
Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 6/2017

Vážení občané, tento zpravodaj 
je posledním v letošním roce a tak 
se pokusím zrekapitulovat letošní 
práce v naší obci a nastínit úkoly 
do roku následujícího.
 Jako každoročně jsme část roz-
počtu investovali do oprav místních 

komunikací. Letos to byla cesta v Zámlýní a v současnosti 
dokončovaná cesta nad I. Mateřskou školkou. Do oprav 
komunikací patří také rekonstrukce chodníků, a jak jsem 
již psal v některém z minulých čísel, letos byly komplet-
ně opraveny chodníky v celkové délce 1.9 km. Tímto 
bychom měli opraveny téměř všechny chodníky v obci 
a v příštím roce bychom chtěli dodělat zbývající pěší 
komunikace.
 Pro naše nejmladší občánky jsme tento rok postavili altán 
na dětském hřišti a v nejbližší době budou instalovány 
nové vahadlové houpačky na třech menších dětských 
hřištích. Na centrální dětské hřiště bude v prosinci dodán 
další prvek pro fitness. Zde bylo také vysázeno 9 stromů, 
které by měly do budoucna vytvořit stín na hřišti. Nové 
menší hřiště bude do vánoc vybudováno v Zámlýní 
v rámci rekonstrukce zdejší návsi. Většina těchto herních 
prvků byla pořízena za pomoci dotace z Jihomoravské-
ho kraje. Pro volnočasové aktivity jsme nově vybudovali 
hřiště na plážový volejbal v areálu naší školy. 
 V rámci rekonstrukcí veřejného osvětlení bylo položeno 
kabelové vedení VO do země a instalována nová světla 
u cesty na posádku a vybudováno osvětlení u sklepů na 
Borotice. Toto osvětlení je provedeno úspornou technolo-
gií LED, která má asi 25 % spotřebu proti některým starším 
lampám. 
 Na žádost našich občanů o vybudování kolumbária na 
místním hřbitově jsme reagovali a dnes je tato stavba 
hotova a jednotlivá místa připravena k pronajmutí. Na 
většině těchto prací se celoročně z větší části podíleli 
zaměstnanci obce, za což jim patří i mé poděkování.
 Co se týká úkolů do roku následujícího, mělo by se 
pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací, 
vybudováním parku u ZUŠ, rekonstrukcí vstupu do naší 
Základní školy. Za pomoci již schválené dotace opravit 
celou hřbitovní zeď. Začátkem příštího roku bychom měli 
dokončit rekonstrukci sběrného dvora, na kterém se již v 
současnosti intenzivně pracuje. 
V přípravě jsou dále některé další komunikace, jako do-
končení chodníku na nádraží, chodník u ZUŠ a jiné, což je 
však složitější vzhledem k vlastnictví pozemků pod těmito 
chodníky.
Zastupitelstvo naší obce bude v prosinci schvalovat 
rozpočet na příští rok a všechny tyto práce byly do jeho 
návrhu zahrnuty, zůstává nám i rezerva na další případné 
investice.
 Rád bych touto cestou pozval naše dříve narozené 
spoluobčany na tradiční setkání seniorů, které se letos 
uskuteční 6. prosince. Dále bych chtěl pozvat všechny 
občany na mnoho kulturních předvánočních akcí, které 
se postupně stávají tradicemi  a obohacují náš společen-
ský život.  
 Vzhledem k tomu, že toto číslo je poslední v letošním 
roce, rád bych touto cestou popřál všem občanům 
příjemné prožití nadcházejícího adventu a hodně štěstí 
a zdraví do roku následujícího.

Karel Hala
starosta obce Božice
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Slovo StaroSty

Po roce tady máme advent 2017, to znamená, 
že zanedlouho budeme slavit Vánoce, ale 
ještě před nimi je nutné stihnout nejen pečení 
cukroví, ale i vánoční úklid.
Plamínek první svíčky na adventním věnci 
oznamuje začátek nového liturgického 
roku, a také jeho prvního období: čekání na 
Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí se 
na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až 
se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý 
večer! Latinské slovo „advent“ znamená 
příchod. Těšíme se totiž z toho, že Ježíš přišel 
na svět a narodil se v Betlémě. Tato doba je 
dobou rozjímání, hodnocení skutků v roce, 
dobou, kdy by měla být lidská srdce k sobě 
nejblíže, dobou, kdy bychom měli vykonávat 
jen dobré skutky.
První adventní neděle je 3. 12. 2017. Lidově 
se označuje jako železná neděle. V tento den 
začíná advent a všechno, co je s ním spojeno. 
Hlavně se nesmí zapomenout na rozsvícení 
první svíčky na věnci - Naděje. Druhá ad-
ventní neděle vychází na 10. 12. 2017. Ozna-
čuje se jako bronzová neděle. V obchodech, 
protože je zrovna po Mikuláši, začíná být 
celkem plno. Na řadu by mělo rovněž přijít 

zapálení druhé svíčky na věnci - Mír. Třetí 
adventní neděle připadá na 17. 12. 2017. 
Tato neděle je známá jako stříbrná neděle. Na 
věnci se zapálí třetí svíčka - Přátelství. Do 
Vánoc už moc času nezbývá, ale stále se dá 
napéct nebo nakoupit dárky. Čtvrtá adventní 
neděle bude 24. 12. 2017. Neděle je označo-
vána jako zlatá. Letos vychází zrovna na den, 
kdy je Štědrý den. Již by mělo být všechno 
připraveno, advent je u konce a zapálí se 
čtvrtá svíčka - Láska.
V adventu se dodržují různé tradice, napří-
klad to je: adventní věnec, trhání větvičky 
z třešně nebo višně na Barboru, aby rozkvetly 
do Vánoc, konání adventních trhů, výzdo-
ba a dekorace, slavení Mikuláše, zdobení 
domova jmelím, pečení perníčků, pečení 
vánočního cukroví, zpívání a poslouchání 
koled, adventní kalendář, stavba a návštěva 
betlémů, pečení vánočky, zdobení stromku, 
nákup dárků…
Tak, ať naděje, mír, přátelství a láska nás pro-
vází v tom čase vánočním. Přeji za Kulturní 
komisi Všem radostné prožití Vánoc.

Růžena Baráková

Po roce tady máme advent

mýdla a kosmetika, vánoční dekorace,  
něco pro malé parádnice i maminky,  
domácí marmelády a jiné dobroty  

                                                              

15:30hod   Zimní pohádka  
                     Holčička se sirkami 
15:45hod   Zimní show – mažoretky 
16:00hod   Vánoční trhy 
16:30hod   Rozsvěcení vánočního stromu  
                                                       se zpěvem dětí ze ZŠ Božice 
 
   Přijďte se příjemně naladit do předvánoční atmosféry,  
popít, ochutnat něco dobrého a zazpívat si s dětmi.    
   
                      Pořadatelé (ZŠ Božice, Obec Božice, Hasiči) 

Pozvánka na
17. zasedání

Zastupitelstva Obce Božice
konající se v jídelně obecního úřadu Božice

14. 12. 2017 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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Výpis z usnesení Rady obce č. 48 
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje cenu za pronájem místa v kolumbáriu:
- 2.000,- Kč jednorázový poplatek (deska)
- 3.000,- Kč pronájem na 10 let 
2. RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců. 
3. RO schvaluje žádosti o vyplacení daru pro žáka první třídy ZŠ ve výši 
3.000,- Kč na základě podaných žádostí. 
4. RO schvaluje žádosti o vyplacení daru na narozené dítě ve výši 5.000,- Kč 
na základě podaných žádostí.
5. RO schvaluje „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ od Minis-
terstva zemědělství ČR – akce „Oprava hřbitovní zdi“
6.  RO schvaluje „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ od Mini-
sterstva životního prostředí ČR – akce „Sběrný dvůr“
 
Výpis z usnesení Rady obce č. 49 ze dne 16.10.2017
1. RO schvaluje „Protokol o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek“ – veřejná zakázka na stavební práce Sběrný dvůr Božice 
– vítězná nabídka Silnice Škrob s.r.o.
2. RO schvaluje „Protokol o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek“ – veřejná zakázka na dodávky Sběrný dvůr Božice – 
vítězná nabídka AVE odpadové hospodářství s.r.o.
3. RO doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení „Smlouvu o zřízení 
věcného břemene“ s E.ON Distribuce, a.s. – stavba „Božice kVN a TS Božice 
sklepy“
4. RO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2017

Výpis z usnesení Rady obce č. 50 
1. RO pověřuje starostu obce vyřízením dotace na vybudování sociálního bytu 
v části objektu bývalé pošty
2. RO schvaluje pořízení nových herních prvků – vahadlové houpačky, lanová 
pyramida
3. RO schvaluje „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 
zřízené Obcí Božice“ – pro Služby Božice, p.o.

4. RO schvaluje „Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 
zřízené Obcí Božice“ – pro Základní školu a mateřskou školu Božice, p.o.
5. RO schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/20017 – Rozpis rozpočtu a jeho změny
6. RO schvaluje Příkaz k provedení inventarizace
7. RO schvaluje Plán inventarizace na rok 2017
8. RO schvaluje investiční akce pro rok 2018:
- nákup nové sekačky na hřiště
- rekonstrukce obecní kuchyně
- obecní symboly (prapor + znak)
- kamerový systém v obci
- rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna lamp v případě vhodné dotace)
-  výměna vstupních dveří ve smuteční síni
- osvětlení na hřbitově
- oprava hřbitovní zdi
- přesun knihovny (stavební práce v objektu č.p. 384 vedle pošty)
- veřejná zeleň
- oprava střech na Posádce
- oprava místních komunikací
9. RO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s., přípojka 
NN Zatloukal Jan
10. RO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s., přípoj-
ka NN Solař Jan
11. RO schvaluje výrobu stolních kalendářů Božice 2018 a jejich distribuci do 
domácností zdarma
12.  RO schvaluje žádosti o prodloužení nájemních smluv o 12 měsíců  
13.  RO schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy Božice, p.o.  -    
schválení přijetí věcných darů v celkové hodnotě 51.574,- Kč
14. RO doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení žádost o koupi pozemku 
parc. č. 8699 v k.ú. Božice o výměře 11.680 m2 za cenu 50,- Kč/m2, žadatel-
ka Bc. Lenka Jandová
                  
Výpis z usnesení Rady obce č. 51 
1. Rada obce (dále jen „RO“) schvaluje přidělení nájemního bytu v č.p. 202

Jistě většina z vás slyšela o nedávném incidentu se psy v naší obci, kdy se 
jejich majitelka z obce odstěhovala a psy zanechala v opuštěném domě. Tito 
psi z domu opakovaně unikali a způsobili nemalé škody chovatelům domácí 
drůbeže. 
O tomto problému jsme sice věděli, ale platná legislativa nám v tomto směru 
bohužel hodně svazuje ruce. Přesto byla majitelka opakovaně starostou 
upozorněna na povinnost o psy se řádně starat a dále zajistit objekt tak, aby 
z něj psy neutíkali. Bohužel toto ze strany majitelky nebylo dodrženo a došlo 
k opakovanému útěku psů a napadení drůbeže. Byla tedy kontaktována Poli-
cie ČR, která konkrétní případ zdokumentovala a předala k řešení Městskému 
úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, který je v tomto směru kompetent-
ní. Psy jsme umístili do dočasného zařízení v obecním dvoře, ale na žádost 
majitelky jsme jí je opět museli vydat. Následně opět došlo k útěku psů 
a zadávení drůbeže dalšímu chovateli, oslovili jsme tedy Státní veterinární 
správu, která v současné době případ řeší. Podařilo se nám odchytit jednoho 
ze zmíněných psů a ten je teď se souhlasem majitelky umístěný v útulku.
Je to opravdu problém, který nemá jednoduché řešení. Málokdo si uvědomí 
jeho závažnost, pokud sám není účastníkem nějakého neštěstí. Podle platných 
zákonů je majitel za psa odpovědný - tedy i za to, co pes svým chováním způ-
sobí. Měli bychom mít neustále na paměti, že pes je i přes domestikaci šelma, 
která se chová pudově a instinktivně. Může se tedy stát, že náš pejsek, který 
nás věrně následuje bez vodítka, se rozhodne rozběhnout za kočkou a může 
například způsobit dopravní nehodu, která může skončit tragicky jak pro psa 
samotného, tak třeba i pro řidiče.
Místní vyhláška „o čistotě a ochraně životního prostředí obce“ zakazuje ne-
chat volně pobíhat psy, kočky, drůbež příp. jiné domácí zvířectvo na veřejném 
prostranství. Psi musí být voděni na vodítku, musí mít náhubek, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost dětí a občanů. Dále zakazuje nechat psy, příp. jiná zví-
řata znečišťovat veřejná prostranství. Pokud dojde ke znečištění, je povinen 
držitel psa, příp. jiného zvířete znečištění ihned odstranit. Tolik citace z platné 
obecní vyhlášky – domluva majitelům většinou nebývá účinná a tak budeme 
nuceni přejít k represivním opatřením, tj. pokutám nebo případně předání 
přestupku k projednání přestupkové komisi.

Dalším problémem, který si však majitelé psů neuvědomují, je pobíhání psů 
mimo obec. Mimo obec jsou v podstatě všechny pozemky včetně polích a les-
ních cest zařazeny jako honební plochy do konkrétních honiteb. Při pohybu 
psů je nutno respektovat §9 odst. 1) Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.: „Je 
zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, …“ a dále §10 odst. 1): „Je zaká-
záno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat 
z farmových chovů nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého maji-
tele nebo vedoucího.“ V §14 stejného zákona – Oprávnění myslivecké stráže, 
odst.1), dále v § 35 téhož zákona Myslivecký hospodář je oprávněn, odst. 3) 
je stanoveno: „Myslivecká stráž (Myslivecký hospodář) je oprávněna-(n): 
…. e), usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve 
vzdálenosti větší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení proná-
sledují zvěř; …. Pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, 
počítá se tato vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na 
psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchra-
nářské a služební;….“ Znamená to tedy, že pes, který se například rozeběhne 
za zajícem a neuposlechne okamžitě na zavolání svého vůdce, je nezodpo-
vědností majitele vystaven vážnému nebezpečí.   Výjimky jasně vymezují 
zákony a patří mezi ně např. povinnost uživatelů honiteb v dostatečném počtu 
držet a používat lovecky upotřebitelné psy (s příslušnými zkouškami z výko-
nu). Ti se pohybují v honitbách buď vlastních, nebo pronajatých za úplatu na 
základě nájemních smluv.
Na obecní pozemky se vztahuje výše zmíněná vyhláška, ale ostatní pozemky 
mají vždy svého majitele a pohyb (nejen) psů na nich je omezený platnými 
zákony. Jestliže se na těchto pozemcích nacházíme, uvědomme si, že nejsme 
na svém, ale jsme na návštěvě. A měli bychom se chovat jako slušná návště-
va!!!
Závěrem bych chtěl na všechny, kteří si pořizují psa apelovat, aby dobře zvá-
žili nejen to, jaký pes se jim líbí, ale hlavně možnosti chovu v rámci vlastní 
nemovitosti. Mějte prosím ke psům zodpovědný přístup a buďte ohleduplní 
vůči ostatním!

Jiří Čada, místostarosta

Opět volné pobíhání psů …

Chcete se stát přísedícím soudu?
   V roce 2018 proběhnou volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě pro volební období roku 2018 – 2022. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují 
členové příslušného zastupitelstva. 
   Podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech  a soudcích může být přísedícím ustanoven státní občan České republiky, který je svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho 
zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovení 
za přísedícího.
   Pokud Vás tato možnost zaujala, pro více informací kontaktujte ředitelku správy Okresního soudu ve Znojmě Mgr. Miladu Švejdovou, tel. 608 955 546, 
e-mail: reditelspravy@soud.zno.justice.cz
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Rekonstrukce komunikací pokračuje

Do konce letošního roku bude mít nový „kabát“ místní komunikace „Nad školkou“. Rekonstrukci komunikace o celkové délce 280 metrů provádí firma Alpi-
ne, která vyhrála výběrové řízení. V příštím roce se pustíme do oprav zbývajících nezpevněných komunikací v Českých Křídlovicích a bude vybudována nová 
komunikace v lokalitě za školou. 

Jiří Čada, místostarosta

Budujeme nový sběrný dvůr
V polovině listopadu začaly stavební práce na sběrném dvoře v areálu tzv. kovárny. Tato akce je realizována díky dotaci od Ministerstva životního prostředí, 
celkové náklady této akce jsou 3.997.000,- Kč, výše obdržené dotace je 3.397.000,- Kč.
Z výběrového řízení vzešly vítězně firmy Silnice Škrob s.r.o. (stavební část) a AVE odpadové hospodářství s.r.o. (dodávka vybavení). Veškeré práce by měly 
být dokončeny v březnu 2018, od dubna 2018 by již sběrný dvůr měl sloužit občanům Božic. 

Jiří Čada, místostarosta

Výsadba nových okrasných stromů u nového dětského hřiště

Kolumbárium na hřbitově je již dokončené
Začátkem listopadu bylo dokončeno nové kolumbárium na místním hřbitově. Drtivou většinu prací na tomto díle odvedli zaměstnanci obce a myslím si, že si 
zaslouží velikou pochvalu. V dohledné době budou ještě doplněny kovářské prvky a kolumbárium může sloužit ke svému účelu.
Již nyní si můžete na obecním úřadě u pí. Kvardové sjednat pronájem místa v kolumbáriu. Cena byla Radou obce stanovena takto:
- jednorázový poplatek za desku 2.000,- Kč, pronájem na 10 let  3.000,- Kč 

Jiří Čada, místostarosta
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Podzimní tvoření dětí s rodiči

Zprávy z knihovny
Během září, října a listopadu navštívilo knihovnu několik tříd ze ZŠ. Měla jsem připravené knihovnické lekce, které děti hravě zvládly. 
6. října proběhlo také „Podzimní (ne)nocování. V začarované knihovně se v 17.30 sešlo deset dětí, které přivítala knihovnice Bludimíra. Děti měly po příchodu 
do knihovny jako první úkol výrobou pohádkových listů na kouzelný strom Pohádkovník, aby v knihovně nechyběly pohádky. Listí však bylo málo, tak jsme 
na další museli jít večer do lesa. Bohužel tam někdo překročil bludný kořen a my jsme zabloudili. Museli jsme se pak vracet zpět na rozcestí  a splnit několik 
úkolů, abychom se mohli bez dalšího bloudění vrátit zpátky do knihovny. Tímto také děkuji Martinovi a Pavlov za to, že na nás čekali v lese a pomohli mi s 
úkoly. Po návratu jsme ještě vyráběli klíčenky a ve 23.00, kdy si pro děti přišli rodiče, jsme se rozloučili. 
Do konce roku už nás čekají jen zimní dílničky. Všechny vás tímto srdečně zvu do knihovny na vánoční tvoření pro děti i dospělé, které proběhne ve středu 13. 
a 20. prosince 2017.  

Simona Juhaňáková

Je již dlouholetou tradicí,že v naší II.MŠ v Křídlovicích pořádáme „dýňové hrátky“. Ani letos jsme nezaháleli a v září jsme se pustili do díla.
Rodiče i děti si přinesli dýně a vše potřebné na podzimní výrobu a tvořivé odpoledne mohlo začít. Všichni se do práce pustili s velkou vervou, aby jejich dílo 
bylo co nejkrásnější. Všichni jsme si užili pěkně stráveného odpoledne, poklábosení a veselé zábavy. 
 I když je škoda,že je nemůžeme ukázat před školkou veřejnosti, ale po loňské špatné zkušenosti,kdy nám všechny výtvory zničil a rozkopal nějaký vandal, 
jsme radši vše  nechali na zahradě. 
Už nyní se znovu těším na další  tvoření,kdy budeme společně vyrábět  výzdobu na nejkrásnější svátky v roce.  Tímto bych všem zároveň chtěla popřát- šťast-
né a veselé Vánoce, hodně štěstí, lásky,zdraví,pohody a spokojenosti a co nejvíce osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.

Jana Pavlíková-ved.uč.II.MŠ

Zahrádkářův rok
Drobní pěstitelé ovoce a vinné révy, tedy krátce zahrádkáři, jsou svou prací úzce závislí na přírodě. Základem je pro ně sice půda, ale to hlavní je průběh poča-
sí během hospodářského roku. Zkusme si krátce vzpomenout, jaké to bylo.
Předešlá zima nebyla nijak dramatická, málo srážek a vláhový deficit z minulého roku dále narůstal. Březen se srážkami do15mm byl teplotně nadprůměrný, 
v plném květu byly stromy meruněk, broskví a většina jabloní a hrušní, tedy vegetace nastoupila o 7-10 dní dříve, než obvykle.
Měsíc duben byl proměnlivý s malými srážkami. Později se také prudce ochladilo a v nižších lokalitách klesly teploty pod bod mrazu. Během první květno-
vé dekády bylo velmi chladné počasí, které vyvrcholilo 10. května nočními mrazíky, v nižších polohách až do -5 stupňů. Silně byly poškozeny již odkvetlé 
meruňky, broskve, ale i jádroviny, jehnědy ořešáků, jahody, rané brambory a réva. Dalším negativním vlivem bylo teplé sluneční počasí po mrazíku, které způ-
sobilo rychlejší oteplování povrchů listů i letorostů a tím potrhávání listového pletiva. V mrazivých lokalitách v nivě řeky Jevišovky později dochází k propadu 
zbylých plůdků, čímž zůstává velmi málo plodů a plodících výhonů révy.
Konec května a měsíc červen si pamatujeme jako nadprůměrně teplý, bez dešťových srážek.
To má také vliv na vysoký výskyt škůdců, chorob a nutnost zásahu na jejich ochranu. Rovněž v červenci přetrvává nedostatek vláhy. To se projevuje na barvě 
listů a u révy na velikosti bobulí i příznaky chřadnutí a odumírání keřů révy vinné (ESKA).
Vysoké teploty v letním období a málo srážek se odrazilo na výnosech většiny zemědělských plodin.  Koncem léta, s příchodem podzimních dní se konečně 
dostavilo deštivé počasí a vegetace se zlepšuje. U většiny zemědělských plodin to však na výnosech již nemá podstatný vliv. Co bylo vypěstováno, je sklizeno. 
Do dalšího roku je třeba si jen přát mírnou zimu a hodně sněhu, jako základ pro příští úrodu.  Myslím, že výsledky pěstitelů v letošním vegetačním období je 
potřeba přijmout s pokorou, neboť hlavním aktérem úspěchu, či neúspěchu je příroda a teprve potom člověk se svou prací a umem. Tak to vždy bylo a možná 
ještě dlouho bude.

Zdeněk Čurda st.
Božický zpravodaj vydává Obec Božice v nákladu 630ks. Redakční rada: Bohuslav Bernard, Růžena Baráková, Jiří Čada. Grafické 

zpracování: ©Bernard_Timotei,
Tisk: BoBeCo s.r.o. zastoupená jednatelem Bohuslavem Bernardem. E-mail: redakce@bozice.cz, mistostarosta@bozice.cz

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE 21. 01. 2018 A UZÁVĚRKA VŠECH PŘÍSPĚVKŮ BUDE 31. 01. 2018.
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Strašidelný sklep
Na sobotu, na kterou jsme se domluvili, že připravíme pro naše občánky veselé strašení, se určitě těšila také malá strašidýlka i velká strašidla. Společně jsme 
vyzdobili sklep pavučinami, bubáky, světýlky a čarovnými zákoutími, ve kterých se živá strašidla později ukrývala. Na konci dlouhého sklepa jsme umístili 
hrad, který pro odvážlivce skrýval odměnu za statečnost. I v rotundě, kam nás vedla červená světýlka se řádně strašilo. Protože venku se zdálo, že možná 
přijde i déšť, schovali jsme na kraj sklepa pěkně do tepla i občerstvení a teplé nápoje. Na stolech se podávaly hnáty, pečené prsty a další strašidelné dobroty, 
o které se postaraly členky kulturní komise. Tak nám chutnalo při strašidelné hudbě, že se nám málem nechtělo jít ven tvořit. Statečně jsme vylezli ze sklepa 
a s dětmi a rodiči jsme vykrájeli strašidelné dýně a ve sklepě pak děti vyráběly podle vzoru živých netopýrů, kteří nám létali nad hlavou i netopýry papírové. 
Nechyběl ani bludičkový průvod, který byl díky rodičům, kteří se také přidali i řádně dlouhý. Při návratu už za šera na nás hrozivě svítili naši strašidelní dýňá-
ci, které si děti na závěr vzaly s sebou domů, aby pokračovali ve strašení. Děkuji všem starším dětem, které nám pomáhaly se strašením i všem dospělákům za 
pomoc při organizování této akce.

Růžena Baráková

Svatomartinské otvírání vín
 Novou božickou akci Otvírání martinských vín pořádalo Pohostinství u nádraží v sobotu 11. 11. 2017 a začínalo se v 11:11 h. Návštěvníci, kteří na akci přišli, 
byli velmi spokojeni. V nabídce bylo 56 vzorků vín od malých i velkých vinařů. Výborná byla i kuchyně a spokojení hosté, kteří se možná objeví na další akci 
tohoto pohostinství, a to na Zabíjačkových hodech v sobotu 25. 11. 2017.

Ladislav Nevrkla
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mýdla a kosmetika, vánoční dekorace,  
něco pro malé parádnice i maminky,  
domácí marmelády a jiné dobroty  

                                                              

15:30hod   Zimní pohádka  
                     Holčička se sirkami 
15:45hod   Zimní show – mažoretky 
16:00hod   Vánoční trhy 
16:30hod   Rozsvěcení vánočního stromu  
                                                       se zpěvem dětí ze ZŠ Božice 
 
   Přijďte se příjemně naladit do předvánoční atmosféry,  
popít, ochutnat něco dobrého a zazpívat si s dětmi.    
   
                      Pořadatelé (ZŠ Božice, Obec Božice, Hasiči) 

KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE BOŽICE 
vás zve na 

 
 
 
 
 

          
 

V sobotu 9. prosince 2017 
od 15.30 hodin v KD Božice  

 
Program plný soutěží, tancování  

a čertovského rejdění.  
Masky čertíků a andílků vítány. 

 
 

VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ 
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ŠKOLNÍ PLES
Sdružení rodiču při ZŠ Božice Vás srdečně zve na

s předtančením žáků Základní školy Božice

20.01.2018
od 2000
V KD Božice

Bohatá tombola
vstupné 100,-

hraje: Roman a Jarda band

Předprodej místenek u Marcely Babčanové, Božice 477
od 15. 1. 2018   18oo-20oo

 

 

Od 17:30 hodin v sále kina vystoupí žáci ZŠ Božice. 

Po té proběhne v 18 hodin u zvoničky ,,SRDCE PÁNĚ‘‘, 
po odzvonění klekání,  prohlídka  jesliček v kapli zvoničky a 

v kině pohádka. 

Sobota 730
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Božické mažoretky
V letošním školním roce navštěvuje kroužek mažoretek 49 děvčat. Tréninky mažoretek probíhají každé pondělí pro minimažoretky od 12,30 – 13,30h, pro 
kadetky od 13,30-14,30h a pro juniorky od 14,30 – 15,30h. Kadetky a juniorky mají již druhým rokem tréninky také každý čtvrtek od 14,30h – 16,30h.
Děvčata se věnují nejen klasickému pochodu, práci s hůlkou, pompony, ale i tanečním technikám, základům baletu, gymnastice, akrobacii, cvičení na hrazdě, 
kladině, bradlech, kruzích… Naučí se orientaci, práci s rytmikou a tempem, naučí se zdokonalovat ladnost a držení těla, zároveň také komunikovat a praco-
vat ve skupině, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. K tomu nám rovněž napomáhá letní tábor, který bude již letos třetím rokem děvčatům 
nabídnut.
Každoročně každá skupina nacvičuje 1-2 choreografie, tu letošní první společnou pro všechny mažoretky můžete zhlédnout již 3.12.2017 na Rozsvěcení stro-
mu v Božicích nazvanou : Zima. Se sestavami pak děvčata vystupují převážně na kulturních a sportovních akcích naší školy, obce nebo v okolních obcích a jen 
zpravidla 1x ročně se zúčastňujeme festivalů mažoretek nebo nepostupových soutěží. Tak jako v letošním roce, kdy jsme se nemohly v září zúčastnit festivalu 
v Rudě nad Moravou, a proto jsme vyrazily 21.10.2017  do Znojma, kde se konala ve sportovní hale nepostupová soutěž mažoretek „ O Šumenskou medaili“. 
Děvčata se moc snažila , a i přes velkou konkurenci skupin z Prahy, Brna, Telče, Vyškova se neztratila a přivezla si dvě stříbrné medaile. Ještě jednou moc 
blahopřejeme!!! 
Hlavním cílem kroužku je přinášet všem děvčatům radost z pohybu, dobrou náladu, chci, aby si děvčata vyzkoušela vše a každá dělala pokroky, do kroužku se 
ráda vracela a těšila se, co nového se každá z nich zase naučí. Není v mých silách se začít věnovat tomuto sportu závodně, nemám dostatek času na to, abych 
přidala více hodin tréninků a ani čas jezdit po závodech a nikdy to nebyla a nebude moje priorita. 
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat paní Juhaňákové a slečně Marii Machové za pomoc při trénincích ve čtvrtek, sama bych tolik děvčat najednou zvlád-
nout již nedokázala. Moc Vám oběma děkuji!!!
      
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří nás již sponzorovali a sponzorují , a  i dalším případným sponzorům, protože abychom mohly vystupovat a dobře 
reprezentovat naši krásnou obec je třeba nakupovat náčiní a každoročně především dresy a kozačky. Budeme tedy rády i v budoucnu za jakoukoliv finanční 
pomoc, která nám pomůže, aby naše mažoretky všude a vždy krásně zářily.
Poděkování patří také samozřejmě všem rodičům mažoretek za podporu děvčat v tomto krásném sportu a za to, že nadále zodpovědně přistupují ke všem 
akcím a zajišťují tak vzornou reprezentaci.                                                                                                                                                                     Miriam Kočí
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Výjezdy Božických hasičů
Ve středu 4. 10. zasahovali božičtí hasiči při likvidaci požáru polního hnojiště v Českých Křídlovicích a následně ještě dohlédli na jeho úplnou likvidaci v pá-
tek  6.10. Nejvíc práce pak měli v neděli 29. 10. při odstraňování škod, které po sobě i v naší obci a blízkém okolí napáchala vichřice až orkán Herwart. Hasiči 
odstraňovali stromy spadlé na komunikace i následky poškozené plechové střechy na hospodářském stavení v Zámku Břežany.
Řadu dalších škod si občané odstraňovali sami. Asi nejmíň příjemné bylo poškození solárních panelů na střeše jednoho rodinného domku v Božicích. V sobotu 
11. 11. byli naši hasiči voláni k požáru lokomotivy na božickém nádraží. Šlo však pouze o technickou závadu bez nutnosti zásahu. Zatím poslední výjezd v 
pátek 17. 11. byl součástí taktického cvičení, které bylo nahlášeno jako požár stohu a volné slámy v Pravicích.

Ladislav Nevrkla

Výrobní závod firmy BEST a.s. v obci Božice slaví letos 25 let výroby 
betonové zámkové dlažby. Projektová příprava stavby začala v roce 1990 
a během roku 1992 byl dnešní objekt postaven a otevřen. Podle zakladatele, 
kterým byl Sylla Gerguri, byl závod nazván Germo Trading Ltd. Vlastní 
výroba začala na podzim roku 1992 a závod v Božicích byl druhým svého 
druhu v tehdejším Československu. První linku vybudoval Tomáš Březina 
(firma BEST a.s.) v obci Rybnice u Plzně.
Vysoce moderní linka v božickém závodě je od německého výrobce sta-
vebních strojů na betonové výrobky firmy Schlosser. Její výkon, jednodu-
chost a spolehlivost předčí i dnešní moderní linky. Po určitém přechodném 
období se koncem devadesátých let stala majitelem božického závodu BETA 
Olomouc a.s. a v roce 2002 zde provedla kompletní elektrickou a digitální 
modernizaci. Vylepšil se tak nejen vzhled výrobní linky, ale i její obsluha 
a ovladatelnost. Ještě téhož roku začala linka vyrábět na plný nepřetržitý 
výkon 48 000 m2 výrobků za měsíc, což vedlo k rekordní výrobě 480 000 m2 
za rok. 
V roce 2008 vstoupila do a.s. BETA Olomouc společnost BEST a.s. (používal 
se název BEST-BETA a.s.) a v roce 2009 se stala jejím stoprocentním vlast-

níkem. Díky investicím do míchacího centra dochází ke kvalitnějšímu zpra-
cování betonových směsí, systém je též mnohem více variabilní pro barevné 
kombinace, které v současné době nabízí v širokém spektru odstínů a barev.
V božickém závodě se za čtvrt století zpracovalo neuvěřitelné množství ma-
teriálu, jakým je třeba božický písek, kamenina a cement a vyrobeno zde bylo 
více jak 8 000 000 m2 dlažby. A jen pro zajímavost uvádíme, že božického 
písku se zde zpracovalo 5 800 000 tun a použito bylo přibližně 200 000 tun 
cementu.
V současné době pracuje v závodě BEST a.s. Božice 12 pracovníků, kteří 
zajišťují plynulý provoz, prodej i pohotovou expedici, jež je proslulá rychlou 
nakládkou paní Zdeňky Jandáskové, která zde pracuje neuvěřitelných 25 let. 
Dnes patří společnost BEST a.s. se sedmi závody a jedním prodejním 
skladem v Praze ke špičkovým výrobcům betonových stavebních prvků 
pro venkovní a zahradní architekturu a ve svém oboru je největším českým 
výrobcem na českém trhu. Moderní závod v Božicích je jedním z důležitých 
pilířů firmy. 

Jaroslav Škrabal a Ladislav Nevrkla

Malé ohlédnutí za čtvrtstoletím božického závodu firmy BEST a.s.
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Božický herbář – 14. díl
Byliny jsou rostliny, které nám slouží a těší nás; nabízejí nám sepětí soulad s přírodou. Bývaly doby, kdy všechny rostliny byly pro lidstvo důležité; bývaly 
považovány za děti Matky Přírody.
Co je koření?
Položíme-li otázku, co tedy koření vlastně je, můžeme obdržet celou řadu rozdílných odpovědí. Jeden lexikon říká k heslu koření: Látky, které bývají přidává-
ny v malém množství k potravinám kvůli zlepšení chuti. Koření není „látka“, spíš komplexní spojení látek a směsi více komponentů z určitých částí aromatic-
kých bylin, přičemž většinou některá ze součástí převažuje. Koření však nebývá používáno pouze ke zlepšení chuti, nýbrž má také velký fyziologický význam 
na základě svých účinků. 
Slovo „koření“ je tzv. hromadný výraz k slovu kořen, což je část rostliny, aromatické byliny. Koření pak znamená zjemňovat či zesilovat chuť pokrmu.
Koření rozdělujeme do šesti kategorií:
1. Orientální koření: části rostlin, které se až do středověku dostávaly do Evropy prostřednictvím arabských obchodníků: např. hřebíček, zázvor, kardamom, 
muškátový oříšek, pepř, skořice.
2. Koření Nového světa: s objevením západoindických ostrovů se dostalo díky Španělům do Evropy zajímané koření: např. chilli, cayennský pepř, paprika, 
nové koření, vanilka.
3. Koření z oblasti Středomoří: např. anýz, kopr, fenykl, koriandr, kmín, celer.
4. Koření z jižní Evropy, které je používáno čerstvé i sušené: např. libeček, rozmarýn, šalvěj, tymián.
5. Koření, které je používáno ke kořenění a tím občas označováno jako koření, přičemž rozlišujeme mezi přírodními látkami jako soli či cukrem a chemickými 
substancemi jako cyklamát nebo glutamát. Kromě toho existují ještě kořenící přísady živočišného původu: např. sardelová pasta nebo mošus (neboli pižmo).
6. Neobvyklá koření, substance, které bychom mohli klidně označit jako koření, ovšem v podvědomí lidí kořením nejsou: např. čokoláda, pryskyřice, med 
a lanýže.
O správném zacházení s kořením
Koření, semena, plody, květy, listy aj. v sobě koncentrují léčivou sílu rostliny. Koření je poměrně trvanlivé a snadno se používá. Tyto vlastnosti činí koření 
vynikajícím léčivým prostředkem.
Většina koření je dosti nenáročná, chce-li však člověk plně využit jejich léčivé i kořenící síly, musí si vzít k srdci některá pravidla v zacházení s nimi. U vět-
šiny tropických a subtropických koření jsou nejdůležitější účinnou látkou éterické oleje. Protože tyto oleje snadno vyprchávají, měla by být taková koření chrá-
něna před přílišným teplem a uchovávána v neprodyšném obalu. Nesvědčí jim ani příliš mnoho světla a vlhkosti.
Jestliže chcete své koření optimálně využít, věnujte laskavě pozornost následujícím radám:
• Uchovávejte koření v tmavé skleněné nebo keramické dóze (nádobě), kterou neprodyšně uzavřete.
• Nádobu postavte na místo, kde bude chráněna před přehřátím a prudkým světlem, tedy nikoli nad sporákem ani u okna.
• Koření kupujte pokud možno nesemleté, a umelte si je sami na mlýnku na koření nebo na pepř, roztlučte v hmoždíři, nebo nastrouhejte na struhadle na 
muškátový oříšek.
• Většinu koření byste neměli – zejména, jde-li vám o léčivé účinky – vařit s pokrmem. Existují však i výjimky, jako např. bobkový list.
• Nekupujte směsi koření, raději si je namíchejte sami. Koření ve směsích je jednak již umleté a pak nemůžete znát kvalitu a množství použitého koření.
Příště si povíme o jednotlivých druzích koření.                                                                                                                                                           Jiřina Čurdová

Pamětníci z Božic si vzpomenou, ostatní třeba ani netuší, o čem je řeč. Podstatné je, že v Bo-
žicích krátce někdy počátkem 50. let žila část proslulé muzikantské rodiny Kubíků, pocházejí-
cí z Hrubé Vrbky u Velké nad Veličkou ze slováckého kraje zvaného Horňácko.
Profesor Dušan Holý z Brna mi potvrdil, že v Božicích Kubíci skutečně krátce žili. Odstěho-
val se k nám Jožka Kýr (cimbalista), který byl švagrem Jožky Kubíka III. zvaného Filík. S 
ním v Božicích žil i František Kubík, bratr Jožky. Snad se tam krátce s nimi ubytoval i další 
Joženův bratr Vavřinec, řečený Vavrín. 
Za zprostředkování těchto informací děkuji režiséru Břetislavu Rychlíkovi z Velké n. V. a 
božické pamětníky prosím, ať se mi se svými vzpomínkami ozvou.
Cimbalista Jožka Kýr (1915 - 1968) bydlel podle mých zjištění vedle domu paní Oslzlé, 
Kubíci potom na Parákovém (dnešním Mrenicovém) a v domku, který stával tam, kde dneska 
staví Peťa Slováček. Dříve tam po zbořeném domku mívali zahradu Drmolovi.
Pan profesor Dušan Holý (* 25. 4. 1933 v Hrubé Vrbce) je horňácký zpěvák, etnolog a mu-
zikolog. Je emeritním profesorem Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně, 
kde působil od roku 1959. Telefonicky jsem s ním hovořil, slíbil mi, že se ještě po nějakých 
informacích o božickém pobytu Kubíků a Jožky Kýra podívá.
Dále jsem oslovil Muzeum romské kultury v Brně. Jeho ředitelka Mgr. Jana Horváthová byla 
velmi vstřícná a ochotná ke spolupráci a pracovník muzea Mgr. Adam Holubovský udělal 
vše proto, abych nějaké informace získal. A co mě potěšilo nejvíc: Našla se i jedna fotografie 
Jožky Kýra! Dále kontaktoval bývalou kurátorku fondu audio dokumentace paní Anežku 
Hrbáčkovou. Její text otisknu jako druhou část materiálu věnovaného folklóru v Božicích na 
svém blogu http://probozice.blogspot.cz/.
V rozhovoru v roce 2012 vzpomínal profesor Holý na cimbalistu Jožku Kýra takto: 
„Cimbál na Horňácku ani nebýval, dostal se tam k jednomu přiženěnému cikánovi původem 
ze Strážnice. Tento Jožka Kýr závodil v běhu a dostával za to nějaké peníze. Koupil si za ně 
kolo a vyměnil ho s Matějem Miškeříkem za cimbál – Matěj ho koupil od Antoše Frolky. 
Kýrův švagr Jožka Kubík říkal, že musel nad to kolo něco přihodit, ale nakonec ten cimbál 
koupil. Byl u něj dlouho, měl jich potom víc, i jeden nádherný koncertní. Hrát na to samozřejmě neuměl a taky nevěděli, jak se to ladí. Tak jeli i s Kubíkem 
na Myjavu za Štefanem Dudíkem, obkoukali to a naučili se. Dudík jim první věci ukázal, ale Kýr se naučil prakticky všechno sám. Kubík se taky naučil na 
cimbál, ale on hrál takovým rozkladovým způsobem. Kýr občas pomáhal Slávkovi Volavému, a když nebyl k mání, tak jednou šel Kubík místo něho. Slávek 
Volavý z toho měl jundu, protože jim naprosto nestačil.
Štefan Dudík hrál „vybraně jednoduše“ a Kýr – pokud jde o sedlácké – zůstal nepřekonaný. To nikdo neumí – oni do toho dnes moc klepou a tím rozkládají 
rytmus. Hrát jednoduše je těžší než všelijaké ty běhy, v tom se neošidí ani nota.“
Tak i taková hudebně folklórní osobnost spojila načas svůj život s Božicemi a my o tom prakticky vůbec nic nevíme. Nebo vám snad něco říká jméno význač-
né horňáckého cimbalisty Jožky Kýra? Božice a folklór, jak se to rýmuje… 

Ladislav Nevrkla

Cimbál a husle, aneb když v Božicích váleli Kubíci a Jožka Kýr
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Fotbalový podzim je za námi
Letošní fotbalový podzim uzavřel své statistiky a před fotbalovými oddíly je 
zimní přestávka. Ta je příležitostí k vyhodnocení odehraného a přípravě na 
jaro. Taky třeba k nějakým společenským a kulturním aktivitám i zábavě.

Tak vidím na umělce za školou při pravidelných večerních trénincích ty, kte-
rým by pravidelné sportování chybělo. Nejmenší fotbalisté se budou scházet 
v tělocvičně. Záhy začne turnaj v kulečníku, kde mezi účastníky potkáme 
taky řadu fotbalistů. Určitě v božickém kalendáři nebude chybět vánoční a 
silvestrovský fotbálek. A fotbalisté nás všechny zvou na Štěpánskou zábavu, 
která bude letos v pondělí 25. 12. 2017 od 20 hodin v našem kulturním domě 
za doprovodu skupiny Dreams.

Znojemské pivo Okresní přebor
Božice A - Hostěradice 5:2 (1:1). Naše branky Robert Lysák, Jaroslav Hrobár, 
Lukáš Hrobár, Pavel Michalovič a Roman Šob.
Nastoupili jsme v optimální sestavě i s dobrou lavičkou. Do zápasu jsme vlítli 
velmi dobře a záhy jsme vedli 1:0. Hosty sice brzy kontrovali, ale zápas se 
hrál v naší režii a dosáhli jsme nakonec letošního rekordního vítězství.

Jaroslavice A - Božice A 4:0 (0:0)
Dostali jsme lekci jak z efektivity, tak z taktiky. Své sehrály i povětrnostní 
podmínky, jimž se domácí daleko lépe přizpůsobili. Gólovou příležitost 
jsme si vytvořili jednu jedinou a naším nejlepším hráčem byl i přes obdržené 
branky Vojta Bačo.

Božice A - Práče A 2:2 (1:2). Obě naše branky dal Robert Lysák.
Výrazně oslabený tým Práčí se na nás vrhl jako sysli na pytel obilí a i s ban-
tickým starostou (a naším bývalým hráčem) Pepou Šprenclem v bráně nás k 
ničemu nepustili. Ještěže máme střelecky disponovaného Bojara, který zařídil 
obě naše branky. A tak jediným výborným tahem trenéra bylo nasazení Kuby 
Rambouska do druhé půle na pozici předstopera. Škoda, že v dalších zápa-
sech Kuba pro pracovní povinnosti nehrál.

FK Znojmo B - Božice A 3:2 (2:2). Naše branky dali Jan Kudlička (z penalty) 
a Robert Lysák.
Do tohoto zápasu jsme vstoupili v daleko svižnějším tempu a podstatnou část 
zápasu jsme odehráli velmi dobře. Dokonce jsme i vedli 1:2. Nakonec jsme 
padli, ale nezklamali jsme. Naopak. Zasloužili jsme si bod.
Božice A - Suchohrdly 2:1 (1:1). Obě naše branky dal Robert Lysák.
Nebudeme nic zastírat: Vydřeli jsme tři body a velkou zásluhu na tom mají 
dva muži: vynikající Vojta Bačo v brance a střelecky disponovaný Bojar. 
Hráč, který je vždycky ve správný čas na správném místě. A pak zodpovědný 
výkon celého týmu kapitánem Jiřím Pavelčíkem počínaje a premiérovým 
náhradníkem Lubošem Šenkeříkem konče.

Litobratřice - Božice A 1:0 (0:0)
Padli jsme až po boji, remíza by zápasu slušela víc a taky by přesněji odpo-
vídala průběhu zápasu. Na hřišti zasypaném podzimním topolovým listím, 
za nepříjemného studeného větru jsme bojovali s maximálním nasazením. 
Inkasovali jsme až v závěru po rohu a ve chvíli, kdy musel ze hry pilíř našich 
zadních řad Kamil Kalina, jemuž se obnovilo zranění ramene.

Božice A - Višňové A 2:3 (2:1). Naše branky dali Jiří Pavelčík a Robert 
Lysák.
Jak prohrát vyhraný zápas? Třeba tak, že neproměníte čtyři gólovky a soupeři 
vlastními chybami umožníte otočit vývoj zápasu i skóre.

Celkově hodnotíme podzim mírně optimisticky. Vzhledem k rozsáhlé marod-
ce (Jaromír Jandásek, Kamil Kalina, David Mlčúch) i problémům spoje-
ných s pracovními povinnostmi hráčů (Karel Vávra, Jaroslav Hrobár, Jakub 
Rambousek) byla předvedená hra našeho týmu přiměřená dané situaci. Nejen 
já jsem s podzimem spokojen, jen to umístění mohlo být lepší. Při vyrovna-
nosti letošního ročníku okresního přeboru jsme na kraji propasti a musíme na 
jaře zabojovat. Snad se vyřeší některé organizační problémy a snad se vrátí 
i někteří z těch, kteří na podzim v sestavě víceméně chyběli.

Fotbalová statistika:
Naším nejlepším střelcem podzimu byl Robert Lysák známý pod přezdívkou 
Bojar. Vsítil 9 branek. Patřil k těm několika hráčům našeho mužstva, kteří 
nastoupili ve všech zápasech. Byli to Zdeněk Chrenovský, Luděk Janků 
(Hajdy), Jan Kudlička, Robert Lysák, Pavel Michalovič a Roman Šob. Jednou 
chyběl Jiří Pavelčík a dvakrát Vojtěch Bačo.

Ladislav Nevrkla
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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

od 230 Kč/měsíc

NEJVÝHODNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ

zdarma instalace
zdarma televize do mobilu či tabletu
PODA a.s., Pražská 1653/30, Znojmo

MARTINA KAFKOVÁ – finanční poradce

nabízí zprostředkování následujících produktů:

– stavební spoření (akce do 31.12.2017 s bonusem až 2 000Kč  
 pro děti a mladé do 27let) se zhodnocením až 3,5%,
– úvěry,
– hypoteční úvěry

Kontakt: 739 062 958,  e-mail: martina.kafkova.oz@gmail.com


