Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 1/2017

Slovo starosty
Vážení občané, Školní ples
úvodem svého
článku bych
Vás rád pozdravil v novém
roce 2017. Stejně jako v minulých
letech čeká nás nemálo úkolů i
letos. S ohledem na letošní, u nás
mimořádné zimní počasí je hlavní
činností zaměstnanců obce úklid a
posyp náledí a sněhu. Jak si možná
občané všimli, zakoupili jsme nové
posypové zařízení, které používáme
především na údržbu silnic, které
jsou ve svahu. Dále využíváme služeb Břežanské dopravní společnosti
a místního soukromého zemědělce,
kteří nám zajišťují posyp a shrnování sněhu na všech komunikacích
v našem značně velkém katastru.
Rád bych touto cestou poděkoval
občanům, kteří udržují chodníky
před vlastními nemovitostmi a
umožní tak rychlejší zvládnutí kalamitních stavů.
Jako každou zimu i letos probíhá
těžba dřeva v obecních lesích na
prodej pro občany a také výroba
štěpků na topení na posádce.
Stavba kruhové křižovatky je
v současnosti zhruba v polovině
a práce byly vzhledem k počasí pozastaveny. V případě oteplení budou
pokračovat, aby byl dodržen termín
dokončení.
V rámci rekonstrukcí obecního
majetku se uskutečnila výměna
oken v ZUŠ, které ústily do ulice.
V této budově tak jsou již vyměněna všechna původní okna.
Letošní plesová sezona byla v
Božicích zahájena Školním plesem
21. 1. 2017 a návštěvníci mohli
zhodnotit rekonstrukci našeho sálu,
která proběhla začátkem roku. Po
mnoha letech, kdy nám tento sál
sloužil, bylo třeba jej nově vymalovat a vzhledem ke stavu parket se
přistoupilo k jejich celkové opravě.
Myslím si, že náš kulturní sál se
touto rekonstrukcí zařadí do popředí
takovýchto zařízení na našem okrese. Vzhledem k nemalým finančním
prostředkům, které byly vynaloženy

Nově zrekonstruovaný sál zaplněný do posledního místa, dívky v bílých róbách, chlapci v černočervené.
Toto byl školní ples již 7. po obnovené tradici. Zahájil ho tradičně p. ředitel Jan Peterka a pak už to bylo o předtančení žáků ZŠ. Letos pod taktovkou p. uč. Miriam Kočí, která byť v „šibeničním termínu“ a provizorních prostorách
zvládla za pomoci dětí vše bravurně.
Předtančení bylo velmi pěkné a prvek, kdy chlapci vzali dívky do náruče i dosti náročný. Novinkou bylo půlnoční
překvapení, které s dětmi připravila p. uč. Tamara Juřicová a ohlas byl ohromný. Hosté se potleskem dožadovali
opakování a potěšené děti jim rády vyhověly.
Občerstvení zajistili fotbalisté a organizačně bylo skvěle zvládnuté.
Vyprodaný sál byl pro nás organizátory Sdružení rodičů odměnou za práci při přípravě plesu a jsme si vědomi, že bez
pomoci vedení obce Božice, dětí ZŠ, nacvičující učitelky a sponzorů by to nešlo.
Tak zase příští rok s datem 20. 01. 2018, s jinými dětmi a další krásnou taneční sestavou, nashledanou.

Obec Božice nabízí k pronájmu komerční prostory v č. p. 384. Prodejní
plocha 30,86 m2, sociální zázemí + šatna 3,57 m2. Upřednostněna bude
nabídka prodejny květinářství a zahrádkářských potřeb. Bližší informace
na Obecním úřadě v Božicích nebo na tel. č. 515 257 125.
Pozvánka na

13. zasedání

Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice

9. 2. 2017 v 18 hodin

Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 8. prosince 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 stanovy Zájmového sdružení obcí Hrušovansko.
2.Neschvaluje nabídku České pošty, s.p. na zřízení služby Pošta Partner.
3.Schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 8096, jiná plocha o výměře 162m2
v kat. území Božice od společnosti Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá č.p. 359, 664 04 Mokrá Horákov, IČ: 25502247 za cenu 12.150,- Kč.
4.Schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 8834 v kat. území Božice, a to
části označené jako parc. č. 8834/2, orná půda o výměře 26m2, která vznikla
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 931-419/2016 za cenu
5.200,- Kč.
5.Neschvaluje návrh na prodej pozemků formou losu nebo na základě dohody
žadatelů (v případě více žadatelů o jeden pozemek).
6.Schvaluje prodej pozemku parc. č. 8486, trvalý travní porost o výměře
1147m2 kat. území Božice za cenu 296.619,- Kč.
7.Schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 454/97 v kat. území Božice, a to
části označené jako parc. č. 454/130, ostatní plocha o výměře 37m2 a části
označené jako parc. č. 454/128, ostatní plocha o výměře 203m2, které vznikly
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 928-350/2016 za cenu
14.520,- Kč.
8.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 8224/1 a parc. č. 8161 v kat. území
Božice, ze kterých na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 935-464/2016 vznikl pozemek parc. č. 8224/3, ostatní plocha o výměře
56m2 Josefu Fňukalovi, bytem Božice č.p. 401 za cenu 3.388,- Kč.
9.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2628/12, ostatní plocha o výměře 65m2,

Výpis z usnesení Rady obce č. 33 ze dne 21.11.2016

1.Rada obce (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“)
ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 8486 v k.ú Božice o výměře
1100 m2 za cenu 200,- Kč/m2
2.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 454/128
o výměře 203 m2, parc. č. 454/130 o výměře 37 m2 a parc. č. st. O výměře
6 m2, vše v k.ú. Božice, za cenu 50,- Kč/m2
3.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 8224/3
v k.ú. Božice o výměře 56 m2, za cenu 50,- Kč/m2
4.RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 2628/12
(pozemek nad sklepem) v k. ú. České Křídlovice o výměře 65 m2, za cenu
100,- Kč/m2
5.RO doporučuje ZO ke schválení rozpočet obce na rok 2017
6.RO doporučuje ZO ke schválení rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018
7.RO doporučuje ZO ke schválení příspěvky z rozpočtu obce na rok 2017:
ZŠ a MŠ Božice, p.o.				
Služby Božice, p.o.				
Město Hrušovany n. Jev. (přestupky)		
ZSO VaK Znojemsko				
ZSO Hrušovansko				
MAS Hrušovansko				
Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova
IDS JmK – dopravní obslužnost			
Okresní sdružení hasičů Znojmo			
Svaz důchodců				

2.000.000,- Kč
600.000,- Kč
80.000,- Kč
10.000,- Kč
30.500,- Kč
7.800,- Kč
7.000,- Kč
77.300,- Kč
1.500,- Kč
20.000,- Kč

8.RO doporučuje ZO ke schválení „Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením“
9.RO doporučuje ZO ke schválení „Pověření zastupitelstva obce pro schvalování rozpočtových opatření na konci roku 2016“
10.RO doporučuje ZO ke schválení zařazení dokončených investic do majetku
obce za rok 2016:
technické zhodnocení ubytovny – topení		
měřič rychlosti				
nemovitost č.p. 186 (bývalá budova pošty)		
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která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 572-428/2016
za cenu 6.500,- Kč.
10.Neschvaluje návrh směny pozemku parc. č. 9303, vodní plocha o výměře
3000m2 v kat. území Božice.
11.Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016.
12.Schvaluje navýšení rozpočtu v položce „Územní plán“ na 650.000,- Kč.
13.Schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
14.Schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na rok 2017:
Základní škola a mateřská škola Božice			
Služby Božice, příspěvková organizace			
Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků)		
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko			
ZSO Hrušovansko					
Místní akční skupina (MAS Hrušovansko)			
KčSvaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova		
IDS JMK – dopravní obslužnost				
KčOkresní sdružení hasičů				
Svaz důchodců					

2.000.000,- Kč
600.000,- Kč
80.000,- Kč
10.000,- Kč
30.500,- Kč
7.800,7.000,- Kč
77.300,1.500,- Kč
20.000,- Kč

15.Schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2019.
16.Neschvaluje návrh na snížení finančního limitu pro schvalování rozpočtových opatření Radou obce na 100.000,- Kč.
17.Pověřuje Radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření v roce
2017 do výše 500 000,- Kč.
18.Pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat Rada obce koncem roku
2016) ke schvalování rozpočtových opatření do 31. 12. 2016.
19.Schvaluje zařazení dokončených investic v celkové hodnotě 728.473,- Kč
do majetku obce.
20.Pověřuje starostu obce a předsedu kontrolního výboru vypracováním evidence sklepů v majetku obce.

11.RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2016
12.RO doporučuje ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 10/2016
13.RO doporučuje ZO ke schválení odkup pozemku parc. č. 8834/2 v k.ú.
Božice o výměře 26 m2 za cenu 200,- Kč/m2
14.RO nedoporučuje ZO ke schválení nabídku České pošty, s.p. k provozování poštovní pobočky „Pošta Partner“
15.RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv.
16.RO schvaluje žadateli ZŠ a MŠ Božice, p.o. přijetí daru – didaktické pomůcky v celkové výši 3.934,- Kč
17.RO schvaluje přidělení bytu v DPS

Výpis z usnesení Rady obce č. 34 ze dne 28.12.2016

1.Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje vyplacení příspěvků na narozené děti
2.RO schvaluje úpravu nájemného v obecních bytech:
č. p. 17		
č. p. 76		
č. p. 202		
č.p. 361		
č. p. 374		
č. p. 380		
č. p. 393		
č. p. 448		
č. p. 449		
č. p. 450		
č. p. 451		
č. p. 453		
č. p. 458		
č. p. 459		

35,- Kč/m2
25,- Kč/m2
35,- Kč/m2
35,- Kč/m2
35,- Kč/m2
35,- Kč/m2
30,- Kč/m2
35,- Kč/m2
35,- Kč/m2
30,- Kč/m2
30,- Kč/m2
30,- Kč/m2
35,- Kč/m2
35,- Kč/m2

3.RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2016
4.RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice posílení fondu investic
převodem z rezervního fondu ve výši 400.000,- Kč
5.RO nařizuje příspěvkové organizaci Služby Božice odvod z fondu investic
56.846,- Kč do rozpočtu zřizovatele ve výši 400.000,- Kč do 31.12.2016
87.362,- Kč 6.RO nařizuje příspěvkové organizaci Služby Božice odvod příspěvku na
584.265,- Kč provoz ve výši 250.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele do 31.12.2016

			
Příjmy(Kč)
Text		
Příjmy		
Třída 1–
Daňové příjmy		
18 957 000
Daň z příjmu FO ze ZČ3
400 000
Daň z příj.FO z podnikání
300 000
Daň z příj.FO z kapit.výnosů
380 000
Daň z příj.práv.osob		
3 700 000
Daň z přid.hodnoty		
7 400 000
Daň z příj.PO-obec		
450 000
Daň z nemov.věcí		
2 500 000
Správní poplatky		
35 000
Odvod z loterií a podob.her
50 000
Odvod z VHP		
25 000
Odvoz PDO		
700 000
Poplatek ze psa		
15 000
Poplatek za užív.VP		
2 000
Třída 2–
Nedaňové příjmy		
1 284 200
Třída 3–
Kapitálové příjmy		
500 000		
Prodej pozemků		
500 000
Třída 4 –
Přijaté transfery		
757 800		
Dotace z JMK		
660 600
Dotace od ÚP		
56 000
Dotace SZIF na plochu
41 200
Příjmy celkem			
		
Třída 8 – Financování
			
Položka		
Změna stavu kr.pr. na BÚ
8115		
Uhraz.splátky přij.úvěrů
8124		
Financování celkem				

Celkem
18 957 000

1 284 200
500 000
757 800

21 499 000
Celkem
3 000 000
- 555 600
2 444 400

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 22.11.2016
Sňato z úřední a elektronické desky dne: 09.12.2016
Projednáno v OZ dne: 08.12.2016

			
		
Výdaje (Kč)
			
Třída 5-Běžné výdaje		
Třída 6-Kap.výdaje
Text		
Běž.výdaje
Příspěvek PO
Kap.výdaje
Celkem
1014-Zeměděl.činnost		
12 000						
12 000
1032-Lesní hospodářství
85 000						
85 000
1036-Správa v les.hospodářství
33 200						
33 200
1039-Ost.záležitostiles.hospod.
50 000						
50 000
2143-Cestovní ruch		
5 000						
5 000
2144-Ostatní služby		
65 300						
65 300
2212-Silnice		
1 155 000				
3 000 000		
4 155 000
2219-Chodníky		
432 000				
1 000 000		
1 432 000
2221-Provoz veř.sil.dopravy
77 300						
77 300
2310-Pitná voda		
29 000						
29 000
2321-Odvád.a čiš.odpad.vod
40 000						
40 000
2341-Vodní díla		
50 000						
50 000
3113-Základní školy				
2 000 000		
2 000 000		
4 000 000
3231-Základní umělecká škola
113 000						
113 000
3313-Kino			
30 000						
30 000
3314-Knihovna +IC		
632 700						
632 700
3319-Ost.zál.kultury		
111 000						
111 000
3326-Ochrana památek
23 000						
23 000
3341-Obecní rozhlas		
65 000						
65 000
3349-Sděl.prostředky		
71 000						
71 000
3392-Zájm.činnost v kultuře
75 300						
75 300
3399-Ost.zálež.kultury
135 000						
135 000
3419-Ostatní tělových.činnost
200 000						
200 000
3421-Zájm.činnost a rekreace
80 000						
80 000
3611-Podpora ind.byt.výstavby
50 000						
50 000
3612-Bytové hospodářství
310 000						
310 000
3631-Veřejné osvětlení
420 000				
500 000		
920 000
3632-Pohřebnictví		
170 000				
60 000		
230 000
3633-Výstavbaa údržba inž.sítí
300						
300
3635-Územní plánování					
650 000		
650 000
3639-Kom.služby a územ.rozvoj 445 000		
600 000		
200 000		
1 245 000
3721-Sběr nebezp.odpadů
110 000						
110 000
3722-Sběr a svoz kom.odpadů
930 000						
930 000
3723-Sběr a svoz ost.odpadů
170 000						
170 000
3725-Sběrný dvůr						
500 000		
500 000
3726-Využív.ost.odpadů
212 000						
212 000
3745-Veřejná zeleň		
250 600						
250 600
3900-Ost.činnosti pro obyv.
20 000						
20 000
4351-Služby sociální péče
25 000						
25 000
5212-Ochrana obyv.		
10 000						
10 000
5512-Požární ochrana		
263 500						
263 500
6112-Zastupitelstva obcí
1 502 000						
1 502 000
6171-Činnost místní správy
3 541 200				
200 000		
3 741 200
6310-Výdaje z fin.operací
70 000						
70 000
6320-Pojištění obce		
60 000						
60 000
6399-Ostatní fin.operace
650 000						
650 000
6402-Fin.vypořádání		
4 000						
4 000
6409-Ost.činnosti-rezerva
450 000						
450 000
Celkem									
23 943 400
Saldo příjmů a výdajů								
- 2 444 400

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Často se na nás obrací občané s dotazem, jak postupovat, když na
svém pozemku chtějí pokácet strom.
Povolování kácení dřevin se řídí zákonem č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č.
189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. O povolení kácení musí požádat vlastník pozemku,
na kterém se má kácení provádět. Kácení musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem Obecnímu úřadu Božice, který
jej může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Žádost o povolení kácení dřevin si
můžete stáhnout z webových stránek obce www.bozice.cz, nebo
je tento tiskopis k vyzvednutí na OÚ Božice.
Kdy žádat o povolení kácení dřevin?
-pro dřeviny obvodu kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí
-pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha je 40 m2 a více
-pro stromořadí

Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, není nutné povolení ke kácení dřevin a nemusí se oznamovat.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny – v geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem a 31.
březnem.
Kácení nebezpečného stromu
V polovině ledna jsme museli přistoupit k pokácení nebezpečného stromu u studánky v Českých Křídlovicích. Jednalo se o vzrostlý akát, který byl v rozsoše
3
prasklý a ohrožoval nedaleko stojící nemovitost. Kácení provedla odborná firma z Výrovic, ze stromu se vytěžilo neuvěřitelných 13 m3 dřeva.

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na lopatách.
Tak jsme se dočkali a konečně i v Božicích napadl sníh. Na naší zahradě máme takový mírný kopeček, kde to pěkně jezdí. Vzali jsme si teplé
nepromokavé oblečení, lopaty a už jsme stáli na kopečku. Nejdříve
to chtělo trochu uhladit a uklouzat a potom už to jelo! To bylo radosti
a hlavně pohybu!
Jeden den nám napadlo plno nového sněhu, který byl krásně mokrý,
a daly se z něj dělat koule. Na dvoře se to koulelo sem a tam a rázem
„vyrostlo“ několik sněhuláků. Pomocí klacíků, kamínků a starého hrnce jsme společně postavili jednoho velkého a u něj jsme se vyfotili.
Iveta Němečková

Začátkem prosince dostala naše škola od firmy English Focus nabídku na uspořádání kurzu anglického jazyka. English Focus je jazyková společnost, která se
zaměřuje na pořádání kurzů pro základní školy pod vedením rodilých mluvčích. Kurzy jsou realizovány přímo v budovách jednotlivých základních škol, které
si jejich pořádání objednají. Jako učitelka angličtiny vím, jak moc je pro děti užitečná a především motivující možnost být konfrontován s rodilým mluvčím
a ověřit si znalost jazyka v praxi, nabídka mne proto velmi zaujala. Informace jsem předala jak dětem od třetí do deváté třídy, tak i (prostřednictvím internetových stránek školy) jejich rodičům. Vzhledem k poměrně vysokému zájmu dětí z I. i II. stupně naší školy jsem se nakonec rozhodla pro utvoření dvou
učebních skupin po přibližně dvaceti dětech. V první skupině budou děti od třetí do páté třídy a druhou skupinu utvoří žáci od šesté až po devátou třídu. Výuka proběhne v týdnu od 6. 3. do 10. 3. 2017, děti budou mít denně tři hodiny angličtiny pod vedením zkušeného britského lektora. Za 15 hodin kurzu zaplatí

Každoročně nás nezklame návštěva Mikuláše s andělem a čerty z Domova důchodců. Děti
jsou už od rána netrpělivé a vyptávají se, zda Mikuláš přijde. Při kladné odpovědi mají
připravenou hned další otázku:“ A kdy přijde“? A letos se dětem velký zážitek opravdu podařil. Z čertovské veselice nám zbyly sladkosti, takže družina Mikuláše navštívila s dárky
všechny děti prvního stupně i ve druhém patře. Čertů si tak užili i žáci od 6. do 9. třídy. To
bylo veselí a musím poznamenat, že se všechny děti chovaly slušně a snad i obnovily důvěru Mikuláše s družinou, protože poslední roky za staršími dětmi už nechtěli chodit. Pak, že
se neumíme radovat. Dobrá nálada nám vydržela celý den. Moc děkujeme zaměstnancům

Informace z knihovny

Dnes už neslouží naše knihovna jen jako místo, kde se půjčují knihy a časopisy, ale můžete se zde setkávat s jinými lidmi, získávat informace z různých zdrojů, pro veřejnost jsou k dispozici 2 PC s připojením na internet, můžete si zde zkrátit čas hraním společenských her, pořádají se tu besedy, různá setkání a 2 –
3x ročně pořádáme tvořivé dílny. Jsou k dispozici i on-line služby. Potřebujete-li vědět, zda máme konkrétní knihu v knihovně, můžete se podívat přes on-line
katalog na stránkách knihovny www.bozice.cz/knihovna, jestli ji máme ve fondu. Můžete se také přihlásit do svého čtenářského konta a prodloužit si zde své
výpůjčky nebo rezervovat knihu. Více informací o tom, jak se přihlásit do uživatelského konta získáte v knihovně.
V minulém roce 2016 jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, ze které jsme pořídili do knihovny nové počítače pro veřejnost
a novou tiskárnu. Hry, které si v knihovně můžete půjčit: Ubongo, Dominion, Zlaté Česko, Svět v kostce, Párty alias, Osadníci z Katanu – rychlá karetní hra,
Kvarteto, Pexeso, nebo můžete přinést vlastní.
V prosinci jsme se 3 x sešli v knihovně na zimním tvoření (viz foto)
Simona Juhaňáková

Nemá se zapomínat

V loňském listopadu oslavila vážená a milá paní učitelka Ludmila Hnízdilová krásné výročí svého narození. Profesi učitelky mateřské školky vykonávala
celý život. Pracovala dobrovolně ve svém čase ve sboru pro občanské záležitosti, kde se stala později, po paní Ludmile Veselé, jeho předsedkyní. Také zpívala
v místním smíšeném pěveckém sboru. Myslím si, že by se nemělo na takové obětavé spoluobčany zapomínat. Vždyť vychovávala spousty dětí, které na
ni vzpomínají s láskou. Ráda bych jí za všechny bývalé žáky srdečně popřála hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let. A hlavně poděkovala za
všechnu tu obětavou práci pro nás všechny.
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Tak jsme se sešli. Sousedé blízcí
i vzdálenější. Ti co se setkávají
častěji i ti co se vidí jen občas.
Již podruhé jsme v předvánočním čase na Kolonii uspořádali
setkání, tentokrát s kulisou netradičních vánočních stromků
a volbou krále vánočních salátů.
Inspirací pro vytvoření netradičních stromků byli předměty
běžného života- stará cédéčka, vinné láhve, použitý vánoční balicí papír. V připravených dílničkách si velcí i malí vyráběli adventní věnce, netradiční ozdoby z ruliček od toaletních papírů, z
korálků vyráběli anděly. Velkým lákadlem pro děti byl koutek Harryho Pottera s mnoha kouzly a
lektvary. Děti si pod klobouk psaly svá přání, která byla zapečetěna originální pečetí z Nebelvíru.
Také jsme se dověděli, jak se slaví Vánoce v různých koutech světa. Popíjeli jsme punč, chutnali
a známkovali saláty od sedmi hospodyněk, které šly se svou kůží na trh. Nejvíce sousedům chutnal salát Jiřky Čurdové. K zakousnutí jsme nabídli i řízky a vánoční cukroví. Sál Jiráskova domu
byl příjemně plný milých lidí, kteří nikam nespěchali a klábosili se sousedy. A právě to je motto
celé akce. Je čas najít si čas. Děkujeme za nápady a příjemně strávené chvíle při přípravách všem

V sobotu před Mikulášem jsme v KD vyhlásili čertovskou veselici. Zabavit současně děti od dvou let do patnácti není lehké, proto jsme tentokrát požádali paní
učitelku Miriam Kočí, aby děti naladila do rytmického cvičení sestavou v provedení mažoretek, a také nám ochotně vyšla vstříc i paní Lucie Robíšková, která si
připravila s dětmi rytmické cvičení a vydržela na tanečním parketu tančit s dětmi, i když jsme již vyhlásili volnou taneční zábavu pro děti i rodiče. Samozřejmě
nechybělo ani „ zpovídání se z hříchů“ před Mikulášem a jeho družinou. Za odvahu si odnesly děti vcelku hodnotný sladký balíček. Děkuji všem, kdo se na akci
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Kulturní komise rady obce Božice

srdečně zve všechny ženy na oslavu

Program: someliérem řízená ochutnávka vín, kulturní program,
občerstvení zajištěno
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A my jsme těch kroků ale udělali. Naše obec je pěkně rozlehlá, proto se z knihovny rozešlo na všechny strany hned pět skupin Tří králů. Každá trojice dětí je vždy
doprovázena dospělým, protože končíme až za tmy a taky proto, že se najdou
i tací, co se na děti „ utrhnou“. Ale ve velké většině jsme se setkali od našich
občanů se vstřícností, a protože už známe výsledky tříkrálové sbírky i štědrostí.
Děti měly červené tvářičky nejen od mrazu, který v pátek byl, ale i od radosti, že
mají pokladničky plné. Teď už jen, aby se vybrané peníze dostaly až k nejpotřebnějším. A nás těší, že se najde v naší obci mnoho občanů, kteří mají srdce na

Už počtvrté v řadě jsme se mohli setkat poslední adventní sobotní odpoledne v
Obecním sklepě v Božicích, kde jsme tentokrát obdivovali velkoformátové obrazy
Heleny Bagoňové. Sama autorka obrazů byla během celé akce ve sklepní rotundě,
která se již po několikáté stala výstavní božickou síní a všem zúčastněním mohla
nastínit inspirace, které ji k abstraktní tvorbě vedou. Obrazy rotundě slušely a celou
ji rozzářily. Nás návštěvníky malby zaujaly nejen svou velikostí, ale taktéž hloubkou, jež se do každého ze svých obrazů snaží předat.
Každoroční program tvořil tradiční punč a sýry z Mlékárny Klíč. Celá akce byla
obohacena o prodejní výstavu ručně vyráběných voskových svíček od manželů
Bohátkových a drobných dárkových předmětů od klientů ze znojemské Dílny svaté
Kláry.
Tato výstava by nemohla vzniknout bez Vladimíry Konupčíkové, která téměř samozřejmě přijímá výzvy, jak oživovat veřejné prostory nejen v Božicích. Vždy má
po ruce spoustu praktických nápadů a podnětů, jak výstavy realizovat. Důkazem
toho mohou být reinstalované objekty z “Kolonky” evokující vánoční stromky v
prostranství před sklepem.
Cílem těchto akcí je především poukázat na krásná místa naší obce, která by měla
ožívat častěji, nežli pouze několikrát do roka. Díky šikovným a nadaným místním
občanům je to každoročně možné a za to děkuji. Dále děkuji Obci Božice za možnost bezproblémově realizovat tyto kulturní akce. Vedení obce taktéž vděčím za

Když jsme obdrželi zprávu, že je Ivánek Hudec v léčení po úrazu a tradiční jesličky se nebudou konat, začali jsme přemýšlet o náhradním řešení. Zrušit program by zarmoutilo ty nejmenší, kterým maminky objednaly kostýmky a andělská křídla. Přesunout program do kostela nebo do kulturního domu? Ale jak spojit
akci se zvoněním a s promítáním? A tradiční betlém by nebyl? Vydali jsme se k Hudcům na vyjednávání. Nejprve p. uč. Kočí, pak p. J. Hudcová a nakonec já
a paní Benkovičová. Přece jen jsme našli řešení díky vstřícnosti Hudcových. Protože se Ivánek nemohl moc hýbat, betlém ve zvonici připravil pan Ivan Hudec
st. A zároveň se stal i zvoníkem. A jak mu to šlo. Vašek Suchánek zkontroloval spouštění filmu a pořádně už od čtvrtka topil dřevem, které nechal pan starosta
přivést a vánočně kino vyzdobil. Děti měly před tolika návštěvníky trochu trému a paní učitelky Miriam Kočí a Zuzana Ralenovská je musely povzbuzovat,
všichni návštěvníci ale hlasitě tleskali a vánoční hra se zpěvy se dětem moc podařila. Potom jsme se přesunuli ke zvonici a popíjeli svařák a čaj od paní Švajkové,
pozorovali velké prskavky, zářící betlém a užívali si ten vánoční čas. Zpátky na pohádku se nás vrátilo opravdu hodně. Kino bylo plné do posledního místečka.
S přáním hezkého večera jsme se rozcházeli domů. Děkuji všem organizátorům za ochotu a snahu nezklamat hlavně ty nejmenší.
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Valnou hromadu zahájil starosta Sboru dobrovolných hasičů v Božicích pan
ihned po změně v portálu.
Jan Szabó. Přivítal všechny zúčastněné, zejména pak starostu obce pana Karla V Božicích se konala soutěž „7v1“ a hasiči tuto soutěž obohatili nejen činností
Halu a pana Vladimíra Vitoucha jako delegáta za SDH Pravice.
ale i technikou. Za zmínku stojí pěnové pole, ve kterém řádili nejen soutěžící
ale i děti. Proběhla soutěž o pohár starosty v požárním sportu. Nemohl chybět
ani tradiční fotbálek na Škárkovce. Mimo vlastní akce jsme se také podíleli na
Program výroční valné hromady:
pořádání drakiády a rozsvícení vánočního stromu.
zpráva o činnosti za rok 2016
Zásadní změny proběhnou v letošním roce na základě rozhodnutí sdružení
složení zvoleného výboru
hasičů a budou se týkat kompletní výměny členských průkazů za nové.
návrh složení zásahové jednotky
V závěru roku byli vybraní členové vybaveni osobními ochrannými pomůckaplán činnosti na rok 2017
mi,
bylo zakoupeno vybavení pro účely požárního sportu a v neposlední řadě
diskuse, usnesení z valné hromady
proběhl
nákup požární stříkačky PS15 od obce Břežany. PS15 můžeme využít
závěr a malé pohoštění
jak
pro
účely
požárního sportu, tak i pro zásah.
Zpráva o činnosti za rok 2016
Na začátku roku sbor pořádal tradiční masopustní zábavu Fašank, která opět
přinesla na přípravách spoustu práce a času. Nechybělo ani tradiční půlnoční
Výjezdy jednotky za rok 2016, Nahlášeno 16 výjezdů, Jednotka zasahovala 7x, Jednotka,
vystoupení, které sklidilo velký potlesk. Po Fašanku nás čekal další velký
nevyjížděla 5x, Planý poplach 3x, Taktické cvičení 1x
úkol a to příprava na oslavy 125. výročí založení sboru. Připomeňme si pár
Plán činnosti na rok 2017
činností z průběhu oslav. Hasičská zbrojnice se může pochlubit novým ručně -školení první pomoci
malovaným hasičským znakem. Autorem znaku je Petr Vitouch. Pan Ladi-uspořádat masopustní zábavu Fašank
slav Nevrkla připravil a shromáždil spoustu historického materiálu, který
-školení odborné způsobilosti
obohatil naše výročí oslav. Den oslav proběhl hladce a bez větších problémů. -zajistit prohlídku hydrantů v obci Božice
Oslavu zpestřil průvod mažoretek a pozvaných sborů dobrovolných jedno-zajistit údržbu tréninkové dráhy na bývalé krosové dráze
tek. Na oslavách jsme mohli vidět hasičskou techniku, spoustu vystavených
-zúčastnit se okrskových soutěží a na nich dosáhnout co nejlepších umístění
fotografií. Navštívili nás zasloužilí pamětníci, bývalí hasiči, také nechyběla
-zúčastnit se znojemské ligy v požárním sportu
návštěva z vedení hasičského záchranného sboru a okresního sdružení hasičů. -účastnit se okrskových schůzí
Velké ocenění sboru přišlo ve formě darování stuhy k praporu a řádu svatého -uspořádat zábavu tradičních krojovaných hodů
Floriána. Byli oceněni i členové sboru za věrnost a příkladnou práci. Vybraní -zúčastnit se námětového cvičení na vybraný objekt (1. pololetí Břežany, 2. pololetí
členové sboru byli nově vybaveni vycházkovými uniformami. Jedná se o 9
Pravice)
dámských a 9 pánských uniforem.
-uspořádat fotbal na Škárkovce
Co se týká zázemí, došlo mezi obcí a sborem k výměně garáží. Dále bylo obcí -ve spolupráci se Základní školou Božice se podílet na drakiádě
vystaveno nové oplocení, které nyní dělí autopark SDH od obecního dvora.
-zajistit údržbu techniky, výstroje a výzbroje
Technika byla podrobena pravidelné údržbě, zejména zásahové vozidlo Avie. -zajistit údržbu hasičské zbrojnice
Jednotka se zúčastnila pravidelného odborného školení. 3 členové prošli vý-zúčastnit se potřebných školení
cvikem dýchací techniky v Tišnově, 2 členové školením velitelů jednotek a 3 -ve spolupráci se Základní školou Božice se podílet na rozsvícení vánočního stromu
členové školením strojníků ve Znojmě.
Usnesení z výroční valné hromady SDH Božice 7. ledna 2017
Jednotka sboru a její evidence je nově posílena o elektronický portál zvaný
Výroční valná hromada přijala následující usnesení
Port.all. Ve zkratce jde o el. evidenci členů, techniky a zásahů jednotky, která
je přímo propojena s operačním střediskem hasičského záchranného sboru.
1.Schválila - návrh činnosti na rok 2017
Změny v evidenci neprobíhají zdlouhavou papírovou formou, ale prakticky
2.Uložila výboru SDH Božice a všem jejím členům- aktivně se podílet na

Na Boží hod vánoční jsme se s vinaři a milovníky vína sešli v kostele sv. Petra
a Pavla a posléze i v jídelně v Kulturním domě. Mši celebroval a víno žehnal
Marek Orko Vácha. Požehnáním vína se nežehná jen samotný produkt, ale
žehnají se ti, kteří ho připravili a i ti, kteří ho konzumují. V odpoledních hodinách jsme se sešli pravda v kruhu rodinném na degustaci již požehnaných vín.
Naše akce jsou velice neformální, a tudíž k občerstvení si každý donesl, co má
nejraději a nepohrdli jsme ani sýry z Mlékárny Klíč.
Ale zpátky k vínům, jaká jsou vína ročníku 2016? Jako každý rok je shledáváme úplně jinými než v předchozích letech. Čekají nás vína ne příliš sladká, ale
ani ne kyselá, spíše vyrovnaná, se šťavnatou kyselinkou, která však nepálí, ale
dotváří celistvost degustovaného vína a pobízí k dalšímu napití. Oproti minulému ročníku, který překypoval jak množstvím, tak cukry, jsme nyní u vín, ke
kterým se musíme chovat zase trochu jinak, ale za to díky nim poznáme nové
odstíny chutí, vůní a barev, které jsme již zapomněli, že existují, nebo jsme
je ani nikdy ve víně neměli. Všechna vína byla i přes své mládí připravena na
vysoké úrovni. Víno je totiž živý organismus, o který je potřeba se starat, aby
se vyvíjel tak, jak má.
Stejné je to i s Družstvem božických vinařů, pro něž byl minulý rok v mnohém zlomový a doufejme, že i rok letošní bude dynamický v těch správných
intencích. Letos nás vinaře, členy Družstva, a návštěvníky našich akcí čeká
mnoho již tradičního, ale zase trochu upraveného. Úplnou novinkou bude
vinařské odpoledne, na které vás chci pozvat do sálu Kulturního domu v pátek
24. 2. od 17:30 hod. Připravujeme soubor přednášek o vinohradnictví a vinařství, který bude zakončený řízenou degustací. Tato unikátní akce je předzvěstí
svátku místních vinařů, XVI. Božického koštu, který bude jako každý rok
o velikonoční neděli. Košt se stal nedílnou součástí místní zábavy a doufám,
že i letos naplníme sál do posledního místa.

Již tradiční letní akcí jsou
Božické otevřené sklepy,
které se budou konat 29.
7. 2017 a jako vždy se vás
budeme snažit co nejlépe pohostit v našich sklepích. Už
teď víme o několika novinkách, které vám zpříjemní
tento letní den a rozšíří vaše
vnímání o nové vjemy,
nejen vinařské. Nová poznání vín a vinařů s tím jdou
ruku v ruce, ovšem v pravý
čas vám vše prozradíme.
V září nás čekají ochutnávky
burčáků ročníku 2017 a vinařský rok tradičně zakončíme Svatojánským žehnáním,
které bude v sobotu 30. 12.
2017.
Hrubý nákres jsem vám tedy
představil, pokud se chcete
dozvědět více, určitě sledujte naše stránky na facebooku a především navštivte
zde představené akce a pijte božická vína, jež připravujeme především pro lidi
z naší obce a jejich přátele. Na naších akcích nenajdete kýč a přetvářku, ale
především uvolnění se, společné setkávání nad opravdu lahodným mokem,
jeho spojení s kulturou či novým poznáním a prohlubováním našich místních 9

Seriál: Putování po božických hospodách. Hostinec Hoja

Putovat dneska po božických hospodách? Řeknete si, co to je za nesmysl? Jasně, dneska to máme jednoduché. Klasický hostinec máme v Božicích pouze
jediný! Ještě mu v pracovním týdnu sekunduje Pohostinství u nádraží, ale to je spíše stravovací zařízení než klasická hospoda a k posezení sousedů slouží
nepravidelně i klubovna v Jiráskově domě na Kolonii.
Bývaly však v Božicích časy, kdy zde fungovaly známé hostince a dokonce byly časy, kdy to byly hostince vyhledávané. Protože se snad i v oblasti pohostinských služeb blýská na lepší časy, zahájíme rok 2017 seriálem o historii božických hospod. Budu jenom rád, když bych získal nějaké konkrétní vzpomínky
a fotografie o fungování těchto zařízení v Božicích a Českých Křídlovicích.
Putování začneme od Adama, tj. od zmínky o nejstarším božickém hostinci. Jmenoval se Hostinec Hoja (Hoja Wirthshaus) a nacházel se v lesích blízko
dnešního nádraží, v dobách, kdy zde ještě železniční trať nevedla, zato tudy procházely obchodní cesty z jihu i ze západu. Obrázek Hostince Hoja nemáme, ale
máme jednu důležitou nezpochybnitelnou indicii o jeho existenci a tou je jeho vyznačení na mapě (I. Vojenské mapování – josefské z let 1764 – 1783). A taky
máme dochovanou pověst, která se k tomuto hostinci váže.
Záhad kolem tohoto nejstaršího božického hostince je víc než dost a pro současnost asi zůstane tou nejzajímavější a nejdůležitější stopou právě ta pověst. Tu
jsem poslal do Českého rozhlasu Brno a tam ji najdete v archivu. O tom
všem jsem podrobněji psal na blogu: http://probozice.blogspot.cz/2015/04/

Ale jednoho krásného dne byla těmto zlodějnám učiněna přítrž. Jeden z kupců
tudy projížděl už potřetí a tentokráte se nevypravil sám. Vzal si sebou svého
Ladislav Nevrkla urostlého syna, aby mu byl nápomocen při dopadení zloděje, který ho už dvakrát
oloupil o několik pytlů soli.
Pověst o strašidelném lesíku, solné stezce a Hostinci Hoja Byl již večer, když povoz dojel k této lesní hospodě. Otec vstoupil do hospody
sám a syn se schoval pod formanskou plachtu na voze s pytli soli. V hostinci už
U železniční stanice Božice, po levé straně trati směrem k Hrušovanům
svítili. Hospodský uvítal našeho vozku jako starého známého, usadil ho ke stolu,
nad Jevišovkou, roste akátový lesík, kterému se kdysi dávno říkávalo
Strašidelný lesík. Železniční trať vede dnes po cestě, po které za dávných optal se na zdraví, na cestu a pak se otázal, co má přinésti k jídlu a pití. „Přineste
mi kousek slaniny a žejdlík piva. Nezdržím se dlouho. Chci ještě dojet do Hododob vedla důležitá silnice. Po ní vozili z Rakous a Uher do našeho kraje
sůl; proto jí říkali Solná stezka. Jezdilo tu hodně povozů, a proto bylo po- nic; mám tam známé a zůstanu u nich na noc.
dél stezky hodně zájezdových hostinců. Taková příjemná a útulná hospoda A zítra dál do Znojma, kde složím náklad na Horním náměstí do solnice. A kousek
slaniny a chleba mi zabalte na cestu!“ Nevěřil falešnému úsměvu upovídaného
byla i v akátovém lesíku u Božic. Říkalo se jí Hostinec Hoja.
Avšak děly se zde občas divné věci! Tu ztratilo se z povozů několik pytlů hostinského ani trošku. Zaslechl totiž, že pomáhá za náležitou odměnu zlodějům
při jejich krádežích.
soli, tu zase přes noc zmizel povoz i s koňmi, jednou scházel dokonce
„A co byste spěchal! Posaďte, odpočiňte si, venku je dnes pěkně, dobře se vám
i vozka a už ho nenašli. Po takových událostech už do této hospody
pojede,“ přemlouval hosta hostinský.
povozy raději nezajížděly. Každý vozka rychle přejel se svým těžkým
Zatímco otec chvatně dojídal přinesené jídlo, vstoupili do krčmy dva nedbale
nákladem kolem nechvalně vyhlášené krčmy a zajížděli sem jenom ti
oblečení muži s divným kukučem. A hned se s ním dali do řeči jako staří známi.
nejotrlejší. Hospoda se stala postrachem celého okolí.
pribeh-z-bozic-jak-se-kupec-zbavil.html

Deset let provozu RELAXU
Ano, je to právě výročí, kdy v únoru 2007 byl zahájen provoz sportovního a rehabilitačního centra v Božicích. Po roční rekonstrukci rozsáhlé plochy suterénu
kulturního domu získal tento objekt nové naplnění.
Tehdejší zastupitelstvo obce zvažovalo více variant využití, nakonec zvítězil projekt podpořený finančně Ministerstvem pro místní rozvoj. Za těch deset let
prošlo službami Relaxu 113 000 lidí, pro představu uvedu, že občané Znojma by „jako“ navštívili zařízení 3x. Z tohoto počtu je z 90% návštěvníky využitý
bazén s vířivkou, 10% lidí přišlo do sauny a solária. Další prostory jsou v pronájmu pro služby kadeřnictví, kosmetiky, masáže a pedikúry, součástí je také
obslužný bar.
Hlavním záměrem projektu bylo nabídnout občanům dostupný zdravotně relaxační přístup ke slané vodě, školní mládeži výuku plavání a v neposlední řadě
také využití volného času.
První roky provozu bylo zařízení využíváno především našimi občany, v posledních letech převažují zájemci z okolí a také např. senioři z nedalekého příhraničí Rakouska. Je potěšující, že pravidelně se zde učí plavat děti z šesti mateřských školek širokého okolí, nebo lidé dojíždí kvůli slané vodě bez chloru
s antiseptickými a léčebnými účinky. Zeptáte-li se jich, čím je božický RELAX zaujal, tak vám zpravidla odpoví, že je zde prostředí komornější, vhodné pro
menší počet lidí a v nabídce více služeb. Pokud pravidelně využijete RELAXU, zdravotní pojišťovny vám zaplatí 12 vstupů za rok.
Poněvadž byl v minulém roce v Božickém zpravodaji podrobně popsán provoz a služby tohoto zařízení, zmínil jsem se jen okrajově o jeho významu.
V posledních 25 letech se v naší obci hodně změnilo. Myslím, že zastupitelstvo obce má jasno, co občané potřebují, co je třeba udělat teď, a co v budoucnu.
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Přestože ve chvíli uzávěrky jsou teploty pod nulou a na hřišti leží sníh, jsou
fotbalisté již v plné přípravě na jarní část okresních fotbalových soutěží. Nejdál
v přípravě je mladší přípravka (společný tým Božice/Břežany), která má za
sebou i vánoční turnaj v Břežanech.
V zajímavém souboji Božice/Břežany – Prosiměřice byli nakonec těsně úspěšní
hosté, když zvítězil
9:10. Nejlepším
střelcem turnaje byl
Jiří Himal a nejlepším gólmanem se
stal Vlasta Fňukal.
Družstvo mužů letos
vynechává tradiční
zimní turnajovou
přípravu na umělce
v Hrušovanech (turnaj začíná 4.2.), ale přípravné zápasy budou domlouvány se
soupeři jednotlivě.
Součástí kondiční přípravy pro registrované i neregistrované hráče byly dva
tradiční prosincové fotbálky na umělce za školou. Ten první se hrál v poledne na Štědrý den, druhý pak jako Silvestrovský fotbálek 30.12.2016 ve 14
hodin. Turnaj, který je současně i jakýmsi Memoriálem Vlastíka Fňukala, letos
přilákal 23 hráčů a to ještě někteří museli být v práci, jinak by určitě nechyběli.
Účastníky zápasu vidíte na společné fotografii.
V kalendáři akcí fotbalistů nechyběla ani Štěpánská zábava, která se konala
25.12.2016 v sále kulturního domu. Stovce spokojených návštěvníků hrál
Šuriband z Břežan.
OFS Znojmo zveřejnil již rozpisy jednotlivých soutěží. Vzhledem k možnosti
domácích týmů měnit termíny jednotlivých utkání může aktuální rozpis doznat

Elévové a mladší žáci
Dne 19. 11. 2016 vyrazila kategorie elévů a mladších žáků do Břežan na turnaj Florbalové
ligy nadějí, kde odehrála vynikající zápasy. Všichni hráči dokázali přesvědčit, že nevypouštějí
jediný souboj a že budou bojovat do konce zápasu.
Kluci odehráli na turnaji 3 zápasy a to proti Břežanským havranům, Tasandě a Černým jestřábům Miroslav.
Břežany jsme porazili 2:0. První gól zařídil Jakub Jírovec s Radkem Kapaňou. Kuba nahodil
míček do pravého rohu, kde zpracoval Radek a otočkou přihrál nabíhajícímu Kubovi před
bránu, který se při střele nemýlil. O druhý gól se postaral Bohdan Rapčan, když vyhrál buly
a jednoduše vystřelil ránu jak z tanku do horního růžku. Za pochvalu určitě stojí i brankář
Šimon Šubrt, který několikrát zachránil bezgólový stav, a tak si udržel čisté konto.
Ve druhém zápase proti Tasovicím dal úvodní gól do levé šibenice Bohdan Rapčan. Jednogólový náskok jsme drželi poměrně dlouho, avšak snaha byla marná. Zápas skončil remízou
a následovaly nájezdy, ve kterých jsme neobstáli.
V dalším zápase jsme stáli proti Černým jestřábům Miroslav, kteří nás přehráli se skórem 4:0.
Každopádně turnaj byl vydařený. Z chyb, kterých jsme se v zápase dopustili, se ponaučíme
a na trénincích dotrénujeme nedostatky jako stavění zdí a podobně. Další turnaj nás čeká už
28. ledna.
Vojtěch Maruštík
A tým
Do každoročního turnaje Znojemské amatérské florbalové ligy, který probíhá vždy poslední víkend
před Vánocemi v břežanské hale, složili tým také naši dorostenci, junioři a muži. Celodenní florbalové
klání zahájili výbornou remízou. V dalších utkáních sice proti ostříleným týmům další body nezískali,
zlepšení od minulého srovnání však bylo znatelné.
Minipřípravka a přípravka
První turnajové vyřádění v sezoně jsme těsně před vánočními prázdninami nachystali i pro nejmladší
dvě kategorie, minipřípravku a přípravku. Již podruhé jsme zorganizovali tuto vánoční akci, aby si hlavně ti úplní nováčci zakusili turnajovou atmosféru nejdříve ve svém domácím prostředí. Bohužel se letos
z důvodu onemocnění většina nejmladších nemohla dostavit. Složili jsme proto pouze dva zkušenější
týmy. Břežanští florbalisté pak stejně jako vloni doplnili turnajovou soupisku třetím družstvem.
Cílem turnaje bylo výše zmíněné načerpání zkušeností pro hráče a zisk informací o jejich dovednostech
pro trenéry. V zápasech se proto nepočítaly branky a mezi hru byly vloženy soutěže prověřující právě
florbalový um.
Celé nedělní dopoledne proběhlo v přátelské a pohodové atmosféře. Všichni přítomní hráči obdrželi
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Hynek Leukert
MASÁŽE

PRO TY, KDO SI UMÍ VYBRAT
OD 230 Kč / MĚSÍC
ZDARMA INSTALACE
ZDARMA TELEVIZE
DO MOBILŮ I TABLETŮ

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

PODA a.s., Pražská 1653/30, 669 02 Znojmo
844 844 033
www.poda.cz

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE

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

Telefonické objednávky : 603 344 004

ÚVĚRY – PŮJČKY
EXEKUCE
NESPLÁCÍTE – JSOU NA
VÁS VYDÁNY EXEKUCE
MY VÁM POMŮŽEME
OLDIMAX s.r.o.
Konec zadlužování, nesplácení
exekucí, stresu, ponižování
ODDLUŽENÍ
INSOLVENCE
PORADENSTVÍ ZDARMA
Volejte : 721 179 150
773 652 145
www. oldimax.cz
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Tel.: 605 562 829

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

