. V 15.00 hodin přišla bouřka 
a po 20 minutovém bouření se přihnala 
od jihozápadu průtrž, napršelo 6 mm. 
Po bouřce bylo 14°C a v 16.00 hodin už 
zase 18 °C.  Ve dnech 14. 4. a 15. 4. se 
dostavil deštík s kroupami a v neděli 20. 
4. zase déšť, vítr z jihovýchodu a kroupy, 

večer 20 °C.
     Začátkem května mám zapsáno, že 
bylo veliké sucho. V sobotu 3. 5. napršely 
4 mm. Nic moc! Konečně 7. 5. v 14.30 
hodin začalo vydatněji pršet a s mírnými 
přestávkami do 18. 5. spadlo 50,5 mm 
deště. Ve středu 21. 5. už zase „pěkné“ 
počasí – vedro, přes 25 °C a v 19.30 
hodin ještě 23,8 °C. Také další dny byly 
velmi teplé, v pátek 23. 5. bylo 28 °C. 
Celkem za květen spadlo přes 80 mm 
vody. 
     Měsíc červen. Stále vysoké teploty. 

Dne 8. 6. v 11.00 hodin už byla teplota 
23,8 °C. Ve středu 11. 6. ráno bylo 18,5 
°C. Přes den 32 °C, v 17.00 hodin přišla 
bouřka – slejvák, po bouřce už jen 23 °C, 
spadly 2 mm. Dá se říci, že přírodě moc 
chyběla voda. Velké sucho bylo až do 
29. 6., kdy ve 22.50 hodin začal deštík, 
pršelo celou noc, spadlo 14 mm. A další 
dny opět bez deště. 

Jarmila Hudcová

Rozšíření obecní ubytovny
   Již před několika lety byly prostory bývalé knihovny (dříve 
MNV) naproti Domovu důchodců přebudovány na ubytovnu. 
V těchto prostorách vznikly dva třílůžkové pokoje, společná 
kuchyňka a sociální zařízení.
   Ke stávajícím ubytovacím kapacitám přibyl nově zrekonstru-
ovaný apartmán ve stejné budově. Tento apartmán je třílůžko-
vý, s vlastní kuchyňkou, WC a sprchou. 
   Na rekonstrukci se podíleli zejména obecní zaměstnanci, kte-
ří odvedli drtivou většinu práce (kromě elektroinstalace, topení 
a vodoinstalace). Bylo třeba odstranit většinu omítek, vytrhat 
podlahu, veškeré instalace vyměnit za nové, udělat strop ze 
sádrokartonu, obložit koupelnu atd. Nicméně dílo se podařilo 
a ze dvou vybydlených místností se stal útulný apartmán, který 

již začal sloužit turistům. Ještě sice zbývá doladit pár drobností, 
to ale samotnému provozu nebrání. Úpravami prochází také 
dvorek, který je součástí ubytovny a který hosté budou moci 
také využívat.

Obecní ubytovna, objednávky na tel. 515 257 053, 515 257 125
Třílůžkový pokoj č.1, č.2
1 – 2 noci     290,- Kč za osobu
3 a více nocí    230,- Kč za osobu
Apartmán č.3
1 osoba   400,- Kč za noc
2 osoby  650,- Kč za noc
3 osoby   800,- Kč za noc
             
 Jiří Čada, místostarosta

Počasí ve druhém čtvrtletí roku 2014

Léto -  dovolená  -  prázdniny
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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


