Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 4/2017

Slovo starosty
Vážení občané,
letošní rok se nám překlopil do své
druhé poloviny, a přestože počasí láká spíše k jiným činnostem,
věřím, že si naši občané najdou čas
i k přečtení dalšího čísla Božického
zpravodaje.
Jak jsem psal v minulém čísle,
proběhl v červnu bohatý kulturní program, který završily
tradiční krojované hody. V letošním roce je pořádali místní
hasiči a společně s chasou svůj úkol zvládli bez nějakých
větších problémů a dokázali tak, že patří k nejlepším
organizacím v naší obci. Pokud jsem začal psát o našich hasičích, musím však především vyzdvihnout jejich
akceschopnost v jejich hlavní činnosti a tou je ochrana
obyvatel a majetku při požárech.
V letošním extrémně suchém létě, kdy k založení požárů
stačí jakákoliv jiskra, se ukazuje, jak důležitou složkou
dobrovolní hasiči jsou. Pro jejich činnost se nám letos podařilo vyřídit dotaci od JMK ve výši 500 tisíc Kč a společně
s financemi od obce by se mělo zakoupit nové vozidlo
k převozům na zásahy, případně hasičské závody. Rád
bych touto cestou všem našim dobrovolným hasičům
poděkoval za jejich dlouholetou činnost.
Dalším kulturním vrcholem tohoto roku jsou Božické
otevřené sklepy 29. 7. 2017. Otevřené sklepy probíhají
v okolí obecního sklepa a především ve sklepní uličce
k Boroticím.
Zde bylo nově položeno elektrické vedení a v rámci
toho jsme připravili v této lokalitě nové veřejné osvětlení.
Dále zaměstnanci obce pracují na úpravě komunikace
v této lokalitě. Myslím si, že tato sklepní ulička v sobě
skrývá velký potenciál a je jen třeba jej dále rozvíjet. Na
otevřené sklepy zvu všechny naše občany, nejen za
dobrým vínem, ale vzhledem k bohatému programu i za
kulturními zážitky.
V rámci rozvoje sportovního vyžití v naší obci bylo již
dokončeno nové hřiště na plážový volejbal v areálu naší
školy. Hřiště je možno užívat i veřejností, jen vzhledem
k oplocení areálu a možným rezervacím je třeba vyzvednout klíče v Relaxu. Také naši fotbalisté se připravují na
nadcházející sezonu a mimo pravidelných tréninků provedli svépomocí zapískování travnatého povrchu hřiště.
Abych nepsal jen o pozitivních věcech v naší obci,
musím připomenout také otázky negativní. Jedná se především o věci přestupkové, kdy například v měsíci červnu
se opět ukázali někteří naši spoluobčané, kteří spáchali
šest přestupků. Naši obec to stálo jen za tento měsíc
devět tisíc, které mohly být využity rozhodně účelněji.
Bohužel nelze zveřejňovat jmenovitě pachatele těchto
přestupků, každý občan by si však měl rozmyslet, zda
je nutné v některých banálních případech volat policii.
V takovémto případě, pokud nejde o trestný čin, řeší toto
Městský úřad v Hrušovanech a tuto agendu platí obec,
kde došlo k přestupku. Dalším, stále se opakujícím nešvarem je pořádek na veřejných prostranstvích, který se spíše
zhoršuje a zaměstnancům obce přidává práci. Mezi další
prohřešky řadím také jízdy na terénních motocyklech na
místech, kde rozhodně nemají co dělat, například v lesoparku v chráněném území.
Abych zakončil svůj článek trochu optimisticky, přeji
všem čtenářům krásné prožití zbytku léta a hlavně aby
nám konečně zapršelo.
Karel Hala, starosta obce Božice

Napijte se, zazpívejte si a užijte si Božické otevřené sklepy

Družstvo božických vinařů a obec Božice si Vás dovolují pozvat na Božické otevřené sklepy,
jež se konají 29. července 2017 od 13:00 do 21:00. Sklepy budou jako vždy otevřeny především v okolí Obecního sklepa a ve sklepní uličce na Borotice. Cena vstupného, skládající se
ze skleničky, nosiče na skleničku, katalogu a žetonů, je ve výši 150 Kč a 250 Kč. V katalogu
najdete všechny důležité informace o vinařích, ale také mapku a jízdní řád VÍNOBUSU.
Vinaři se od minulého ročníku výrazně obměnili, ovšem staří známí božičtí vinaři, ať už zástupci Kopečkářů, či další členové Družstva božických vinařů, zůstávají a je mi obrovskou ctí
přivítat nejen Vinné sklepy Lechovice a Nové vinařství z Drnholce, ale také vinaře ze Slovenska a Rakouska, jejichž výběr vzorků jistě potěší nejednoho vínomilce. Občerstvení zajišťuje
každý sklep zvlášť a doprava mezi areály je díky Ivanu Hudci a jeho VÍNOBUSU zajištěna.
Nově bude zajíždět také do Hrádku a Jaroslavic. Prosíme, nevydávejte se pěšky do sklepní
uličky, ale využijte unikátní božické vesnické dopravy.
Při každé akci se snažíme snoubit víno nejen s jídlem, ale také s kulturou, a nejinak tomu bude
i za pár dní. V Obecním sklepě si zazpíváte s paní harmonikářkou Márii Sadimovou a shlédnete vernisáž fotografií výtečných fotografů z Ústí nad Labem, Tomáše Lumpeho a Pavla
Matouška. Ve sklepní uličce Vám bude hrát do zpěvu a do tance Cimbálová muzika Friška
a Neoveská cimbálová muzika. Poděkování samotným vinařům a ozvláštnění vinného odpoledne zajistí Mužáci z Tasovic, kteří projdou ze sklepa do sklepa a v každém zazpívají jak vinaři
tak i hostům.
Více informací můžete najít také na dbv.webnode.cz, popřípadě na stránkách Družstva božických vinařů na Facebooku. Už nezbývá tedy než Vás znova pozvat a těšit se na milé tváře
božických milovníků vín.
Na setkání se sklenkou výtečného nejen božického vína se těší
Josef Leisser
místopředseda Družstva božických vinařů a vinař
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Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 8. června 2017
v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
plocha o výměře 750 m2 v kat. území Božice ve vlastnictví České republiky,
1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
příslušný hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
2. Zprávu finančního výboru
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, který je
3. Zprávu kontrolního výboru
prodáván ve výběrovém řízení s aukcí č. BZN/19/2017 vyhlášeném Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Za tímto účelem ZO pověřuje
Zastupitelstvo obce:
radu obce stanovením výše příhozu ke kupní ceně (62.600,- Kč) za pozemek
1. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2637, ostatní plocha o výměře 71 m2
parc. č. 8206 v kat. území Božice.
v kat. území České Křídlovice manželům Karlovi a Janě Neusserovým, oba
bytem Žebětín č. ev. 1357, Brno za cenu 27.100,- Kč.
9. Schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti
ORP Znojmo pro rok 2017.
2. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2516/2, ostatní plocha o výměře 947
m2 v kat. území České Křídlovice Ivanu Makarovi, bytem Božice č. p. 378
10. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Vybavení pro vinaře obce
a Petře Michálkové, bytem Poštovní č. p. 129, Hrušovany nad Jevišovkou za
Božice“ z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotace ve výši 32.400,- Kč.
cenu 229.174,- Kč.
11. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Dopravní automobil pro
3. Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 8341, ostatní plocha o výměře 666 m2 SDH Božice“ z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotace ve výši 500.000,- Kč.
v kat. území Božice manželům Ing. Marku Klíčovi, bytem Božice č. p. 412 a
Lence Klíčové, bytem Alšova 994/14, Znojmo za cenu 50,- Kč/m2 + DPH.
12. Pověřuje radu obce schválením smlouvy o poskytnutí dotace na akci
„Územní plán Božice“ z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4. Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 8341, ostatní plocha o výměře 666 m2
v kat. území Božice manželům Ing. Marku Klíčovi, bytem Božice č. p. 412 a 13. Schvaluje rozdělení pozemku parc. č. st. 113 jehož součástí je budova č.
Lence Klíčové, bytem Alšova 994/14, Znojmo za cenu 200,- Kč/m2 + DPH.
p. 202 a pozemku parc. č. 112, to vše v katastrálním území České Křídlovice,
na vlastnické právo k jednotkám, kdy tímto rozdělením vznikne 8 bytových
5. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 8341, ostatní plocha o výměře 666 m2
jednotek.
v kat. území Božice manželům Ing. Marku Klíčovi, bytem Božice č. p. 412 a
Lence Klíčové, bytem Alšova 994/14, Znojmo za cenu 100.733,- Kč.
14. Schvaluje záměr obce Božice na prodej bytů na č. p. 202 a pověřuje radu
obce přípravou prodeje.
6. Schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 2642, ostatní plocha o výměře 99
m2 od spoluvlastníků Červinková Josefa, bytem Slovanská 593, Vrchlabí,
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Kuželková Anna, bytem Foerstrova 383, Střední Předměstí, Trutnov a Veselá
Antonie, bytem Mrklov 15, Benecko, spoluvlastnický podíl každý id. 1/3 za
16. Schvaluje celoroční hospodaření Obce Božice včetně zprávy o výsledku
cenu 50,- Kč/m2.
přezkoumání hospodaření obce Božice za rok 2016 a to bez výhrad.
7. Schvaluje záměr získat do majetku obce úplatným převodem pozemek
parc. č. 8244, ostatní plocha o výměře 17 m2 ve vlastnictví České republiky,
příslušný hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
8. Schvaluje záměr získat do majetku obce pozemek parc. č. 8206, ostatní

17. Schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice za
účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
18. Pověřuje starostu zahájením prací na výběrovém řízení týkající se rekonstrukce I. MŠ v Božicích.
starosta Karel Hala

Výpis z usnesení Rady obce č. 42 ze dne 31.5.2017
Výpis z usnesení Rady obce č. 45 ze dne 29.6.2017
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje vybudování hřiště na plážový volejbal 1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017
za školou
2. RO schvaluje znění výroku zastupitelstva o schválení účetní závěrky obce
2. RO doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) ke schválení odkup
Božice za rok 2016
pozemku parc. č. 8244 v k.ú. Božice o výměře 17 m2
3. RO schvaluje: Obec Božice jako zakládající vlastník a jediný člen při
3. RO doporučuje ZO ke schválení odkup pozemku parc. č. 2642 v k.ú. České založení Sdružení vlastníků jednotek Božice č.p. 202 volí paní Barákovou
Křídlovice o výměře 99 m2
Svatavu, ner. 24.2.1961, bytem Božice č.p. 202 jako předsedkyni tohoto
společenství vlastníků
4. RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice výsledek hospodaření,
který činí po zdanění 1.471.126,15 Kč
4. RO schvaluje žádost o pronájem pozemků parc. č. 2506 o výměře 365 m2,
parc. č. 2504/1 o výměře 248 m2 a parc. č. 2505/1 – část o výměře 85 m2, vše
5. RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice převod zlepšeného vý- v k.ú. České Křídlovice, žadatel Fiala Petr
sledku hospodaření v částce 1.471.126,15 Kč do rezervního fondu organizace
5. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 2505/2 o
6. RO schvaluje příspěvkové organizaci Služby Božice účetní závěrku za rok výměře 723 m2 za cenu 200,-/m2 + DPH, parc. č. 2506 o výměře 365 m2 za
2016
cenu 50,- Kč, a parc. č. 2505/1 – část, výměra bude upřesněna po geodetickém zaměření, vše v k.ú. České Křídlovice, žadatelé manž. Miroslava a Petr
7. RO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Fialovi
Božice výsledek hospodaření za rok 2016, který činí 699.655,46 Kč
6. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemků parc. č. 2504/3 o
8. RO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
výměře 495 m2 a parc. č. st. 1044 o výměře 115 m2, oba v k.ú. České KřídloBožice převod zlepšeného výsledku hospodaření v částce 699.655,46 Kč do
vice, za cenu 200,- Kč/m2 + DPH, žadatelka Markéta Petláková
rezervního fondu organizace
7. RO schvaluje pronájem nebytových prostor v nemovitosti(parc. č. st. 1039
9. RO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
v k.ú. České Křídlovice) za cenu 500,- Kč měsíčně, žadatel Fiala Petr
Božice posílení fondu reprodukce, investičního fondu převodem ve výši
600.000,- Kč z rezervního fondu organizace
8. RO schvaluje žádost o umístění reklamního poutače na stávající směrovku
k bazénu Relax, jednorázový poplatek 1.000,- Kč, žadatelka R. Diňová
10. RO schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Božice účetní závěrku za rok 2016
9. RO doporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 9316 o
výměře 375 m2 v k.ú. Božice za cenu 125,- Kč/m2, žadatelé manž. Pavla a
Výpis z usnesení Rady obce č. 43 ze dne 6.6.2017
Ing. Jaromír Leisserovi
1. Rada obce (dále jen „RO“) doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen
„ZO“) ke schválení „Návrh závěrečného účtu obce Božice za rok 2016 včetně 10. RO schvaluje vyplacení příspěvků na narozené děti ve výši 5.000,- Kč
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“
11. RO neschvaluje vyplacení příspěvku na narozené dítě
2. RO schvaluje přidělení bytu v č.p. 450 Natálii Veverkové, jako náhradnice
je určena Jana Peroutková
12. RO nedoporučuje ZO ke schválení žádost o koupi pozemku parc. č. 468/1
v k.ú. Božice, žadatel Stanislav Mokrý
3. RO doporučuje ZO ke schválení účetní závěrku obce Božice za rok 2016
13. RO schvaluje žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 186 na dobu
Výpis z usnesení Rady obce č. 44 ze dne 9.6.2017
určitou od 9.6. do 30.9.2017 za cenu 15.000,- Kč + DPH, žadatel Ing. Čada
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje odkup pozemku parc. č. 8206 v
Bořivoj
k.ú. Božice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu
62.700,- Kč, v případě aukce je stanoven maximální příhoz ve výši 7.000,- Kč
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Soutěž obcí 7v1

Zjišťujeme, že nám ten rok zase nějak rychle uběhl, protože se blíží opět
soutěž obcí 7v1, tentokrát pořádána v Břežanech.
Byla sobota 10. 6. 2017. Počasí toho dne bylo všelijaké. Chvilku teplo,
chvilku chladno. Vítr nevěděl, jestli se má utišit nebo jestli si má s námi dál
pohrávat a dělat si co sám chce. Toho dne měl prostě vítr převahu. Ale nám
soutěžícím to vůbec nevadilo, protože jsme věděli, že nás čeká příjemné odpoledne, ať už se ,,starými, známými soutěžícími“, tak i s našimi kamarády.
Už třetím rokem s námi vyráží na cestu i naše nejmladší a věrná Eliška K.,
která nám jezdí takto fandit. Na hřišti vidíme i pár známých tváří z naší obce,
kteří si přijeli také zpříjemnit sobotní odpoledne. A my jsme za to opravdu
rádi. Doufám, že nelitovali, protože bylo celé odpoledne o zábavu postaráno.
Ať už námi soutěžícími, občerstvením, tak i hudbou na kterou mezi soutěžemi tančila děvčata. Byla radost se na ně dívat. Já jsem okusila u jedné soutěže
půdu (trávu) na vlastní kůži. Ještě že trávník je zavlažován, neboť by má malá
kolínka nedopadla dost dobře. Zdravíme se s našimi soupeři z okolních obcí.
Ve skutečnosti jsme všichni kamarádi. Usedáme na svá místa. Pročítáme si
pokyny k daným úkolům. Máme smíšené pocity. Hlavně ten poslední úkol.
To bude trapas. Byli jsme přivítáni paní starostkou Břežan a můžeme začít.
První úkol je Manekýnka. V rukou to mají chlapi. S kapitánkou Jíťou držíme
oponu před Jardou, aby nebyl vidět. Toho musí Bob nalíčit, přinést šaty
a udělat z Jardy manekýnku. Odstartováno. Bob se vrhá na šminky. ,,Na co
je asi tohle?“ My mu můžeme jen radit. Manekýnka jen mlčky sedí a přihlíží.
Na obličeji začínají výrazné změny. Tváře najednou zrůžověly, jako při prvním polibku na prvním rande, obočí se zvýraznilo a je tmavší a i pusa dostala
svůj šmrnc. Bob se opravdu snaží. Vypadá to, jako by už někdy někoho líčil.
Libuje si v tom. Vzal malou lahvičku a hned pochopí co to je. Ano, lak na
nehty. Nehty na rukou a nohou červeně svítí, jako světlo na semaforu. Tak
a hotovo. Teď ještě naší manekýnku obléci. Bob vybíhá ke košíčku se šaty.
Ukazuje nám z dálky, jestli vhodně vybral. ,,Ty šaty né“ další vyzdvihnutý
oděv. ,,Né, je tam něco lepšího?“ voláme na Boba. Trefa ,,To je ono“ Bob přibíhá za námi. Jarda se rychle souká do černých, přiléhavých šatů. „Obráceně,
máš ty šaty obráceně“ upozorňujeme naší manekýnku. Jarda si okusil, že to
ženy nemají vůbec jednoduché při výběru svého oblečení. Mezi tím Bob přinesl paruku, klobouk, kabelku. Hotovo. Naše manekýnka už je k světu a čeká
se na promenádu před porotou, která bude bodovat. První úkol za námi.
Jízda na dvojkole a slalom mezi kužely je druhý úkol. Jsme připraveni.
Start. S Bobem vybíhám k místu, kde nás toužebně očekává naše dvojkolo.
Oblékáme si každý reflexní vestu, aby nás při spanilé jízdě bylo pěkně vidět.
Náš silný soupeř vítr opět útočí. Bere nám vestu z rukou a snad si ji chce
sám vzít. Nevzdáváme to a už jsme ho přelstili. Máme vestu na sobě. Mezi
povinnou výbavu patří i helma. Asi proto, kdyby se naše dvojkolo náhodou splašilo. Nakonec rukavice. Nasedáme na kolo a vyrážíme slalomem
kupředu. Nesmíme shodit kužel. Jde to dobře, otáčíme se a šlapeme zpět na
místo, kde na nás kola čekala. Svlékáme povinnou výbavu a běžíme do cíle,
aby mohla vyrazit na spanilou jízdu Jíťa s Jardou. Tady nastala má nehoda.
Padám k zemi. Že by nerovná vozovka. Rychle se zvedám a běžím do cíle.
Bob je mi v patách. Už vyráží Jíťa a Jarda. Rychle oblékají povinnou výbavu,
nasedají a spanilá jízda se mění v děsivou jízdu a už mažou zpět, kde měli
kola. Vysvlékají se a dobíhají do cíle. I tento úkol splněn bez chyby.

Barbora Špotáková další úkol. Úkol opět pro chlapy. Vidlemi hod do dálky.
Vzdálenost od čáry po vidle se změřila. Tyto vzdálenosti se sečetly. V této
soutěži byli někteří opravdu machři.
Při plnění dalšího úkolu jsme váleli sudy. Tady bych se raději válela někde
u vody. Musíme prolézt pytlem, poté válet společně prázdný pivní sud před
sebou. Začínáme. Bob prolézá pytlem jako první. Přibíhám za ním a chopíme
se sudu. Válíme sud před sebou. Teď zabereme, protože je před námi kopeček. Moc se mi tam nechce, vím, co mě čeká. Jsme nahoře. Postavíme sud,
aby se nám neskutálel dolů. Před námi je občerstvení. Ano, sice někdo řekne
0,2 dcl piva to nic není. Mně to prostě očividně dělalo problém. Piju a piju
a piju ,,Fuj“ prsty na nohou i rukou se mi kroutí. Vlastně se kroutím celá, ale
nějak to nepomáhá. ,,Ach jo“ Bob má dopito. Teď musí čekat na mě. Slyším
z dálky Jíťu, jak mě povzbuzuje. ,,To dáš, to zmákneš“. Umírám. Já mám
snad nekonečné dno. Je to jak v té jedné pohádce, kdy se sype pořád sůl. Konečně dopíjím i já. Chopíme se sudu a běžíme dolů. Hlavně nespadnout, pád
tady by byl daleko horší. Ještě prolezu pytlem a jsme v cíli. Na cestu vyráží
Jíťa s Jardou. Jíťa prolézá pytlem, chopí se společně sudu a kutálí jej také
před sebou. Ještě zmáknout ten kopeček. A jsou nahoře. Tam se každý chopí
svého pohárku s pivem a ,,Šup“ padlo to do nich během chvilky. Asi měli
žízeň. Berou sud a běží zpět. Tváří se spokojeně, jim to pivo snad chutnalo.
Jarda prolézá pytlem a jsou u nás v cíli. I tento úkol za námi. ,,Brrr“
Dalšího úkolu se neúčastním. Zastoupí mě naše náhradnice Lída. Úkol zní
jasně. Chůdy, čtyři z družstva se postaví na metu. První vyráží na chůdách
k druhému. Tam mu chůdy předá a nafukuje balónek. Udělá uzel a drží nad
hlavou. Mezitím druhý jde na chůdách k třetímu, předá chůdy, nafoukne
a uváže balónek. Takto to udělají i ostatní. Stopky se zastaví, až mají všichni
čtyři balónek nad hlavou. Tady jsme byli rychlí. Já jsem nezahálela a aspoň
vyfotila Jíťu, Boba, Jardu a Lídu na chůdách.
Další úkol: jízda s kotoučem mezi slalomem. Řidiči jsou tři a při jízdě mají
zavázané oči a vezou navigátora. Navigátor stále sedí ve formuli (v kotouči)
Řidič poslouchá jen navigátora a řídí se jeho pokyny. Nemají to řidiči vůbec
jednoduché, nevědí, kam vlastně jedou a kde momentálně přesně jsou. Jsem
navigátor a mojí osobní šoféři jsou opravdu šikovní. Všichni tři si vedou dobře a dodržují povolenou rychlost. Tento úkol jsme také zvládli úspěšně.
Před posledním úkolem se jdeme posilnit, aby nám náš úžasný výkon nepokazilo náhodou naše kručení v břiše. Dali jsme si výborné cigárko z udírny.
Při posledním úkolu jdeme do síně slávy jako poslední. Posledním úkolem je
Karaoke. Každý starosta vylosoval svým zástupcům píseň a poté ji společně
zanotoval i se svými zástupci z obce. Nám vylosoval náš starosta píseň Stín
katedrál. Nejlépe nám šlo ,,Jé jé jé“ asi bylo i dobře, že Karaoke bylo jako poslední, neboť by se mohlo stát, že by všichni odešli dříve. Všichni starostové
obcí si ještě společně zanotovali společnou píseň a to byla krásně příjemná
tečka za sportovním odpolednem. Nám se při soutěžích vedlo docela dobře,
jen nás sečtené body nějak neposunuly k vítězství. Ale nám to nevadilo. Přijeli jsme si zasoutěžit a udělali jsme si radost, že jsme se ve zdraví sešli a ve
zdraví rozloučili. Poté jsme se rozjeli do svých domovů. A kde příště? To se
necháme překvapit.
Tak ahoj já(Boženka), Jíťa, Bob, Jarda a Lída
Božena Hanzalová
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Den dětí

Letošní dětský den byl ve znamení zlepšení nedostatků z loňského roku a hlavně DĚTÍ a zábavy pro ně.
Proto jsme pozvali profesionály, díky kterým byla tato akce na velmi dobré úrovni. Jája Zapletalová a DJ Libor pobavili děti i jejich doprovody.
Tradičně musely děti splnit pár disciplín na stanovištích, za což obdržely sladkou odměnu.
Velkým lákadlem bylo malování na obličej, takže jsme mohli vidět školku plnou kočiček, motýlů a třeba i spidermanů. Z dlouhé fronty bylo poznat, jak se to
dětem líbilo. Některé šly na řadu i dvakrát.
Děti řádily na skákacím hradě, osvěžit se pak mohly ve stánku s občerstvením.
Snažili jsme se dětem tento jejich den co nejvíce zpříjemnit a to se nám doufám povedlo.
Takže za rok ve II. MŠ na shledanou…
Petra Látalová

Božické krojované hody
V režii božických hasičů proběhly o víkendu 24. a 25.6.2017 tradiční krojované hody v Božicích. Páteční stavění máje, sobotní mše spojená s předáním hodovního práva starostou obce Karlem Halou hodovní chase, zavádění krojovaných párů po celé vesnici a večerní taneční zábava pod pergolami se skupinou Codex
byly hlavními body programu. Nedílnou součástí pak bylo předtančení, které s hodovníky nacvičila slečna Bohunka, podobně jako všemi očekávané půlnoční
překvapení. Více než čtyři stovky návštěvníků se výborně bavily až do rána. Nedělní odpolední program na hřišti odstaralo fotbalové utkání Božice - Křídlovice, zápas mladších přípravek Božice - Šanov, skákací hrad pro děti a od 16 hodin hrálo pod pergolami k tanci a poslechu Duo Dreams.
Ladislav Nevrkla
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KOSTEL PLNÝ ZPĚVU
Měsíc červen je v naší obci tradičně plný společenských, sportovních a kulturních akcí pořádaných místními organizacemi. Tak to bylo i v pátečním
odpoledni 16. června, kde v kostele sv. Petra a Pavla vystoupil náš ženský
pěvecký sbor De Melodika.
V tomto chrámovém prostředí s vynikající akustikou, jakou nenajdeme v žádné společenské místnosti v obci, sbor přítomné překvapil zajímavou a pestrou
skladbou písní. Zazněly české, moravské, slovenské lidové skladby, některé
v podání různých variací, ale i melodie z muzikálu „ Cikáni jdou do nebe“.
Z jiného kulturního prostředí zazněla skotská lidová „ Dudy v Edinburghu“
v temperamentním rytmu, nebo také chorvatská lidová „ Zaspalo je siroče“.

Setkání rodáků

Setkání rodáků, starousedlíků, těch, co zde trávili prázdniny, současných obyvatel, mladých, starých, prostě všech, kteří prožili na Kolonii u Dvora Hoja,
třeba jen kousek svého života.
Jiráskův dům osvěty se v sobotu 17.června opět po delší době zaplnil lidmi,
kteří přišli zavzpomínat na chvíle strávené na Kolonii.
Atmosféru dotvořily a dávné chvíle připomněly původní fotografie, plán
domu, původní zařízení domácnosti, dětský kočárek, šicí stroje, hudební
nástroje, nebo staré rádio.
Setkání zahájili pan Procházka, nejstarší žijící rodák z Kolonie a pan Čurda
st. Podělili se s námi o vzpomínky z úplných začátků Kolonie.
Program zpestřily skvělé božické mažoretky pod vedením paní učitelky Kočí.
I přes počáteční problémy s technikou a následný deštík, roztančily mnohé
návštěvnice velmi vysokého věku. Ty pak zavzpomínaly, jaké to bylo za
jejich mládí, když celé hřiště u Jiráskova domu zaplnili cvičenci Sokola.
Povídání u chutného domácího občerstvení, které připravily rodiny z Kolonie,
podbarvovala svým zpěvem a hrou na harmoniku již tradičně úžasná paní
Sadimová.
Klub Jiráskova domu oživily obrazy s motivem Kolonie od starousedlíka

Tip na prázdninový výlet

V pátek 30. června 2017 na zámku ve Velkém Meziříčí proběhlo slavností
otevření rytířského sálu se starobylými freskami, které byly v nedávné době
odkryty a pečlivě zrestaurovány. Kromě běžné prohlídky zámecké budovy
a muzea tak od následujícího dne přibyla možnost prohlédnout si malby zhotovené v časovém rozmezí zhruba po druhé polovině 13. století do století 15.
								
K nejmonumentálnější z nich patří bezesporu do dvou pásů rozvržený soubor
výjevů ze života a umučení sv. Markéty (asi první čtvrtina 14. století, ale
může být i starší) doprovázený obsáhlým latinským textem o rozměrech cca
80 × 470 cm. Tento nápisový doprovod sestává takřka z celé legendy o zmí -

Z dalekého Japonska písní „ Akatonbo“ byly zcela zřetelné tóny i citlivý
přednes melodií, které vzbuzovaly snění o lásce a životě. Z afrického kontinentu nám sbor přiblížil melodie ukolébavky v jazycích Xhora,Sotho a Zulu.
Je obdivuhodné, že tento osmičlenný ženský sbor dokáže skvěle zvládnout
tak rozsáhlý repertoár skladeb, které jsou náročné na text, ale i hlasový projev
melodií nám mnohým neznámý. Sborový i sólový zpěv „ odvážných žen“
a vedoucí sboru paní Dagmar Szabovou byl odměněn upřímným potleskem
přítomných posluchačů. Což je vlastně poděkováním za jejích volné chvíle,
které věnují k obohacení místní kultury.
Zdeněk Čurda st.

a současného obyvatele Kolonie pana Pavelčíka.
Hosté se prošli po Kolonii a na hřišti měli možnost si prohlédnou staré hospodářské stroje.
Ještě se s vámi podělím o jeden velmi zajímavý příběh.
Před devadesáti lety se konala na Kolonii první svatba v Jiráskově domě. Na
svatbu přišli úplně všichni sousedé. Víme to, máme fotografii a jedna pamětnice, devadesátiletá dáma, kterou na setkání na Kolonii přivezl její vnuk,
nám prozradila, že to byla svatba její maminky. Vnuk této dámy se při setkání
pustil s chutí do výborného bramborového salátu. A ejhle při druhém soustu
zjistil, že má v puse snubní prsten. Na prstenu bylo vyryté jméno. To jméno
bylo stejné jako jméno jeho prababičky, která se tu před devadesáti lety vdávala. Prsten patřil kuchtičce, která připravovala bramborový salát. Jakápak to
náhoda? Náhody neexistují…
Setkání, které nabylo rodinnou atmosféru, končilo v pozdních hodinách,
velmi milými slovy a příslibem, že přijedou za deset let opět.
Děkuji všem rodinám z Kolonie, organizátorům a hostům za chuť se setkávat
a vážit si odkazu, který nám tu zanechali naši předci.
za spolek Jiráskova domu osvěty V. Konupčiková

něné mučednici, jejíž znění nalezneme také v množství dochovaných rukopisů tzv. Zlaté legendy (Legenda aurea). Nejstarší malba v sále pak znázorňuje
pozůstatky rytířského souboje, další motiv sv. Kryštofa a nejmladší vrstvu
freskové výzdoby tvoří ukřižovaný Ježíš Kristus.
Ačkoliv stále není k historii fresek mnoho známo, lze je již nyní směle považovat za zcela unikátní objev nadregionálního významu. Pokud tedy stále
váháte, kam se v létě podívat, určitě si nenechte ujít návštěvu tohoto objektu.
Více informací najdete na webových stránkách velkomeziříčského muzea
<http://www.muzeumvm.cz/>, kde je zároveň uvedena otevírací doba a ceník.
Martina Kvardová
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Prelátův náhrobek s erbem se vrátil

Po necelých pěti letech se na žulovou desku
na hrobě preláta Maxe Mayera vrátila erbovní
deska odcizená neznámým vandalem na
podzim roku 2012. Replika původně mosazné
destičky s prelátovým erbem pochází z restaurátorské dílny Ing. Arch. Petra Roztočila.
Vlastní instalaci desky provedl dne 13.7.2017
syn pana architekta Jakub.
Deska, která je zhotovená ze speciálního
polyesterového materiálu (neplést si to s polystyrénem!) a uvnitř vyplněná speciální směsí
písku, by měla dost dobře odolávat povětrnostním vlivům a měla by po několik desítek
let zachovávat přibližně podobnou barevnou
vizáž, s jakou byla 13.7.2017 na své místo
instalována. Mírné oxidaci se samozřejmě
zabránit nedá, to je u živičných materiálů jev
naprosto normální.
Obci zůstala od pana architekta též forma,
v níž byl náhrobek vyráběn, takže i pro
budoucí generace je zde možnost pomoci si,
kdyby se - nedej bože - zase objevil nějaký
vandal! Asi by měl každý vědět, že náhrobní erbovní deska je k žulové desce hrobky přilepena speciálním lepidlem, jehož základem je též polyesterová směs,
a na třech místech je připevněná šrouby. Odloupnout a odnést nejde - popraskala by!
Hrobka preláta Maxe Mayera patří k častým cílům turistů, kteří Božicemi projíždějí. Až se vás někdo zeptá na „hrob nějakého faráře“, tak se na 99 % ptá právě
na hrobku pana preláta. Pošlete tedy dotyčného na božický hřbitov.
Mgr. Ladislav Nevrkla

Oprava střechy fary v Božicích

V polovině července 2017 byla zahájena I. etapa opravy střechy fary v Božicích, a to její severní části směrem ke křídlovické návsi pod kostelem.
Římskokatolická farnost Božice obdržela na tuto akci dotaci od Jihomoravského kraje ve výši ve výši 322 000 Kč, další finanční prostředky poskytne
Biskupství brněnské a samotná farnost.
Akce je rozplánovaná na tři etapy (2017 – 2019), během nichž by měla být
celá střecha zrekonstruována. Náročnost projektu vyžaduje maximální opatrnost a zajištění statiky, jelikož fara, která pochází z konce 17. století, takovou
náročnou rekonstrukci dosud nepodstoupila. Proto je do opravy zapojen
i manažer stavebních investic Biskupství brněnského Bc. Pavel Vlk, letošní
nositel titulu rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji. Opravu provádí
zkušená stavební firma, která se specializuje na opravu kulturních památek.
Něco málo z historie božické (křídlovické) fary
Původní křídlovitá fara nepřečkala hrůzy třicetileté války a ještě v roce 1668
byly Křídlovice bez fary. Současnou barokní farní budovu nechali postavit
loučtí premonstráti někdy koncem 17. století, pravděpodobně na stejném
místě jako stála původní fara. Zápisy v německy psané farní matrice začínají
rokem 1683.

Muzeum v přírodě.

Východně od kostela, v jeho těsné blízkosti, stojí jednopodlažní velmi
prostorná fara s velkými okny. Ve farním dvoře stávaly hospodářské budovy
(stáje, dvě stodoly a zahradní domek) a součástí objektu byla rozlehlá zahrada
obehnaná kamennými zdmi. Vedle fary stojí ještě malá přízemní budova, dříve tzv. kaplanka, ve které bydleli mladí pomocní kněží (kaplani). V moderní
době byla kaplanka přestavěná na garáž. Když byl v Křídlovicích a Božicích založen v roce 1891 sbor dobrovolných hasičů, byla veškerá hasičská
technika (dřevěná skříňová stříkačka a hasební prostředky) uložená do kůlny
farního dvora. Vjezd do dvora stále existuje a byl též zařazen mezi kulturní
památky. Terénní úpravy křídlovické návsi však znemožnily tento vjezd
používat.
Kolem kostela a fary byl do roku 1821 hřbitov. Kosterní pozůstatky se zde
běžně nacházejí při jakýchkoliv zemních pracích, nejvzácnější památkou pak
je torzo náhrobku na farské zdi louckého premonstráta a v letech 1772 - 1801
i křídlovického faráře Pavla Priegela.
Vnější oprava fary byla naposledy provedena v roce 1991. Poslední kněz,
který na faře bydlel, byl P. Česlav Boleslav Chroboczek (1973 - 2007). Současným správcem farnosti je břežanský farář Mgr. Petr Bartoněk.
Mgr. Ladislav Nevrkla

Padesát seniorů z Božic, Borotic a Hrádku se ve středu 21. června vydalo navštívit Valašské muzeum v přírodě, které se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Je
to jeden z největších skanzenů ve střední Evropě v rozsáhlém krásném přírodním prostředí se třemi prohlídkovými okruhy.
“Dřevěné městečko“ je nejstarší část, kde jsou přeneseny domy z rožnovského náměstí, jako je Fojtství správní celek, stavby zámožnějších obyvatel, a kostel,
kolem něhož je hřbitov. Tam najdeme pomníky k uctění významných osobností, jako jsou olympionici Emil Zátopek, Jiří Raška anebo evangelický kněz autor
Broučků, Jan Karafiát.
Areál „Mlýnská dolina“ shromažďuje funkční technické stavby poháněné vodou jako je valcha, mlýn, pila, hamr, lisovna oleje aj. Třetí a nejrozsáhlejší část
skanzenu se nazývá „Valašská dědina“ se sedmdesáti stavbami typického lidového osídlení Valašska.
Zasnít se, vstřebat všechny nabízené představy života valašských obyvatel v minulých staletích je jistě náročné i poučné. Po šesti hodinách putování v malebném prostředí a příjemně unavení jsme si zasloužili odpočinek. Jak jinak, než ve valašské búdě- hospodě a s typickým valašským stolováním, kde nechyběla
pohanka, brynza i hudební doprovod starého orchestrionu.
Je to dobrý tip pro rodinný výlet.
Zdeněk Čurda st.
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Jedeme, jedeme……..

Naplánovali jsme na začátek července
cyklovýlet lednicko-valtickým areálem.
Ale ve skutečnosti se nám moc nechtělo,
mělo celý víkend pršet a s tolika koly nás
odmítli do vlaku vzít. Tak jsme obvolávali
účastníky, jestli si to nerozmysleli, ale ve
finále se všem na výlet chtělo. Zaplatili jsme
tedy vagón na kola a 1. července hned ráno
nás 33 cyklistů nasedlo do vagónu na kola
a vydali se do Valtic, kde naše putování
začalo. Jeli jsme cyklostezkou od památky

k památce až do Lednice, kde se k nám přidali další účastníci, a první
den jsme zvládli okruh s 8 památkami. Večer jsme zasedli v ubytovně
k táborovému ohni a někteří stihli navštívit i diskotéku. Ráno někdo
opět zvolal „ do sedel“ a my jsme se vydali hledat zbytek památek. V
Lednici při prohlídce soch z písku jsme trochu zmokli a dvakrát jsme
museli do servisu, ale vůbec nám to dobrou náladu nevzalo. Do Valtic
jsme dorazili asi hodinu před odjezdem a stihli jsme se ještě posilnit.
A pak už jsme vyhlíželi náš vagón na kola. Jen co jsme v Božicích vystoupili, už jsme domlouvali další cyklovýlet. Byla to krásně strávená
sobota i neděle a kdo má zájem, může se přidat.
Růžena Baráková

Námořníci jedou……

Už druhou červencovou neděli jsme s dětmi vyrazili na tábor v
pořadí už druhý. Tentokrát do Křižanova. Pan Bobok bezchybně
projel úzkou bránou tábora a my jsme se „ vylodili“ do pěkného
prostředí a hned jsme se dali do zabydlování. V areálu bylo plno
prolézaček a sportovní hřiště, takže hned první den děti všechno
vyzkoušely. Pro jistotu jsme napustili i malý bazén a vyplatilo se
nám to. Rybník se nám na koupání nelíbil, proto jsme jeden den
vyrazili na bazén do Velkého Meziříčí. Užili jsme si plno her a
zábavy a spokojeně jsme se vrátili další sobotu domů. Děkujeme
rodičům za pěkné přivítání a květinové překvapení.
Za celý tým Růžena Baráková
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Seriál: Putování po božických hospodách. Hostince v Křídlovicích do roku 1945
V našem putování po božických a křídlovických hostincích, hospodách
a hospůdkách pokročíme dnes do Křídlovic. Křídlovickým hostincům
budeme (podobně jako následně i božickým) věnovat dvě pokračování. To
dnešní zmapuje křídlovité hostince do roku 1945, to druhé od roku 1945 do
současnosti.
Dnes už to zní jako pohádka, ale v Křídlovicích, které bývaly před rokem
1945 o něco větší a počtem obyvatel mírně početnější než Božice, fungovaly
v určitých dobách až tři hostince.
Nejstarším hostincem byl ten, který si pamatujeme jako hostinec pod kostelem. Jednalo se o zájezdní hostinec s dlouholetou tradicí a bohatou historií.
Byla zde kuželna, taneční parket a velká zahrada. Právě tady se po celý rok
konaly rozmanité oslavy i svatby. Mezi nápoji kralovalo domácí víno a znojemské pivo. V zimním období se v hostinci hrávalo divadlo, protože zde
byl sál s jevištěm. Původní majitelé z rodu Hofstätterů se kromě hostinské
činnosti věnovali též zemědělství. V létě roku 1945 se novým národním
správcem tohoto hostince stal Bohumil Dufek.
Dlouholetou tradici měl i druhý hostinec na opačném konci Křídlovic, který
většina současníků pamatuje jako prodejnu nábytku. Od původních majitelů
z rodiny Bummerovi koupil hostinec v roce 1898 Franz Dürnsteiner. Protože
však v té době neměl koncesi na hostinskou živnost, otevřel zde sběrnu mléka
a až později obnovil pohostinství. Musel totiž nejdříve doložit své obchodnické schopnosti potvrzené starostou obce a na tomto základě mu úřad vlády
udělil hostinskou živnost. Tak měl zase každý konec Křídlovic svou hospodu
a návštěvníci si mohli vybrat, do které z nich budou chodit. Dürnsteinerův
hostinec byl nejprostornějším hostincem v Božicích i Křídlovicích a konaly
se zde velké akce. Navíc udržoval neformální družbu s božickým hostincem
„Fröhlich“ (dnešní kino Marta) a vzájemně se čas od času navštěvovali.
Přepravovali se na vyzdobených koňských povozech i s děvčaty a místní
„kutálkou“ a vše bylo zakončeno taneční zábavou. V roce 1938 se syn Franze
Dürnsteinera Anton pustil do nákladné a rozsáhlé rekonstrukce a modernizace
celého areálu. Bylo zde instalováno průtokové ohřívání vody a elektrické
chlazení. Vedle velkého tanečního parketu na zahradě byla zprovozněna
bowlingová dráha (kuželna) s pryžovými kuželkami. Jednou měsíčně zde
navíc promítalo pojízdné kino. V hostinci se pravidelně scházela tehdejší
předválečná křídlovická elita v čele s mlynářem Schneiderem a jeho synem,
panem řídícím, nadlesním, hajným, starostou, řezníkem a pekařem. Těsně
před válkou to byl nejmodernější hostinec v celých dnešních Božicích. V létě
roku 1945 se novým správcem hostince stal Jaroslav Ryznar.
Zvláštní kapitolu mezi křídlovickými hostinci představuje Bradův hostinec,

který byl otevřený v budově, jež stávala na prostranství pod kostelem vedle
studny. O jeho fungování nemáme žádných podrobných zpráv, ale víme,
že potomci pana Brady dodnes žijí ve Znojmě a věnují se mj. výrobě velmi
zajímavých a kvalitních marmelád a džemů. Budova, v níž byla před válkou
též prodejna firmy Baťa, byla silně poškozena při náletech na božické nádraží
a její trosky byly po válce odklizeny. Z Bradova hostince se dochoval originální „ochtlík“ (osminková sklenička na víno) a několik fotografií budovy.
Ladislav Nevrkla
Také Mlýnské Domky, dnes spíše zvané Zámlýní, mívaly svůj obchůdek
i svoji hospůdku. Ta hospůdka nebyla však tak úplně běžnou hospodou,
ale jednalo se spíš o malý zájezdní hostinec určený především sedlákům,
kteří přijeli do mlýna s obilím a v hostinci čekali, až bude semleto. Proto
byl součástí stavby i chlév, kde bylo možné dočasně ustájit dobytek. Stavbu
známe z jedné historické fotografie a pak její současnou podobu. Dlouhá léta
se už vůbec nevyužívá a desítky let sloužila pouze jako soukromé chlévy
a k uskladnění sena, slámy a zemědělského nářadí. Na historické fotografii vidíme část mostku přes mlýnský náhon, vpravo část mlýna a vlevo část onoho
malého mlýnského hostince.
Hostinec na Kolonii se nacházel v Jiráskově domě osvěty a v modernizované
podobě slouží dnes jako klubovna pro akce a posezení pořádané Spolkem
Jiráskova domu osvěty. Je to zcela ojedinělá stavba i přes výraznou vnější přestavbu se silným géniem loci. Jiráskův dům postavený v moderním
funkcionalistickém slohu byl slavnostně otevřen 28.9.1935 jako kulturní
a společenské centrum českých občanů v pohraničí. Hostinským zde byl pan
Juránek. Obchod a hospoda byly po dobu okupace ponechány v provozu.
V roce 1947 zde bylo uvedeno do provozu kino Marta. Byl zde nový správce
Martin Konečný, jako hostinská zde pracovala např. paní Libuše Kapaňová.
Konaly se zde plesy, hody, zábavy i dožínky. Vše bylo na počátku 50. let
utlumeno a z kulturního stánku se staly skladové prostory družstva a nábytku.
V kronice Jiráskova domu se píše: „ONV Mikulov ruší koncesi na hospodu,
protože další provoz není hospodářsky odůvodněn“.
Po roce 1989 byla budova v letech 1992 -1993 rekonstruována, místo funkcionalistické ploché střechy osazena střechou sedlovou, pohostinství obnoveno,
ale po několika letech svoji činnost ukončilo. Obnoven byl i Spolek Jiráskova domu osvěty, který v současné době vyvíjí celkem zajímavou a bohatou
činnost.
Ladislav Nevrkla

8. ročník volejbalového turnaje je za námi

Již po osmé se 17. 6. 2017 uskutečnil volejbalový turnaj amatérských družstev
na hřišti za školou. I přesto, že se na poslední chvíli odhlásila dvě družstva, se
letošní klání vydařilo a spokojeni byli nejen účastníci turnaje, ale i pořadatelé.
Jedinou vadou na kráse tak byl docela silný vítr, který v jeden okamžik odfoukl i
stan, pod kterým měli přítomní zázemí. Konečné pořadí družstev: 1. místo Práče/
Těšetice, 2. místo Znojmo, 3. místo Božice.
Všechna družstva obdržela krásné poháry jako vzpomínku na ročník 2017 a zároveň jako pozvánku na červen příštího roku, aby tato krásná volejbalová tradice
mohla pokračovat.
Za VK Božice Martina a Slávek
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Rozlosování okresních fotbalových soutěží 2017
OP
13.08.2017 14:00
20.08.2017 10:15
26.08.2017 16:30
03.09.2017 16:00
10.09.2017 16:00
17.09.2017 15:30
24.09.2017 15:30
01.10.2017 15:00
08.10.2017 15:00
15.10.2017 10:15
21.10.2017 14:30
28.10.2017 14:00
04.11.2017 14:00

Hostim (1)
Božice A (2)
Božice A (2)
Jezeřany A (4)
Božice A (2)
Únanov A (6)
Božice A (2)
Jaroslavice A (8)
Božice A (2)
FK Znojmo B (10)
Božice A (2)
Litobratřice (12)
Božice A (2)

IV.C
20.08.2017 16:30 Čejkovice (7)
27.08.2017 16:30 Valtrovice (12)
02.09.2017 16:00 Božice B (8)

Božice A (2)
Dobšice B (14)
Chvalovice (3)
Božice A (2)
Starý Petřín (5)
Božice A (2)
Hostěradice (7)
Božice A (2)
Práče A (9)
Božice A (2)
Suchohrdly (11)
Božice A (2)
Višňové A (13)
Božice B (8)
Božice B (8)
Šanov (9)

Ohlédnutí za fotbalovou sezonou a nový ročník zahajuje

Vysokým vítězstvím nad Hostěradicemi jsme se rozloučili s fotbalovou
sezonou 2016/2017 a v současné době už jsme uprostřed příprav na sezonu
novou.
Nejdříve tedy malé ohlédnutí za ročníkem 2016. Poslední čtyři zápasy okresního přeboru dopadly následovně:
OP: Božice - FK Znojmo B 1:3 (1:2). Sobotní zápasy nám nesvědčí, a tak
ani zápas proti jednomu z lídrů soutěže z Oblekovic nebyl výjimkou. Svým
způsobem utkání připomínalo nedávný souboj s Hrádkem, snad jen s tím rozdílem, že jsme nevyrovnali, ale po neodmávnutém ofsajdu potřetí inkasovali.
Naši branku dal Kamil Kalina.
OP: Dobšice B - Božice 1:2 (0:1). Do Dobšic jsme jeli s tajným přáním
přivézt bod a domů jsme se vraceli se třemi! Domácí „kopyta“ promrhala,
co se dalo, zato my jsme dali domácím lekci z efektivity. A to jsme nějakou
gólovku taky velkoryse zahodili.
Naše branky: Jaroslav Hrobár a Jiří Pavelčík.
OP: Starý Petřín - Božice 3:0 (3:0). S naší viditelnou převahou v půli první,
ovšem se skórem 3:0 pro domácí, s početní převahou celý druhý poločas,
ovšem zcela marní co do hry. Dostali jsme se jen po šestnáctku a pak chyběl
nápad a moment překvapení.
OP: Božice - Hostěradice 7:0 (4:0). V naši exhibici se proměnil poslední
zápas letošní sezony. Hosté z Hostěradic se položili po první inkasované
brance ve 2´ a zápas pak měl jednostranný průběh. Naše branky: 3x Honza
Kudlička, 2x Jara Hrobár, jednou se trefil David Mlčúch a poslední gól přidal

09.09.2017 16:00
16.09.2017 15:30
23.09.2017 15:30
30.09.2017 15:00
07.10.2017 15:00
14.10.2017 15:00
21.10.2017 14:30
29.10.2017 14:00

Jiřice (10)
Božice B (8)
Jaroslavice B (1)
Božice B (8)
Hrabětice (3)
Božice B (8)
VOLNÝ LOS (5)
Božice B (8)

Božice B (8)
Damnice (11)
Božice B (8)
Práče B (2)
Božice B (8)
Velký Karlov (4)
Božice B (8)
Lechovice (6)

Dorost
26.08.2017 14:00
02.09.2017 12:30
09.09.2017 13:30
16.09.2017 13:00
23.09.2017 15:30
30.09.2017 12:30
14.10.2017 15:00
21.10.2017 12:00
28.10.2017 14:15

Božice (2)
FK Znojmo B (4)
Božice (2)
Tasovice (6)
Božice (2)
Jaroslavice (1)
Štítary (7)
Božice (2)
Přímětice (8)

Hostěradice (3)
Božice (2)
Únanov (5)
Božice (2)
Štítary (7)
Božice (2)
Božice (2)
Jaroslavice (1)
Božice (2)

hlavou Honza Szabó těsně před koncem.
Díky tomuto vysokému vítězství jsme si přeci jenom vylepšili celkové skóre
(51:53) a v okresním přeboru jsme obsadili solidní 9. místo se ziskem 36
bodů.
Před podzimním výkopem
Naši muži Božice A začínají zápasy okresního přeboru v neděli 13.8.2017
v Hostimi. Tam se tradičně hraje od 14 hodin. Doma se naši chlapi představí
následující týden 20.8.2017, kdy vyzveme k souboji tým Dobšice B. Podzim
ukončíme doma utkáním s nováčkem soutěže týmem Višňové. Na pozici trenéra se do týmu vrací Bronislav Juřica, vedoucím mužstva zůstává Jiří Čada.
Nově ustavený tým Božice B začíná zápasy IV.tř.C (11 mužstvech) v neděli
20.8.2017 a hned na úvod to bude derby Čejkovice - Božice B. Ve IV. třídách
a v dorostu bude uplatněno nové pravidlo o střídání hráčů hokejovým způsobem. Manažerem naší „Benfiky“ je Michal Topolčan.
Dorostenci začínají 28.8.2017 doma zápasem proti Hostěradicím. V soutěži
startuje osm týmů. Vedoucím našeho dorostu je Vladimír Sedláček.
Do okresních soutěží je nově přihlášeno společné družstvo Břežany/Božice
starší přípravky vedené trenérem Lubošem Ralenovským.
Budou-li do uzávěrky Zpravodaje upřesněné rozpisy soutěží, budou zde
otištěny.
Ladislav Nevrkla

Fotbal pro radost i zábavu

Nejen mistrovské soutěžní zápasy, ale fotbal pro radost a potěšení patřily v letních měsících do programu malých i velkých fotbalistů.
Přípravka vedená Lubošem Ralenovským a p. Zeiselem nás vzorně reprezentovala na turnaji v rakouském Obritzu, který kluci a děvčata zaslouženě vyhráli.
O hodech si naši nejmenší fotbalisté zahráli proti stejně starým nadějím ze Šanova a ukázali, že fotbal hrají s radostí a nadšením, podobně jako hráči Božic
a Křídlovic v tradičním hodovním souboji. Nakonec se nám na turnaji starých pánů v Hostěradicích představili i naši bývalí fotbalisté. Jejich kapitán Jan Kudlička st. ukázal, že nic ze svého fotbalového umění nezapomněl a po zásluze přebíral pohár za 3. místo. Završením těchto neformálních fotbálků byl tradiční
fotbalový turnaj na Škárkovce, který se však hrál až po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje v sobotu 22.7.2017.
Na mistrovskou sezonu se začaly připravovat i všechny naše týmy. Jako první se nám představilo v sobotu 15.7.2017 mužstvo Božice A i se všemi svými
letními posilami.
Ladislav Nevrkla
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František Ryšávka
J. Fučíka 829, Hrušovany n. J., 671 67
tel. : 776 808 636
www.go-net.cz

Výkopové práce minibagrem
Doprava materiálu (písek, štěrk)
Ontl, tel.: 775900306

Nabízíme široký sortiment:

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625
Otevírací doba:
PO - PÁ : 5:45 - 17:00
SO - NE : 7:00 - 10:00
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-domácí potřeby
-papírnictví
-galanterie
-školní potřeby
-hračky
-dětský sortiment
-textil

Tel.: 605 562 829

!Prázdninový provoz!
Pondělí-Pátek
8-10 a 14-16

