Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 5/2017

Slovo starosty
Vážení občané,
letošní léto je již za
námi a tak bych vás
rád v tomto podzimním čísle našeho
zpravodaje seznámil
s událostmi a plány,
které se uskutečnily v letních měsících. Ve
svém článku si dovolím použít některé pasáže z posledního zpravodaje Niva, s ohledem
na to, že se většina občanů k jeho přečtení
nedostane.
Jednou z větších investičních akcí letošního
roku bylo vybudování zpevněné komunikace v Zámlýní. Přístupová cesta k těmto
domkům byla dlouhá léta opomíjena a letos
se konečně podařilo tuto akci zařadit do
plánovaných oprav. Stavbu provedla firma
Silnice Škrob a myslím si, že jak po stránce
finanční, tak kvalitou práce se tohoto úkolu
zhostila velice dobře. Další komunikací, která
se bude letos opravovat je silnice nad I. MŠ.
Zde je již vybrán dodavatel a do konce roku
by mělo být dílo dokončeno.
Zaměstnanci obce v současnosti dokončují
na místním hřbitově stavbu kolumbária, které
by si mohli ještě v letošním roce občané
pronajímat. Co se týká našeho hřbitova,
požádali a obdrželi jsme dotaci na celkovou rekonstrukci hřbitovní zdi. Tato stavba
by se tak měla zřejmě ještě letos uskutečnit.
V nejbližší době by měla začít sloužit občanům také zastřešená pergola na centrálním
dětském hřišti. Zde je však stálým problémem
vandalismus některých našich občanů, kdy
mohu jen za poslední měsíc zmínit rozbitou
dětskou houpačku, vykopnutý plotový dílec
nebo rozbité schodky. I s ohledem na tyto
skutečnosti uvažuje rada obce vážně o zavedení kamerového systému v některých
částech naší obce.
Vzhledem k tomu, že firma E.ON Distribuce
prováděla položení kabelového vedení ke
sklepům u Borotic, využili jsme této příležitosti
a do výkopu jsme uložili kabel veřejného
osvětlení k posádce a ke zmiňovaným sklepům. Obec tak ušetřila nemalé prostředky za
výkopové práce, nová světla jsou v technologii LED a spotřeba elektřiny zde, tak bude
také minimální.
Osvětlení této části obce se již vyzkoušelo
provizorně při letošních otevřených sklepech.
Tato akce se letos opět vydařila a stoupající
počet návštěvníků svědčí o kvalitní práci
pořadatelů a majitelů sklepů.
Ještě letos by se měla uskutečnit další větší
investice a to rekonstrukce sběrného dvora.
Finance na tuto stavbu půjdou z větší části
z dotace a toto dílo v hodnotě více než 2 miliony korun by mělo být letos také doděláno.
Závěrem bych chtěl občanům popřát pěkné prožití nadcházejících podzimních dnů.
Karel Hala, starosta obce Božice

Nový altán na dětském hřišti

Dětské hřiště u Zedníčkového bylo doplněno o další prvek – zastřešený altán, který návštěvníky hřiště
ochrání před náhlou nepřízní počasí nebo naopak před paprsky slunce.
Altán je z dílny zaměstnance obce p. Urbánka, přípravné a dokončovací práce prováděli ostatní zaměstnanci
obce. Na altánu ještě bude dokončena střecha a uvnitř instalovány pevné lavice, poté již může sloužit ke
svému účelu.
Jiří Čada, místostarosta

Zákaz stání u hřiště

Upozorňujeme řidiče, aby místo před bránou u hřiště nevyužívali k parkování. Jednak se tím dopouští
dopravního přestupku (zák. č. 361/2000 Sb. – § 27,
odst. 27, písm. n - řidič nesmí zastavit a stát před
vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní
cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci), ale mnohem důležitější je to, že hřiště je
mimo jiné využíváno leteckou záchrannou službou
pro při stávání záchranářského vrtulníku. Nepřál

bych nikomu zažít situaci, kdy sanitka s pacientem
čeká před bránou, přistává vrtulník a nemůžeme
se pro nezodpovědnost řidiče dostat na hřiště. Podobnou situaci jsme zažili nedávno při fotbalovém
zápase, ke zraněnému na hřišti potřebovala přijet
sanitka a ve vjezdu parkovala auta.
Nebuďte prosím bezohlední !!!
Jiří Čada, místostarosta
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Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 14. září 2017
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 prodej pozemků v kat. území České Křídlovice, a to parc. č.
2505/2, ostatní plocha o výměře 723 m2. Dále části pozemku parc. č. 2505/1,
a to části označené jako parc. č. 2505/5, ostatní plocha o výměře 178 m2, a
části pozemku parc. č. 2506, a to části označené jako parc. č. 2506/2, zahrada
o výměře 328 m2 které vznikly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 279-255/2017 manželům Petrovi a Miroslavě Fialovým, bytem Božice č.p.
305 za cenu 205.579,- Kč.

8. Schvaluje koupi pozemků parc. č. 860/44, ostatní plocha o výměře 21 m2 a
parc. č. 860/97, ostatní plocha o výměře 16 m2 v kat. území České Křídlovice
od Muoi Dinh Thi, bytem Dyjákovice č.p. 241 za cenu 250,- Kč/m2. Náklady
spojené se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
9. Schvaluje koupi pozemku parc. č. 8800, orná půda o výměře 7100 m2 od
spoluvlastníků Ing. Ivo Starý, bytem Citonice č.p. 190, Ing. Jiří Starý, bytem
Ečerova 975/22, Brno – Bystrc a Ing. arch. Josef Starý, bytem Hrabinská
445/10, Český Těsín, spoluvlastnický podíl každý id. 1/3 za cenu 150,- Kč/
m2. Náklady spojené se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující.

10. Schvaluje směnu pozemku parc. č. 1646/3, zahrada o výměře 120 m2 v
2. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2505/3, ostatní plocha o výměře 717 m2 kat. území České Křídlovice ve vlastnictví Obce Božice pozemek parc. č.
v kat. území České Křídlovice Petru Kutlákovi, bytem Božice č.p. 99 a Renatě 860/96, ostatní plocha o výměře 75 m2 ve vlastnictví Zdeňky Soukupové,
Konečné, bytem Božice č.p. 273 za cenu 173.514,- Kč.
bytem Božice č. p. 192. Náklady spojené se vkladem vlastnických práv do
katastru nemovitostí hradí kupující a prodávající, každý ½.
3. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2628/14, ostatní plocha o výměře
11. Schvaluje kupní smlouvu č. 78/2017 na pozemek parc. č. 8206 v kat.
159 m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 582území Božice uzavíranou
292/2017 manželům Jiřímu a Kateřině Dvořákovým, oba bytem Božice č.p.
s prodávajícím Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majet399 za cenu 15.900,- Kč.
kových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111.
4. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2792 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2792/2, ostatní plocha o výměře 685 m2,
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 583-293/2017
manželům Jaroslavu a Růženě Barákovým, oba bytem Božice č.p. 270 za
cenu 41.443,- Kč.
5. Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 468/1, ostatní plocha o výměře 2030
m2 v kat. území Božice Stanislavu Mokrému, bytem Božice č.p. 94.
6. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 9316, ostatní plocha o výměře 375 m2
v kat. území Božice manželům Jaromíru a Pavle Leisserovým, oba bytem
Božice č.p. 85 za cenu 56.719,- Kč.
7. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 3354, ostatní plocha o výměře 9 m2 v
kat. území České Křídlovice Muoi Dinh Thi, bytem Dyjákovice č.p. 241 za
cenu 2.178,- Kč.
Výpis z usnesení Rady obce č. 46 ze dne 19.7.2017
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje pronájem pozemků parc. č. 2702,
2703, 2704 a 2699 v k.ú. České Křídlovice na akci Fechtl Cup konanou dne
22.7.2017
2. RO schvaluje „Smlouvu o dotaci na územní plán obce“ s Jihomoravským
krajem
3. RO schvaluje přidělení nájemního bytu v č.p. 451
4. RO doporučuje Zastupitelstvu obce (dále jen „ZO“) ke schválení žádost o
koupi pozemku parc. č. 2505/3 v k.ú. České Křídlovice o výměře 717 m2 za
cenu 200,- Kč/m2, žadatel Petr Kutlák
5. RO schvaluje povodňový plán, týkající se přečerpávací stanice kanalizace
na Kolonii
6. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2017
7. RO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, týkající se
přípojky NN na parc. č. 8200 v k.ú. Božice, žadatel Josef Fňukal

12. Schvaluje revokaci usnesení ZO ze dne 8. 12. 2016, bod č. 4. z důvodu
zvýšení nákladů na koupi pozemku.
13. Schvaluje koupi 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 od manželů
Vladimíra a Veroniky Pacíkových, oba bytem Micmanice č.p. 190, 671 29
Strachotice za cenu 7.200,- Kč. Náklady spojené se vkladem vlastnických
práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017.
15. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 na
část pozemků parc. č. 2605/1 a 2730 v kat. území České Křídlovice – stavba
„Božice, kVN a TS Božice Sklepy“.
2. RO schvaluje přidělení bytu v DPS
3. RO schvaluje přidělení bytu v č. p. 451
4. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017
5. RO schvaluje pronájem pozemku parc. č. 400/4 v k.ú. Božice o výměře
1.413 m2, žadatel M. Zifčák
6. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců na základě podaných žádostí.
7. RO schvaluje úpravy v pronajatých prostorech (demontovatelná stěna ze
sádrokartonu nebo OSB desek) v Kadeřnictví Sedláková.
8. RO schvaluje podání výpovědi z nájmu zemědělských pozemků (dle nájemní smlouvy) uživateli Agropodnik Mašovice, a.s.
9. RO schvaluje připojení Obce Božice jako osoby zúčastněné k řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

8. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců na zákla- 10. RO schvaluje zařazení investic do majetku obce:
veřejné osvětlení k Posádce a sklepům		
410.710,07 Kč
dě podaných žádostí.
autobusová čekárna			
96.800,- Kč
veřejné osvětlení – kruhový objezd		
442.804,73 Kč
Výpis z usnesení Rady obce č. 47 ze dne 14.8.2017
hřiště na plážový volejbal			
93.045,- Kč
chladicí vitrína na víno			
72.600,- Kč
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje nabídky firmy VEMEX na dodávky
energií (plyn + elektřina)
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Úpravy na božickém hřbitově

Jak si jistě již mnozí z Vás všimli, při vstupu na hřbitov po levé straně vzniká
nová stavba. Jedná se nové kolumbárium – místo pro uložení urnových schránek. Výhodou takového způsobu uložení uren je především finanční úspora
a snadná údržba proti klasickým urnovým hrobům. Bude zde k dispozici 24
schránek, do každé z nich lze umístit minimálně 4 urny (dle jejich individuální velikosti). V současné době probíhají dokončovací zednické práce,
které provádějí zaměstnanci obce, dále bude provedeno zaplechování střechy
a osazení schránek deskami. Poté ještě bude následovat dodláždění chodníku
a na kolumbárium budou instalovány kovářské doplňky. Kolumbarium by do
Památky zesnulých již mělo být kompletně dokončeno. Rada obce na svém
nejbližším zasedání stanoví cenu za pronájem urnové schránky a podmínky
pronájmu, zájemci o pronájem se od 1. 10. 2017 mohou hlásit u pí. Kvardové

na OÚ Božice.
Nově budované kolumbárium však není jedinou novinkou na našem hřbitově.
Jak již zmiňuje pan starosta na jiném místě tohoto zpravodaje, byla naší obci
přidělena dotace na celkovou opravu hřbitovní zdi, která by mohla být započata již v tomto roce.
Jako další inovace na hřbitově by mělo být vybudování veřejného osvětlení,
které by vytvořilo pietní a příjemnou atmosféru večerního a podvečerního
hřbitova.
Našim cílem je vytvořit důstojné pietní místo pro odpočinek Vašich nejbližších.
Jiří Čada, místostarosta

Nová místní komunikace v Zámlýní

V měsíci srpnu byla dokončena komunikace v místní části Zámlýní. Tuto stavbu úspěšně a troufám si napsat i kvalitně provedla místní firma Silnice Škrob
s.r.o., která s celkovou cenou cca 1.000.000,- Kč vzešla vítězně z výběrového řízení.
Na nejbližším zasedání Rady obce bude ještě projednáno osazení parčíku herními prvky a případná úprava veřejné zeleně. 				
Jiří Čada, místostarosta

Zahájení školního roku 2017/2018
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili 4.9.2017, přesně 54 let od otevření nové
školní budovy ZŠ Božice 393 v roce 1963.
Ve školním roce 2016/2017 byl stav k 30.9.2016 do zahajovacího výkazu
246 žáků. 128 žáků získalo na konci tohoto roku vyznamenání ( z tohoto
počtu mělo 64 žáků samé jedničky). Termín pro splnění výstupů (2 žáci)
a opravné komisionální zkoušky (2 žáci) byl stanoven do konce přípravného
týdne resp. na dny úterý 29.8.2017 a středu 30.8.2017. Ke splnění výstupů se
dostavili 2 žáci a výstupy si doplnili. K opravným zkouškám se dostavil pouze 1 žák a u opravných zkoušek byl úspěšný. Opakovat ročník by tedy měli
dva žáci, ale protože po splnění devíti let PŠD odcházejí na střední školy, tak
opakovat nebudou.
K 4.9.2017 má naše škola 247 žáků.

Vychovatelky : Jitka Nováková, Jitka Hanzlíková, Aneta Louštilová.

Personální obsazení ZŠ Božice k 1.9.2017– pedagogičtí pracovníci :
Mgr. Lada Glacová (I.st), Mgr. Dagmar Szabóová (I.st.), Mgr. Miriam Kočí
(I.st), Ing. Mgr. Zuzana Ralenovská (I.st./všeobec.vzděl. předměty II.st.),
Mgr. Alena Vorlická (I.st.), PaedDr. Růžena Baráková (I.st./všeobecně vzděl.
předměty II.st.), Mgr. Lada Vaváková (I.st.)– učitelé II.stupně : Mgr. Přemysl Kratochvíl (Tv), Mgr. Naděžda Vidová (Nj/D) , Mgr. Hana Koledová (Čj/
Ov/Aj), Mgr. Tamara Juřicová (Čj/Ov), Mgr. Marie Hahnová (M/pedagogika), Mgr. Petra Polínková (Nj/spec. pedagogika), Mgr. David Zejda (Z/
Př,pěstitelství), Mgr. Hana Klinerová (Rj/D), Mgr. Ivana Žlabová (Tv/Bi),
Mgr. Jan Peterka (Bi/Ch) .

6.
Petra Polínková
7.
Naděžda Vidová
8.
Hana Koledová
9.
Tamara Juřicová
II.stupeň 4 třídy 90 žáků

20 ( 9 + 11)
23 ( 12 + 11)
26 ( 12 + 14 )
21 (10 + 11 )
Průměr na třídu = 22,50

Škola celkem 11 tříd

247 žáků

Počty žáků ve třídách pro školní rok 2017/2018 , třídnictví
Třída
Třídní učitel		
Počet žáků
1.
Lada Glacová		
24 ( 14 + 10)
2.A
Dagmar Szabóová		
18 ( 11 + 7)
2.B
Miriam Kočí		
18 (11 + 7)
3.
Zuzana Ralenovská		
24 ( 8 + 16)
4.A
Alena Vorlická		
24 ( 9 + 15)
4.B
Lada Vaváková		
24 ( 11+13)
5.
Přemysl Kratochvíl		
25 (11+ 14)
I.stupeň 7 tříd
157 žáků
Průměr na třídu = 22,43

Průměr na třídu = 22,45

Školní družina- do tří oddělení školní družiny je zapsáno 90 dětí
Jan Peterka, ředitel školy

Úspěšné vzdělávání všech - projekt ZŠ a MŠ Božice

Naše základní škola společně se čtyřmi mateřskými školami, které jsou zřizovány obcí Božice, se přihlásila do projektu na podporu škol v oblasti vzdělávání.
Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na spolupráci rodičů dětí a žáků se školou
a na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v základní škole. Získali jsme dotaci ve výši 1 145 150 Kč. Teď už záleží na nás,
abychom co nejefektivněji peníze využili ke zkvalitnění práce ve všech školách.
Růžena Baráková
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Božické otevřené sklepy

Již mnohé zaznělo v mnoha médiích. V Božickém zpravodaji vyšla pozvánka, kterou dnes doplníme spíše vzpomínkově a k upomenutí na pěkné chvíle,
které jste určitě na této akci zažili. Prochutnali jsme si mnohé krásné vzorky
vín nejen z Božic, ale i z okolí, což je novinka letošního roku a z místní akce
nás to zařadilo do akcí vinařsky a regionálně důležitých, minimálně v regionu
východního Znojemska. Čeho si cením je nárůst stálých návštěvníků našich
Družstevních akcí, čímž jsme se stali druhým nejlepším pořadatelem s celkovou největší návštěvností akcí v Božicích v roce. Další věcí, které si cením
je nárůst božických vinařů, kteří se nebáli otevřít své sklepy a byli náležitě
oceněni vyjedenými a vypitými zásobami. Jak často říkám, akce neděláme

Hasičský fotbalový turnaj ŠKÁRKOVKA 2017

Každý rok o prázdninách to již řadu let na Škárkovce žije. Žije to tam malým
fotbálkem - hasičském turnaji o putovní pohár. Letos se za úmorného vedra
na dobře připraveném hřišti a v kvalitně zajištěném zázemí představily tři
týmy. Nechyběla vzpomínka na výraznou postavu tohoto turnaje Vlastíka
Fňukala.
Startovaly celky:
Bayern Božice (Szabó Boys and Company)
Vlastaboys (Ludwa, Pumpido, Kamil, Broňa )
TrikiTaka (Vlasta Ž., Vojta, Evžen )
Hrálo se každý s každým, a to několikrát. Na regulérnost dohlížel přísný sudí

Cestování bohatým krajem

Oblast moravská Haná je často zmiňována jako zemědělsky velmi úrodná.
Má však i zajímavou historickou minulost a přirozenou pracovitost lidí,
zejména na venkově. Naši senioři si zorganizovali zájezd do této krajiny
v polovině září za několika zajímavostmi.
Prvním cílem byl hrad Bouzov na okraji Drahanské vysočiny v úchvatné krajině Litovelska a Mohelnicka. Historie jeho počátku sahá do 13. století a patří
k nejromantičtějším hradům u nás. Hrad si vysloužil přezdívku „pohádkový“.
Není to jenom jeho úchvatný vzhled, bohatě zdobené interiéry, ale i skutečnost, že se zde natáčela celá řada známých televizních a filmových pohádek.
Několik kilometrů od Bouzova, v Lošticích, se senioři seznámili s výrobou olomouckých tvarůžků. V muzeu, které zde vytvořila rodinná firma je
představena historie výroby tvarůžků od nejstarších pramenů do současnosti.
Hodinový okruh ukázek výroby byl doplněn filmem, který názorně vystihuje
skutečnosti, čím jsou tvarůžky jedinečné. Příběh historie jedné rodinné firmy
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jen pro božické občany, ale pro všechny milovníky vína a je pro mě velkou
ctí říci, že božických občanů rapidně přibývá. Vínobus řídil nestor božické
dopravní Ivan Hudec a opravdu jste ho nešetřili. Pořídili jsme poprvé kloubový autobus a byl vždy naplněn. Hudební produkce hrála do roztrhání hlasivek
a nástrojů a bylo to oceněno mnoha dlouhými potlesky. Velice děkuji všem
500 ovíněným hostům, kteří se dokážou náramně bavit a které rádi obsloužíme. Znova velice poděkuji všem vinařům, hostům a obci Božice za přípravy,
zajištění mnoha důležitých záležitostí a účast na této akci.
Josef Leisser
Místopředseda Družstva božických vinařů a malovinař

Mara v ortéze a fandily skupinky příznivkyň, přítelkyň, partnerek a dalších
přítomných. Věřím, že se nás tam jako diváků během dne prostřídalo několik
desítek.
Nouze nebyla ani o různé zajímavosti i dobré občerstvení, takže litovat může
ten, kdo v sobotu 22. 7. 2017 na Škárkovku nepřišel.
Konečné výsledky:
1. místo a putovní pohár TrikiTaka
2. Vlastaboys
3. Bayern Božice

Ladislav Nevrkla

ukazuje podnikatelský důvtip, který proslavil jediný český sýr nejen u nás,
ale i ve světě.
Na jižní části Hané, v Hošticích u Vyškova jsme v podvečer ještě stihli navštívit muzeum zemědělských strojů a nářadí. V areálu zemědělského družstva
Hoštice vyčlenilo družstvo několik budov pro ukázku hospodaření a života
vesnického lidu v regionu. Jde zejména o dobu 19. století po současnost. Prostory vystavených předmětů a strojů jsou doplněny fotografiemi a původními
texty. Mezi nejstarší patří např. ruční šrotovník na obilí, žentour, stabilní
spalovací motory a exponáty starých kolových traktorů.
Měli jsme štěstí nejen na počasí, ale také na ochotné průvodce i příjemné
prostředí. Senioři tento zájezd hodnotili velmi kladně a myslím, že bude na co
vzpomínat.
Zdeněk Čurda st.

Pápá prázdniny – Harry Potter

Jako každý dospělý člověk, a hlavně rodič, se obáváme konce prázdnin, kdy
zase začnou naše každodenní starosti s našimi ratolestmi ohledně školy. Tak
i děti konec prázdnin nemají rády. A proto, že je to smutné období, kdy končí
bezstarostné mládí a dětství, je třeba se s tímto obdobím rozloučit a těšit se na
nové zážitky a poznatky. Spolek Jiráskova domu osvěty se chopil s Kulturní
komisí při Obci Božice této příležitosti a uspořádal Loučení s prázdninami ve
stylu Harryho Pottera. Většina dětí a mládeže tento kult zná a je jím ovlivněna. Díky této akci jsem se přesvědčila, že nejen děti a mládež tento kult
obdivuje, ale jsou mezi námi i dospělí, kterým se příběh Harryho líbí a jsou
jím nadšeni.
Dne 26. srpna 2017 jste se na Kolonii mohli potkat s Severusem Snapem,
Minervou McConagallovou, Rolandou Hoochovou, Sybilou Trelawneyovou,
Pomonou Prýtovou, Garickem Ollivandrem, Remusem Lupinem, Moudrým

Kloboukem, Lenkou Střelenkou (Láskorádovou), Madam Rosemertou, Klofanem, Buclatou dámou a dalšími hrdiny z Harryho Pottera. V tento den jste
se mohli stát i vy součástí Bradavic, odcestovat vlakem, projít se na točitém
schodišti. K jídlu a pití jste mohli okusit dobroty z Bradavic, jako máslový
ležák, tlustokožce libového, toust s dračími játry a různé barevné lektvary.
Malý kouzelníci dostali za odměnu vysvědčení, hůlku a balíček se sladkostmi. Každý si vyzkoušel vaření lektvaru a sázení mandragory. Hrál se
i famfrpál.
Tak jako děti, tak i my ztvárněné osoby, jsme si tuto akci užívali, bylo to krásné odreagování od všedních starostí a jen škoda, že přišlo tak málo příznivců
kouzel a magie.
Jiřina Čurdová

Božické úspěchy na Pravickém výfuku

Dvě stě padesát diváků vidělo v sobotu 26. 8. 2017 náročné klání třiceti malých a velkých traktorů, domadělů, fréz a sekaček ve 3. ročníku traktoriády nazvané
Pravický výfuk. Spoutěžilo se v pěti kategoriích a ve třech disciplínách. A ani letos nechyběli na startu 3. ročníku Pravického výfuku závodníci z Božic.
Startovali ve čtyřech kategoriích a ve dvou si odnesli palmu vítězství. V kategorii Dětí do 15 let to byl Šimon Šubrt a v kategorii Domadělů Jaroslav Mlček.
V kategorii Traktory A byl Jaroslav Mlček třetí a startovala zde i Denisa Látalová a Lukáš Forman. V kategorii nejvýkonnějších traktorů, Traktory B, obsadila
Lenka Urbánková 4. místo. Všem božickým závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a těm nejúspěšnějším blahopřejeme k medailím a pohárům. Sympatie diváků pak patřily jedné z mála startujících žen a dívek, Lence Urbánkové z Kolonky.
Ladislav Nevrkla

Fechtl Cup Jawa 50

Podruhé se na trati Pod hláskou v Božicích jely závody Fechtl Cupu. Shlédl jsem jenom tři rozjížďky
a viděl docela zajímavé a napínavé jízdy. Závodilo
se ve třech kategoriích, každá měla něco do sebe.
Potěšitelné bylo, že mezi diváky byla řada božických, které na jiných akcích tak často nevidíváme.
V Božicích se pořádá tolik rozmanitých akcí, že
si každý může vybrat a zúčastnit se toho, co je mu
blízké.
Výsledky asi nejsou na těchto závodech to nejdůležitější, i když proslulé motoristické věnce pro
trojice nejúspěšnějších jsem za stolkem rozhodčích
viděl. A samozřejmě poháry. Jelo se na tři rozjížďky ve třech kategoriích.
Ladislav Nevrkla
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Domov Božice, p.o., srdečně zve na

konaný v rámci
Dne otevřených dveří
v úterý 3.10.2017
od 10:00 h do 16:00 h
Můžete si prohlédnout prostory Domova Božice
a seznámit se s poskytovanými službami.
Těšíme se na Vás!

PODZIMNÍ
(NE)NOCOVÁNÍ
6. října 2017
od 17.00 do 23.00 hodin
Obecní knihovna v Božicích

Přihlašovat se můžete do pondělí 2. října 2017
Informace a podmínky pro přihlášení v knihovně.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
* Vyrábění
* Čtení příběhů
* Hry a úkoly
* Noční strašidelnou procházku
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Týden knihoven 2. – 8. října 2017

Obecní knihovna v Božicích se opět připojuje k letos již 21.
ročníku této celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na podporu četby a
knihoven. Letošní motto: Čteme s mámou, čteme s tátou,
čteme s knihovnou.
Rádi zde uvidíme také předškolní děti a jejich rodiče, máme
tu hrací koutek s hračkami a děti si zde mohou také kreslit.
Naše akce:
- Dny otevřených dveří – přijďte si k nám na kafíčko nebo čaj
- Rádi přivítáme nové čtenáře, tento týden se mohou přihlašovat zdarma
- přineste si svoji knihu a zdarma Vám ji pomůžeme obalit
- čtenáři budou osvobozeni od poplatků za upomínky
- pro ZŠ a MŠ pořádáme čtenářské lekce a besedy
- 6. října – Podzimní (ne)nocování
Více informací o akcích v knihovně.
S. Juhaňáková
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Dožínky

Dne 17. 8. 2017 připravily aktivizační pracovnice pro klienty Domova Božice oslavu dožínek. Součástí oslav byla
výstava historické zemědělské techniky a nářadí. Nechyběl
dožínkový věnec jako poděkování za dobrou úrodu. V duchu tradic se pověsil na vstupní dveře Domova. Společným
vyprávěním o tradicích spojených se sklizní obilí se oživily
vzpomínky na těžkou práci v zemědělství. Bohatý program
zpříjemnily soutěže a zpívání. Ve zpěvu nás přišli podpořit
místní občané a návštěvy Domova Božice. A nebyla by to
správná dožínková oslava bez bohatého občerstvení. Koláčky a víno a k tomu úsměv krojovaných děvčat chutnaly
obzvlášť výborně.
Viera Rydvalová

Den sociálních služeb aneb jeden den pro všechny

Dne 6. září 2017 jsme prezentovali své sociální služby na Horním náměstí ve Znojmě v rámci akce
„Den sociálních služeb aneb jeden den pro všechny“.
Klienti našeho Domova se podíleli na přípravě 8. ročníku výzdobou stánku, připravili dárky pro
návštěvníky našeho stánku a zapojili se do programu na pódiu.
V dopoledním programu vystoupili společně se studenty SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o., oboru
Sociální činnost pod vedením p. učitelky Mgr. Sabové, s pohádkou o velké lásce. Vystoupení mělo
obrovský úspěch a bylo nádhernou ukázkou, jak lze propojit svět mladé a starší generace.
Odpoledne si klienti společně se Šárkou a Renatou, dobrovolnicemi DC ADRA Znojmo, pro návštěvníky připravili ukázky canisterapie. Pejsek Richi se okamžitě stal miláčkem publika. Zájemci
z řad publika s potěšením přijali nabídku p. Severinové, vedoucí dobrovolnického centra, vyzkoušet
si některé hry, které provádějí klienti Domova Božice v rámci canisterapie.
Viera Rydvalová

Božičtí hasiči v akci

Zásahová jednotka SDH Božice měla během letních měsíců řadu výjezdů,
z nichž valnou většinu zapříčinily žňové požáry. Dva z těchto požárů patří
mezi rozsáhlé a velké a při jejich likvidaci byla nasazena nejmodernější
technika a byla prověřena součinnost mnoha hasičských jednotek, včetně
součinnosti jednotek Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
Téměř sto hasičů z třiceti zásahových jednotek bojovalo v pondělí 3. 7.
2017 v podvečer s rozsáhlým požárem u Purkrábky nedaleko Suchohrdel
u Znojma. Hořelo tam pole a přilehlá skládka pneumatik, celková plocha 33,5
ha. Příčinou požáru byla jiskra od kombajnu na sklizeném poli s ječmenem. Díky silnému větru se požár dostal do blízkosti zemědělského areálu
a hořet začaly pneumatiky nad silážními jámami. Průběh zásahu a součinnost
hasičských jednotek z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina byla špičková.
A ještě jeden dodatek: Vyjeli jsme do 5 minut od nahlášení poplachu! To je
vynikající čas! Pohotovost a připravenost našich hasičů jsme zaznamenali
i ve středu 5. 7. 2017 po poledni při požáru pole a lesa u Šanova.
Ke třem polním požárům vyjížděla zásahová jednotka SDH Božice v sobotu
8. 7. 2017. Nejdříve ke Strachoticím-Micmanicím, poté mezi Dyjákovice
a Hevlín a odtud jeli naši hasiči rovnou k největšímu z těchto požárů u Hostěradic. Tam v součinnosti 18 jednotek likvidovali požár strniště, obilného
pole a přilehlého akátového remízku na ploše zhruba 17 ha. V době, kdy naši
zasahovali u Hostěradic, vypukl krátce před 19 hodinou i požár pole s jarním
ječmenem (0,5 ha) v katastru Božic. Na jeho likvidaci se podílelo pět jiných
hasičských sborů.
Nasazení, pohotovost a bojeschopnost prokázali božičtí hasiči nejen při
dalších výjezdech a záchranných akcích, ale i jako pořadatelé 6. kola hasičské
ligy a soutěže O pohár starosty obce v požárním útoku v sobotu 15. 7. 2017
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na hřišti v Božicích.
Podle zpráv HZS hořelo v sobotu 29. 7. 2017 po čtvrt na dvanáct v noci v katastru Božic osobní auto. Jednalo se o vrak auta na kasárnách. K výjezdu byli
vyzváni hasiči z Hrušovan a z Božic. Požár byl lokalizován před tři čtvrtě na
dvanáct pomocí vysokotlakého proudu.

Zatím poslední letošní výjezd byl ve čtvrtek 14. 9. 2017 kolem 17 hodiny
do Břežan. Naši hasiči pomohli nejen s likvidací hořící skládky odpadů, ale
i s vyproštěním zapadlého vozidla hasičů z Hrušovan n. Jev.
Ladislav Nevrkla

Božické hasičky druhé v lize

Nové soutěžní úbory pokřtily božické hasičky výborným druhým místem v 6. kole hasičské ligy pohárové
soutěže v požárním útoku hasičských družstev, která proběhla v sobotu 15. 7. 2017 na fotbalovém hřišti
v Božicích. Startovaly jako první z pěti účastníků a dlouho držely vedoucí pozici. Nakonec je těsně překonalo družstvo Miroslav B. Mezi jedenáctkou mužských týmů kralovali již počtvrté hasiči z SDH Police (okr.
Třebíč). Patronát nad soutěží převzal starosta obce Karel Hala, neboť se současně závodilo O pohár starosty
obce.
Pořadatelům z SDH Božice patří velký dík za uspořádání a perfektní zajištění soutěže. Poděkování patří
taky fotbalistům, že dali k dispozici hřiště. A poděkování patří i obci Božice, která upravila prostory pro
parkování a i jinak zajišťovala součinnost pro hladký průběh sobotního sportovního dne.
V dalších závodech hasičské ligy bodovaly naše hasičky 3. místem ve Vedrovicích 16. 7. 2017 a stejným
místem v Blížkovicích 19. 8. 2017. Celou ligu pak zakončily vynikajícím 2. místem v sobotu 2. 9. 2017 ve
Chvalovicích ve výborném čase 19,05 s. Zde byly rovněž vyhlášeny výsledky letošní Znojemské hasičské
ligy a hasičky SDH Božice, které se zúčastnily všech 10 závodů, si přivezly pohár a diplomy za celkové 2.
místo se 103 body .
Ladislav Nevrkla

V sobotu 16. 9. 2017 se konal 3. ročník soutěže O železného hasiče. I přes nepříznivé počasí
a konání znojemského vinobraní se soutěže zúčastnilo 7 závodníků, z nichž čtyři byli naši
chlapi z Božic: Mirek Beneš, Tomáš Široký, Jan Peterka a Jakub Zifčák.
Na závodníky čekaly následující disciplíny: roztáhnutí hadic, smotání hadic, odtáhnutí figuríny
pozadu, přelézt velkou bariéru, utlouct kladivem pneu na určitou vzdálenost a uběhnout 150 m.
Jakub Zifčák vybojoval prvenství, jak ve své kategorii, tak jako jediný s časem pod 4 min.
ovládl celé startovní pole. Ve stejné kategorii se na 3. místě umístil Tomáš Široký a na 4. místě
Jan Peterka.
Poté se v kategorii nad 35 let umístil na 2.místě Martin Kresan za SDH Borotice a na 1. místě
náš velitel SDH Mirek Beneš.
Ladislav Nevrkla
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Božický herbář – 13. díl

Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám sepětí soulad
sluncovky kalifornské a i uvnitř rozhoďte pár semen. Na mandelinku prý tato
s přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly pro lidstvo důležité; býva- rostlinka působí spolehlivě odpudivě. Bramborové pole ochrání, i když je
ly považovány za děti Matky Přírody.
okolí napadeno škůdcem.
• Osvědčeným prostředkem proti lezoucím škůdcům a dřepčíkům je vápenný
Jestli si pamatujete, tak v předchozích dílech jsme se seznámili s léčením lidí prach. Několik kusů páleného vápna pokropte vodou a nechte rozpadnout.
pomocí bylin. V dnešním díle se podíváme na léčení bylin bylinkami.
Takto připraveným vápenným prachem rostliny brzy zrána za rosy poprašte.
Zahrada a rostliny na ní jsou napadány mnoha druhy škůdců a chorob. Nejjed- Rostlinám neuškodíte, ale housenky z nich brzy odpadnou a hynou.
noduší je sáhnout po chemických přípravcích, kterými se dá vyléčit určitá cho- • Roztok z tabáku účinkuje proti molicím. 200 g nejlevnějšího dýmkového
roba nebo škůdce, ale není to ekologické. Zkuste to ale v souladu s přírodou! tabáku povařte ve vodě, přidejte 200 g česneku a ponechte jeden den ustát.
Vyzkoušejte bylinné zákvasy pro posílení rostlin a na jejich ochranu. Jsou
Poměr ředění je 1:10.
tedy přirozené, nezasolují zeminu, neovlivňují pH půdy (především zvyšování • Měsíček zahradní má schopnost svými kořeny vylučovat do půdy látky,
kyselosti), po jejich aplikaci nezůstávají v půdě rezidua a nehrozí nebezpečí,
které usmrcují škodlivé půdní mikroorganismy.
že se proti nim při opakovaném používání stanou škůdci imunní. Jedinou
• Mezi komerční insekticidní přípravky patří biologický olej Biool, který
nevýhodou použití bio přípravků je, že jsou účinné jen v poměrně krátkém
„zalepí“ dýchací cesty molic, mšic či mandelinek a tím je zničí. Další bio
období po aplikaci a musejí se tedy často opakovaně aplikovat.
přípravek Biobit na bakteriální bázi likviduje housenky škodlivého hmyzu
Mezi klady ekologické ochrany rostlin patří i regenerace přírodního koloběhu, a jejich larev.
který je činností civilizace narušen a leckdy i nenávratně zničen. Za poslední • Kopřivová jícha proti mšicím: 1 kg čerstvých nebo 200 g sušených kopřiv
půlstoletí zmizelo mnoho užitečných druhů hmyzu – brouků, motýlů, ale i ptá- zalijte 10 l vody. Nechejte 14 dní kvasit a přitom každý den zamíchejte. Na
ků a savců. Ti byli přirozenými predátory, dnes musíme jejich funkci zastat.
zálivku zřeďte jíchu vodou v poměru: 1:10, na postřik 1:20. Pokud by na
To se týká právě ochrany rostlin před škůdci.
balkóně nebo na terase zápach z jíchy rušil, můžete si připravit vodní výluh
S bojem proti chorobám je situace trochu složitější, i když hranice imunity je z kopřiv za studena. Připravuje se podobně, ale nenechá se zkvasit a může se
se živočišnými škůdci srovnatelná. Infekce jsou nebezpečné v tom, že se mo- po 1-2 dnech neředěný užít k postřiku.
hou šířit daleko rychleji než škůdci živočišného původu. Ekologický způsob
Postřik z přesličky proti padlí, rzi a strupovitosti 300 g čerstvých nebo 30 g suochrany rostlin je ve své podstatě návrat ke stavu blízkému přírodní rovnová- šených letních lodyh přesličky rolní nechejte změknout 24 hodin v 10 l vody.
ze. To znamená harmonie poměru mezi škůdci a jejich přirozenými nepřáteli. Potom obsah nádoby 30 minut povařte. Jakmile roztok vychladne, přeceďte jej
Vosy patří mezi ekologické predátory. V období léta zlikvidují neuvěřitelné
a zřeďte vodou v poměru 1:5. Nejlepší účinek má postřik, použitý vdopoledmnožství larev i dospělého hmyzu. Pouze na podzim, když je živočišné stravy ních hodinách; je možné do něj na začátku přidat i vratič.
nedostatek, začínají obtěžovat člověka v domácnosti a na zralém ovoci. Ne• Nálev z vratiče proti mšicím a sviluškám: 300 g čerstvé nebo 30 g sušené
musíte-li kvůli bezpečnosti, nehubte vosy.
nati z vratiče přelijte 10 l vroucí vody. Nálev musíte nechat 10-15 minut odstát
Dalšími užitečnými hubiteli škodlivého hmyzu, zvláště mšic, jsou slunéčka
a potom scedit. Jakmile vychladne, ředí se vodou v poměru 1:3.
sedmitečná nebo také zlatoočko síťokřídlé.
Ekologický způsob ochrany rostlin dosud není v zahrádkářské veřejnosti příliš
• Proti krtkům, myším, vosičkám si můžete vyrobit postřik z natě rajčat.
rozšířen. Ještě častěji než po biologických přípravcích sáhneme po chemicVylomené zálistky nevyhazujte na kompost, ale nechte je vykvasit v uzavřené kých preparátech. Stále se však setkáváme s případy, kdy se mšice množí,
nádobě. Výluh se ředí vodou v poměru 1:1.
jakoby jim postřik chutnal a ne je ničil. Škůdci jsou stále odolnější, atak
• Mandelinka bramborová je obtížný škůdce, který dokáže porost brambor
nezbývá, než vyzkoušet něco, na co už dávno nejsou zvyklé, na biologickou
brzy zlikvidovat. Můžete vyzkoušet téměř sedmdesát let starý ekologický
ochranu.
recept francouzských zemědělců. Okolo brambořiště vysejte pás letničky
Jiřina Čurdová

Film Dunkerk připomněl Jana Fráňu

Mezi vojáky, kteří se z francouzského přístavu museli evakuovat, byli i čeští
vojáci. Vyprávěl mi v roce 1991 pan Fráňa, před sto lety jako dítě občan Božic, svoje nezapomenutelné zážitky z bojů o francouzský přístav Dunkerque
(Dunkerk). Byly otřesné a depresivní. I pro československého dobrovolníka
bojujícího proti nacistické invazi do Francie bolavé místo na duši.
Objevil se ve čtvrtek 1. 8. 1991 po poledni v Božicích. V rozhovoru, který
jsme tenkrát pořídili, připomněl, že se i s rodiči (matkou a nevlastním otcem)
z Božic odstěhovali před Vánoci roku 1920 a od té doby zde nebyl. Takže
v Božicích se ocitl po neuvěřitelných téměř 71 letech.
Do Božic přijel neohlášen vlakem a na obecní úřad dorazil pěšky. Tak jako za
mlada. Jeho otčím s dnes typickým božickým příjmením Tomášek zde dostal
v roce 1914 umístěnku „na štaci“ a tak se celá rodina na jaře roku 1914 (ještě
před sarajevským atentátem a začátkem 1. světové války) ocitla v Božicích
(tehdy Possitz)! Pro malého prvňáka Jeníka to musel být šok! Z moravského
města Ivančice do pohraniční obce na Jaroslavicku, kde převládalo obyvatelstvo hovořící německy! A často tak z pragmatických důvodů mluvili i původem rodilí Češi. Panu Fráňovi toto „odnárodňování“ bylo celý život proti
mysli, a když jsem s ním v tom prvním srpnovém popoledni roku 1991 seděl,
tak o těchto lidech mluvil s určitým pohrdáním, jako o „renegátech“ neboli
odpadlících zrádcích. Obdivoval tehdejšího křídlovického faráře, rovněž
velkého českého vlastence, Jana Východského! Ten na svůj český původ nikdy
nezapomněl, což mu samozřejmě v německém prostředí body nepřinášelo, ale
po vzniku Československé republiky byl zvolen prvním českým zastupitelem
v Českých Křídlovicích. To byl pro Jana Fráňu jeden z životních vzorů!
Malý školák Jeník Fráňů šlapal každý den do božické školy pěkně pěšky.
Údolím lásky zamířil mezi poli k panské sýpce u dnešního kruháku. Tady teprve začínaly v roce 1914 Božice: stodolami a sýpkou. Nestála ani ulice, v níž
dneska bydlím. Bylo by mi ctí, kdyby se tato naše ulice jednou jmenovala
ulice Jana Fráni! Ostatně doufám, že se pojmenování ulic v Božicích jednoho
krásného dne dočkáme.
Malý Jeník byl ctižádostivý a odolný školák. Německy se naučil během dubna
a května roku 1914 velmi obstojně a vidíme to i na vysvědčení, která nám
v Božicích nechal v kopii. Češtinu však nezapomněl nikdy, i když od roku
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1935 žil jenom v cizině.
Po měšťanské škole, kterou Jan Fráňa začal studovat v roce 1918 ve Znojmě
a kam dojížděl „na režijku“ ještě z Božic, pokračoval ve studiu na obchodní
akademii v Brně. Slušné jazykové znalosti prý kdysi patřily k vybavení každého ctižádostivějšího absolventa obchodní akademie. Také Jan Fráňa uměl dost
dobře francouzsky, anglicky a německy. Není divu, že po vojenské prezenční
službě, kterou ukončil v roce 1932, nastoupil dráhu obchodního zástupce
československých firem v cizině a nakonec zde zůstal od roku 1935 trvale.
Shodou okolností jej osud zavál na černý kontinent, kde obchodoval do roku
1939. Vypukla válka a znalosti jazyků i cizího prostředí přišly Janu Fráňovi
neobyčejně vhod.
Jan Fráňa prožil celou 2. světovou válku v československé uniformě. Avšak
jeho první válečný stejnokroj byl francouzský a pro naše oči dokonce poněkud
exotický. „Když se schylovalo k válce, byl jsem právě na území, jež se tehdy
nazývalo Francouzská Západní Afrika (Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso,
Pobřeží Slonoviny, Benin, Čad a Niger). Už 31. 8. 1939 jsem poslal dopis
generálnímu guvernérovi v Dakaru a dal jsem se mu plně k dispozici. Přestože
sem byl v čs. armádě záložním podporučíkem dělostřelectva, nastoupil jsem
25. 9. 1939 do francouzské armády jako vojín,“ vzpomínal Jan Fráňa na svoje
počáteční válečné zážitky. Díky své jazykové „základně“ byl však současně
pověřen funkcí cenzora na dakarské hlavní poště. Jako válečný cenzor tak získal značný přehled o aktivitách námořních posádek na africkém pobřeží. Svou
snahu dostat se do čs. vojska korunoval úspěchem v únoru 1940. Tehdy odjel
s 29. dělostřeleckou baterií Senegalců, kde sloužil jako druhý dělostřelec, do
Marseille a odtud přešel do naší zahraniční armády. Byl odvelen do Agde, kde
se formovala naše první zahraniční jednotka.
Evakuace z přístavu Dunkerk v roce 1940 byla chvatná a chaotická a pana
Fráňu nejvíc zasáhlo to, že v pudu sebezáchovy by byla kdesi v přístavu zůstala část dokumentů. Nebyly to asi ty stěžejní, ale dokumenty to byly a v případě, že by se dostaly do rukou nepřítele, ohrožovaly i rodiny na území bývalého
Československa. Jemu a jeho spolupracovníkům se podařilo tyto dokumenty
v bednách taky nalodit a odvézt do Británie. Už v červenci byl Jan Fráňa mezi
vojáky, kteří byli v nově se formující zahraniční jednotce v Cholmondeley.
Ani tam to nebylo jednoduché, ba právě naopak a stálo by to za samostatný

článek. Něco se dá dohledat na netu, tak koho to zajímá, ať se podívá. Třeba pod názvem Vzpoura
v Cholmondeley.
Pana Fráňu nejvíc mrzelo, že o něm v současných Božicích nikdo neví. Přitom právě takových lidí jako
byl pan Fráňa, si musíme vážit a měli bychom být hrdí na to, že v naší obci třebas jen malou část svého
života strávili - a nikdy na Božice nezapomněli!!!
Film Dunkerk jsem shlédl ve znojemském kině Svět. Není možná tak „vojensky“ dramatický (a drastický) jako legendární filmy Zachraňte vojína Ryana či Tenká červená linie, ale působivý a napínavý je až
do poslední minuty. S Janem Fráňou (v zahraničí používal jméno John Frana) se ve filmu asi nepotkáme, ale možná zažil něco z toho, co ve filmových obrazech uvidíme.
								
Ladislav Nevrkla

Fotbalové soutěže v plném proudu

Ani jsme se nenadáli a všechny fotbalové soutěže jsou v plném proudu.
Oba mužské týmy zahájily své soutěže vcelku dobře, a i když nás mohou mrzet některé ztracené body, je třeba u obou celků ocenit týmového ducha, chuť
hrát, bojovnost a nasazení. Stínem odehraných zápasů jsou však zranění. Ta
lehčí k fotbalu patří, ta vážnější nám ukazují, že sport může nejen bolet, ale
i život člověka poznamenat. Jarkovi Jandáskovi všichni přejeme, ať má koleno co nejdříve opět v pořádku, totéž přejeme i vyhozenému rameni stopera
Kamila Kaliny nebo svalovému zranění Luboše Ralenovského.
Znojemské pivo Okresní přebor
Výsledky:
Hostim - Božice A 3:3 (1:3). Naše branky: Jaroslav Hrobár, Jiří Pavelčík,
David Mlčúch. Úvodní zápas nové sezony v Hostimi jsme mohli dohrávat
úplně v klidu. Vedli jsme 2:3 a v 84´ jsme kopali penaltu. Místo toho jsme
se museli bránit drtivém tlaku domácích a v prodloužení jsme inkasovali
vyrovnávací gól.
Božice A - Dobšice B 2:1 (0:1). Naše branky: Jaromír Jandásek a Roman
Šob.
Měli jsme v tomto mimořádně dopoledním utkání tolik gólovek, že kdyby
to skončilo 5:1, tak by to taky odpovídalo průběhu hry. Jenže jsme po první
půlce prohrávali 0:1. Druhý poločas jsme začali útočně a v 55´ po centru Jary
Hrobára srovnal Jara Jandásek na 1:1´. V 66´ jsme kopali standardku z naší
půlky, míč se dostal k Romanovi a byla z toho naše vítězná branka. Naprosto
zasloužená.
Božice - Chvalovice 3:0 (1:0). Naše branky: Kamil Kalina, David Mlčúch,
Honza Szabó. V tropickém odpoledni nám trvalo skoro pětačtyřicet minut,
než jsme se našli. Pak už to bylo v pohodě. Uklidnil nás ve 41´ pohotový
Kamil, na 2:0 zvyšoval Dejv ve 47´ a vítězství potvrdil střídající Honza po
přesném centru Jary Hrobára v 78´.
Jezeřany-Maršovice - Božice 3:2 (1:2). Naše branky: David Mlčúch a Jan

Kudlička.
V neděli jsme v Jezeřanech spadli z hrušky dolů a domácím jsme nabídli
první letošní výhru. V neúplné sestavě jsme díky Dejvovi a Honzovi docela
překvapivě vedli 1:2, protože jsme v první půlce zúročili, co šlo. Ze dvou
standardek v závěru zápasu domácí nejen vyrovnali, ale nakonec dali v 90´
i vítězný gól.
Božice - Starý Petřín 2:2 (0:0). Naše branky: Kamil Kalina a Robert Lysák
Že bude nedělní zápas s Petřínem tak emotivní, netušil na jeho začátku určitě
nikdo. Taky asi nikdo nepředpokládal, že dva naši hráči (Jara Jandásek a Kamil Kalina) skončí v nemocničním ošetření, no a taky nám v závěru trošku
"spadla brada", když jsme neudrželi nadějné vedení 2:0 a zdálo se, že máme
utkání jasně pod kontrolou. V závěru jsme hostům umožnili snížit z penalty
a v 88´ po standardce dokonce vyrovnat. Rozpaky však zanechaly některé
výroky rozhodčího.
Únanov A - Božice A 3:1 (1:0). Zápas dvou vyrovnaných soupeřů rozhodli
domácí proměněnou penaltou a šťastnou druhou brankou. Za nás snižoval
David Švejdík z penalty na 2:1. Vyrovnat se nám nepodařilo, naopak jsme
v závěru ještě jednou inkasovali.
IV.C
1.FC Čejkovice - TJ Sokol Božice B 0:3 (0:1). Naše branky: Robert Lysák 2x
a Evžen Egner.
Valtrovice - Božice B 2:3 (1:2). Naše branky: Robert Lysák 2x a David
Švejdík.
Božice B - Šanov 3:4 (2:2). Naše branky: David Švejdík, Luboš Šenkeřík
a Tomáš Kudlička. V utkání jsme vedli 2:0.
Jiřice - Božice B 0:3 (0:2). Naše branky: Tomáš Rauš, Robert Lysák a Tomáš
Kudlička.
Božice B – Damnice 4:2 (4:1). Naše branky: Jan Szabó 3x, Robert Lysák.
								
Ladislav Nevrkla

Fotbalová přípravka

Naše fotbalová přípravka vstoupila do soutěže koncem srpna svými prvními zápasy.
V tomto ročníku soutěžíme ve skupině starších přípravek. Navazujeme na minulou sezónu, která byla pro nás jakýmsi znovuobrozením. A jaká byla? Po prvních trénincích jsme
vpadli do soutěže mladších přípravek. Pro většinu týmu to byly první fotbalové krůčky.
Následovala spousta víkendových dvouzápasů se střídavými úspěchy a neúspěchy. Po
podzimní sezóně jsme nekončili. Tréninky pokračovaly téměř celou zimu v tělocvičně,
mezitím jsme se zúčastnili vánočního turnaje a poté turnaje ve znojemské hale. Následovalo jaro a začaly opět dvouzápasové maratóny. Po sezóně jsme se zúčastnili tří turnajů
u našich rakouských sousedů, kde jsme se umístili na předních místech. Co mě nejvíce
překvapuje? Zájem a zodpovědnost dnes již fotbalistů, kteří chodí pravidelně na tréninky
í zápasy a zájem dalších dětí o tuto hru. Od září máme několik nových hráčů nejen
z Božic.
Luboš Ralenovský
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NEJVÝHODNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ

od 230 Kč/měsíc

zdarma instalace
zdarma televize do mobilu či tabletu

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

PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

Výkopové práce minibagrem
Božice 367
Ontl, tel.: 775900306

Hynek Leukert
MASÁŽE
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

MV MARKET
Božice 384
Tel.: 515 257 625

- reflexní masáž
- masáž lávovými kameny

Tel.: 605 562 829

- thajskou masáž
- moxování
- su-jok + poradenství

Otevírací doba:
PO - PÁ : 5:45 - 17:00
SO - NE : 7:00 - 10:00
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Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE
Telefonické objednávky : 603 344 004

