
Božický zpravodaj
Dvouměsíčník obce Božice - zdarma - číslo 4/2018

Vážení občané,
přestože je letošní léto 
v plném proudu  a mno-
ho lidí si užívá dovole-
nou, věřím, že si najdete 
chvíli k pročtení dalšího 

čísla našeho zpravodaje. 
 Tak jako každoročně uskutečnily se v naší obci 
o posledním červnovém víkendu krojované 
hody. Letos vyšlo pořádání této akce na fotba-
listy a myslím si, že se tohoto úkolu zhostili dobře 
a hody proběhly bez problémů, za což jim patří 
poděkování. Jak si přečtete v článku, který do 
zpravodaje dodala letošní chasa, proběhlo 
zavádění  a především večerní zábava v jejich 
režii. Přestože jsem měl ze začátku trochu oba-
vy, zda to vše zvládnou, mohu říci, že řeči o 
neschopnosti současné mládeže v Božicích ne-
platí a o budoucnost nejen hodů se nemusíme 
obávat. Letos se podařilo zavést také novinku 
a to zavádění  a předtančení malé chasy. 
Odezva na toto byla velice příznivá a věřím, 
že se toto stane také tradicí a malí krojovaní 
nám každoročně předvedou své dovednosti. 
Nebudu jmenovat jednotlivce, kteří se o zdárný 
průběh hodů přičinili a tak jim jen prostřednic-
tvím tohoto článku poděkuji.
 Zaměstnanci obce provádějí v současnosti 
především zalévání nové výsadby, sekání trávy 
a odvoz odpadu. I přes tyto nezbytné práce se 
našel čas a proběhla oprava pomníku u kos-
tela. Tímto se podařilo splnit slib, že se každo-
ročně opraví některá památka v obci a tato je 
tak v pořadí již osmá od roku 2010. V minulém 
měsíci provedla odborná firma instalaci umě-
lého povrchu na našem workoutovém hřišti za 
školou. Věřím, že se tak toto hřiště stane ještě 
více navštěvovaným a především mládež jej 
využije k zdokonalení své fyzické zdatnosti.
 Po dokončení oprav tří chodníků se začalo 
s celkovou rekonstrukcí dvou komunikací v 
Českých Křídlovicích, kde byl doposud jen štěr-
kový povrch. Práce na těchto cestách by měly 
být dokončeny v srpnu a ještě letos bychom 
chtěli opravit minimálně jednu komunikaci. 
V nejbližší době by se mělo začít s prodlou-
žením vodovodu a kanalizace k 5 stavebním 
místům za klubovnou, kde již probíhá výstavba 
jednotlivých rodinných domů.
V srpnu by měla proběhnout oprava hřbitovní 
zdi, kterou spolufinancuje obec a dotace z 
Ministerstva zemědělství.
 Na závěr mého článku bych rád popřál všem 
občanům příjemné prožití letních měsíců a tou-
to cestou pozval na letošní Božické otevřené 
sklepy, které se uskuteční v sobotu 28. 7. 

Karel Hala, starosta obce
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Slovo starosty

Pozvánka na
21. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 13. 09. 2018 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz

Družstvo božických vinařů Vás srdečně zve na jubilejní 5. ročník Božických otevřených sklepů. Letos 
bude otevřeno ve Sklepní uličce 8 sklepů, kde bude svoje víno prezentovat celkem 9 malovinařů a 3 
vinařské firmy a u Obecního sklepa bude otevřeno 5 sklepů, kde bude svoje víno prezentovat celkem 8 
malovinařů. Občerstvení bude zajištěno u skoro všech sklepů, autobus bude jezdit mezi Sklepní uličkou, 
Obecním sklepem, I. MŠ a zajede i na Pustinu pro degustaci přímo na vinici. Zahraje nám ve Sklepní 
uličce Neoveská cimbálová muzika, u každého sklepa zazpívají mužáci ze Sboru vinařů Knínice, u skle-
pů bude hrát někde harmonikář a jinde zase country kapela.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2.Zprávu finančního výboru
3.Zprávu kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce:
1.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2632 v kat. území České Křídlovi-
ce, a to části označené jako parc. č. 2632/2, ostatní plocha o výměře 165 m2, 
která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 590-31/2018 
M. J., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 16.500,- Kč. Náklady spojené s 
vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.

2.Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/130 v kat. území České Kříd-
lovice, a to části označené jako parc. č. 860/144, ostatní plocha o výměře 48 
m2, která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 595-
187/2018 manželům J. a A. H., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 2.904,- Kč. 
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí 
kupující.

3.Schvaluje prodej pozemku parc. č. 2491, orná půda o výměře 1405 m2 
v kat. území České Křídlovice manželům I. a I. Z., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu 85.003,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katast-
ru nemovitostí hradí kupující.

4.Schvaluje prodej pozemků v kat. území České Křídlovice a to: parc. č. 
1617/1, zahrada o výměře 107 m2, parc. č. 1617/2, zahrada o výměře 253 m2, 
parc. č. 1618, zahrada o výměře 131 m2 a části pozemku parc. č. 860/113, 
860/119 a 860/120 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako 
parc. č. 860/113, ostatní plocha o výměře 456 m2, která vznikla geometric-
kým plánem pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků 
a rozdělení pozemku č. 593-125/2018 J. M., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za 
cenu 143.234,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

5.Schvaluje prodej bytové jednotky č. 202/1 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích na pozemku parc. č. st. 113 v kat. území České Křídlovice včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 535/4475 na společných částech domu 
a pozemcích parc. č. st. 113 a  parc. č. 112 manželům Z. a H. Ch., bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 197.352,-Kč. Náklady spojené s vkladem vlast-
nických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.

6.Schvaluje prodej bytové jednotky č. 202/2 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích na pozemku parc. č. st. 113 v kat. území České Křídlovice včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 739/4475 na společných částech domu 
a pozemcích parc. č. st. 113 a  parc. č. 112 L. K., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu 272.647,-Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katast-
ru nemovitostí hradí kupující.

7.Schvaluje prodej bytové jednotky č. 202/5 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích na pozemku parc. č. st. 113 v kat. území České Křídlovice včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 763/4475 na společných částech domu 
a pozemcích parc. č. st. 113 a  parc. č. 112 M. F., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu 291.155,-Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katast-
ru nemovitostí hradí kupující.

8.Schvaluje prodej bytové jednotky č. 202/7 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích na pozemku parc. č. st. 113 v kat. území České Křídlovice včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 688/4475 na společných částech domu 
a pozemcích parc. č. st. 113 a  parc. č. 112 J. K., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
a L. Š., bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 262.522,-Kč. Náklady spojené 
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.

9.Schvaluje prodej bytové jednotky č. 202/8 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích na pozemku parc. č. st. 113 v kat. území České Křídlovice včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 585/4475 na společných částech domu 
a pozemcích parc. č. st. 113 a  parc. č. 112 manželům J. a S. C., oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 219.707,-Kč. Náklady spojené s vkladem vlast-
nických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.

10.Neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2490 v kat. území České 
Křídlovice.

11.Neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 563/2 v kat. území 
České Křídlovice.

12.Neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 8224/1 v kat. území 
Božice.

13.Neschvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 454/2, 454/95 a části pozem-
ku parc. č. 454/97, všechny v kat. území Božice.

14.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. 2505/4, 2509 a 2512 v kat. území České Křídlovice - „Boži-
ce, rozšíření kNN lokalita 5 RD“.

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. 8256/3, 8258 a 8259  v kat. území Božice - „Božice, 
rozšíření kNN lokalita 5 RD“.

16.Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na část pozemku parc. č. 8751 
v kat. území Božice - „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům čp. 470 
v Božicích, číslo stavby: 9900082675“.

17.Projednalo závěrečný účet obce Božice a schvaluje celoroční hospodaření 
Obce Božice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Boži-
ce za rok 2017 a to bez výhrad.

18.Schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice za 
účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

starosta Karel Hala

Jak jsem Vás již v minulém vydání zpravodaje informoval, v měsíci květnu 
2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. 
GDPR. Tohoto zpravodaje se dotýká tak, že veškeré uváděné osobní údaje 
musí být anonymizovány. Usnesení zastupitelstva obce budou zveřejňována 
tak, jak jsou vyvěšena na úřední desce (s vymazanými jmény dotčených 
osob) – originál usnesení může být na vyžádání občana naší obce k nahléd-
nutí na OÚ Božice. Co se týká výstupů z jednání rady obce, nebudeme na do-
poručení pověřence na ochranu osobních údajů zveřejňovat výpis z usnesení, 
ale ve zpravodajích bude zveřejňována zpráva o činnosti rady obce. Myslím 
si, že v této formě bude mnohem přínosnější, než „suché“ usnesení s vymaza-
nými osobními údaji.

Rada obce Božice se od posledního vydání zpravodaje sešla dvakrát, a to 
30.5.2018 a 25.6.2018. Byly projednány a schváleny žádosti o prodloužení 
nájemních smluv žadatelům, kteří vůči pronajímateli nemají dluh na nájem-
ném či službách, dále bylo projednáno o schváleno přidělení nájemního bytu 
v Domě s pečovatelskou službou a přidělení bytu v č.p. 453 (na posádce). 
Na tomto místě bych chtěl připomenout všem zájemcům o přidělení bytu, 
že svou žádost je třeba každých 6 měsíců aktualizovat. Dále radní projednali 
a doporučili zastupitelstvu obce ke schválení žádosti o koupi obecních po-

zemků. Některé žádosti o koupi pozemku ale také byly doporučeny zastu-
pitelstvu neschválit k prodeji. Rozhodli jsme se také využít dvou dotačních 
titulů Jihomoravského kraje, a to vybavení pro vinaře (zakoupení chladicího 
boxu) a obnovu veřejné zeleně (výsadba stromů podél silnice od školy smě-
rem k nádraží). Dalšími body jednání bylo projednání a schválení výsledku 
hospodaření, účetní závěrky organizacím Služby Božice, p.o., Základní 
škola a mateřská škola Božice, p.o. a schválení návrhu závěrečného účtu 
obce Božice za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření. Rada obce také po projednání schválila finanční dar pro Linku bezpečí, 
z.s. v jednorázové částce 3.000,- Kč a dále také finanční dary pro narozené 
děti na základě podaných žádostí ve výši 5.000,- pro tři žadatele. Z důvodu 
nevhodného povrchu na workoutovém hřišti bylo schváleno zadání zhotovení 
nového povrchu (umělý travní koberec). Rada obce vzala na vědomí vrácení 
stavebního místa v lokalitě za Domovem a ukončení nájemní smlouvy bytu 
nad KD. Dalším bodem, který byl přijat na vědomí je prodloužení funkčního 
období řediteli ZŠ a MŠ Božice, p.o., k prodloužení došlo automaticky ze 
zákona a to po splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkurzu.
   

Jiří Čada, místostarosta

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
konané dne 14. června 2018

v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu

Z jednání Rady obce
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 Třídění odpadu do barevných kontejnerů, jejich recyklace i další využívání recyklovaných výrobků – to vše se v ČR už celkem zabydlelo. Do produktů z 
odpadu se už běžně oblékáme, používáme je jako praktické pomocníky v domácnosti nebo je máme jen  k dekoraci. Postupně už ale recyklované výrobky 
pronikají i do dosud zapomenutých sfér. 
 Nerozšiřovat skládky a šetřit přírodní suroviny – to jsou hlavní důvody recyklace. A tímto směrem se ubírá rok od roku stále více průmyslových oborů. Jed-
ním z nich je třeba automobilový průmysl, který používá stále častěji právě recyklované plasty.  
 Od společnosti EKO-KOM, a.s. jsme obdrželi roční vyúčtování za tříděný odpad a rozhodně se nejedná o žádnou zanedbatelnou částku – obdrželi jsme 
152.225,- Kč za 41,318 tuny vytříděného odpadu.

Jiří Čada, místostarosta

Zamysleme se nad odpady …

Obec Božice

00292567

52,758

 1 494 975

tun

MJ

 Ve stavebnictví lze dnes už velké množství odpadu využít, ale také tady 
velké množství odpadů vzniká. A to jak v novostavbách, tak i při rekonstrukci 
stávajících nemovitostí. Nevěříte? Tady jsou důkazy! Vzpomeňte si jen na to, 
kolik obalů jste nashromáždili, když vám přivezli na stavbu materiál – metry 
fólie, kterou byly obalené střešní tašky, stejně tak tvárnice, papírové pytle od 
cementu nebo lepidel a krabice od dlaždic a obkladaček už jste raději ani ne-
počítali! Samostatnou kapitolou je pak rekonstrukce staršího bytu nebo domu. 
Pokud již máte podobnou zkušenost za sebou, pak si jistě dobře vzpomenete 
na tu hromadu odpadu, která bývá pozůstatkem po bouracích a stavebních 
pracích. Jenže, jak s ní správně naložit? Možností je víc, popelnice u domu 
mezi ně ale rozhodně nepatří. 
 Jestliže jste se rozhodli ponechat přestavbu svého bydlení na odbornících, 
kteří Vám vše dodají tzv. na klíč, pak si nejspíš s hromadou nevzhledného od-
padu nemusíte lámat hlavu. Stavební firma by se totiž měla kromě stavebních 
prací postarat i o odstranění vzniklého odpadu. Zjistíte to třeba letmým pohle-
dem na kalkulaci. A pokud je tedy tato položka v ceně zahrnuta, o likvidaci 
odpadu Vám musí firma vystavit potvrzení.
 V případě, že jste se pustili do přestavby svépomocí, zbyde na Vás, mimo 
jiné, i starost o odklizení stavebního odpadu. Na větší objem stavební suti se 
vyplatí objednat si přistavení kontejneru. Službu zajišťují běžné odpadové 
firmy nebo lze využít služeb Břežanské dopravní společnosti. 

 Pokud máte pocit, že zvládnete likvidaci odpadu průběžně sami, pak jej 
můžete uložit do kontejnerů na tříděný odpad. Co se týká stavební suti, je pro 
naše občany asi nejbližší skládka v Hodonicích, kde uložení 1 tuny odpadu 
přijde asi na 100,- Kč. Před cestou ale doporučujeme ověřit si, co vše, v ja-
kém množství a za jakých podmínek Vám tam přijmou a s čím Vás vrátí zpět.  
 A jaká je další cesta stavebního odpadu? Ten už nemusí nutně končit jen na 
skládce nebo ve spalovně odpadu, ale díky třídění a recyklaci lze některé 
složky ještě dále využít – například betonové kusy se drtí a tento materiál 
se pak využije do tělesa silnic nebo cest místo kamene. Ze suti se vyberou 
a dále zpracovávají kovové armatury a další části. A rozhodně nepodceňujte 
ani možnost opakovaného použití starých materiálů. Po očištění tak lze použít 
například staré cihly, kvalitu neztrácí při šetrné demontáži ani pálené střešní 
tašky, trámy z krovů, které se dají využít na mnoho způsobů, nebo starý náby-
tek, kterému lze dodat nový lesk vkusnou renovací. 
 Při budování domova vzniká kromě stavebního odpadu také drobný recy-
klovatelný odpad. Jsou to třeba ochranné fólie z nábytku, sešlapané krabice 
od obkladů, prázdné PET lahve, lahve od vína a spousta dalších odpadů. Pro 
ně jsou samozřejmě určeny barevné kontejnery, kterých máme v Božicích 
dostatek a jsou v pravidelných intervalech vyváženy.

Jiří Čada, místostarosta

Jak naložit s odpadem z rekonstrukce?



Rozloučení s předškoláky v II.MŠ
Rok s rokem se sešel a byl tu závěr školní-
ho roku. Tradice II.MŠ je rozloučení před-
školáků s MŠ a jejich pasování na školáka.
V letošním roce jsme se společně sešli 
22.6. Děti byly již celý den natěšené a plné 
očekávání, co se vlastně bude odpoledne 
dít.
U dětí, kterých se rozloučení týkalo a které 
se s MŠ měly rozloučit, byla vidět nervo-
zita a napětí. Do MŠ přišli rodiče, babičky, 
dědové, tety a ostatní, kteří se rádi podívají, 
co děti předvedou ze svých vědomostí, 
které u nás získaly.  Byl připraven kulturní 
program s písničkami a básničkami a po 
vystoupení nastal ten vážný okamžik, kdy z 
dětí z malé školičky se stávají školáci velké 
školy. Každý se osobně představil, potom 
jsem jej osobně pasovala na školáka, pře-
dala šerpu, pamětní list a upomínkový dárek. Na závěr, si školáci zatancovali tanec na rozloučenou. Byl to velice emoční zážitek, kdy slzičky neukáply jenom 
nám učitelkám, ale i ostatním přítomným. Po vystoupení jsme šli všichni do jídelny, kde bylo bohaté pohoštění, které připravili rodiče odcházejících děti. 
Nakonec jsme se společně vyfotili v jednotných tričkách, které jsme také dostali od rodičů.
Věřím, že se odpoledne líbilo  a chtěla bych tímto všem dětem, se kterými jsme se rozloučili, popřát - šťastné vykročení do další etapy jejich života, hodně 
štěstí a radosti. Věřím, že naše malá školička, jim předala zkušenosti a vědomosti, které uplatní nejen ve škole, ale i ve svém životě a že na nás budou vzpomí-
nat.

Jana   Pavlíková-ved.učitelka

Akce v  II. MŠ
V naší školičce se věnujeme nejen vzdělávací a tvořivé činnosti, ale snažíme se dětem zpestřit pobyt ve školce i různými akcemi, vycházkami a vystoupeními.
Za kulturou chodíme do I.MŠ během školního roku na pohádky, pořádáme besídky , vystupujeme v Domově důchodců a v kulturním domě. Na výlet jezdíme 
na vláček do Znojma.
Velkou akcí a také přípravou je vystoupení ke Dni matek. V letošním roce jsme secvičili několik písniček a básniček a nakonec děti předvedly tanec na píseň „ 
Rozvíjej se poupátko“ a největší potěšení měly z rytmické  sklady „ Sofie“, kde svým elánem a vystoupením roztleskaly celý sál.
Další akcí bývá Dětský den. I v letošním roce se  2.6. otevřely dveře a brány MŠ, aby přivítaly všechny, kdo se chtějí pobavit, zasoutěžit a občerstvit. Celým 
odpolednem nám vyhrával „ dýdžej“ , děti soutěžily v různých disciplínách, shlédli jsme vystoupení mažoretek, ve stínu stromů bylo připraveno občerstvení 
a nakonec proběhlo konečné losování, kde několik výherců obdrželo věcné dary. Celé odpoledne se krásně vydařilo, a že se nám nechtělo jít domů - to za nás 
vyřešila bouřka, která se se silným lijákem přehnala.
Všem zúčastněným, kteří pomohli při přípravě a výzdobě MŠ, všem sponzorům a OÚ, bych tímto chtěla poděkovat a těším se v novém školním roce na další 
spolupráci.
Dětem přeji příjemné prožití zbývajících dnů prázdnin a všem načerpání nových sil a elánu do nového školního roku.

Jana  Pavlíková - ved.učitelka

 Společenská aktivita božických seniorů ve spolupráci svých vrstevníků z Bo-
rotic a Hrádku je důkazem, že i ve vyšším věku si lidé rádi dopřejí zpestření 
všedního života. Je to také tím, že se pravidelně scházejí a sami se zajímají o 
kulturu, poznání krás jiných krajů, na které v aktivním věku někdy nebyl čas.
 Letos v jarním období si zorganizovali již dva zájezdy. Ten druhý v polovině 
června byl do Posázaví blízko Benešova, kde jsme navštívili zámek Konopi-
ště, skvost středních Čech. Romantická zámecká stavba bývalého arcivévody 
Františka Ferdinanda d´ Este jak ho známe z historie, ukazuje život šlechty v 
době devatenáctého a začátkem dvacátého století. Interiéry zámku přibližují 
dobu, kdy zde vládl klid, rozvíjely se a modernizovaly rozsáhlé stavby i okolí 
včetně zámeckých parků. Bývalý následník trůnu byl vášnivý lovec a sběratel 
trofejí zvěře, které zabírají velkou část zámeckých místností a chodeb.
 Pro doplnění dne jsme navštívili nedávno otevřený resort silně mediálně sle-
dovaný unikátní resort „Čapí hnízdo“ asi 16km od Konopiště. Opět v krásné 

přírodě jsou umístěny rozsáhlé representační prostory pro pořádání společen-
ských akcí s ubytováním a řadou relaxačních, sportovních a agroturistických 
aktivit. Je to ideální místo pro trávení volného času jednotlivců i rodiny. Při 
dvouhodinové komentované prohlídce Labyrintu Ekocentra se setkáte s di-
vokými a exotickými zvířaty, ale i také se zvířaty hospodářskými, zejména s 
mnoha plemeny koní, které se využívají k jízdě kočárem, nebo v sedle. Domi-
nantou vodního sportu je rybník Slavič, který doplňuje celý rozsáhlý objekt.
 Zajímavou architektonicky promyšlenou investicí je multifunkční hala ve 
tvaru čapího hnízda, která byla původně projektována jako jízdárna, dnes 
slouží jako kongresové centrum, které jsme také měli možnost si prohlédnout.
 Tento zájezd byl zajímavý jistě i tím, že jsme si mohli porovnat pohled nad 
životem šlechty v období raného kapitalismu s pohledem na dnešní životní 
prostředí a potřeby člověka moderní doby ….  .

Čurda Zdeněk st.

Za romantikou ve středočeském kraji
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Pro zvědavé, co to vlastně Tátafest je. Tátafest je neformální happening u 
příležitosti Dne otců (vždy třetí neděle v červnu). Den otců je svátek, který se 
slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také 
vznikl. Takže konečně americký svátek, a ne jako Svatý Valentín, který je 
evropský a většina mužů ho nemá ráda. Důvodem vzniku tohoto svátku byla 
skutečnost, že jistá žena Sonora Smart Dodd chtěla vzdát hold svému otci, 
který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Den otců tedy 
již existuje 100 let.  Za myšlenkou Tátafestu původně stojí Liga otevřených 
mužů, ale samotné akce organizují rodinná, komunitní centra nebo převážně 
spolky. Tak jak je to u nás. Organizaci Tátafestu se zhostil Spolek Jiráskova 
domu osvěty spolu s Kulturní komisí při Obci Božice. Tátafest se konal dne 
17. 6. 2018 na Kolonii. Pro všechny, nejen pro táty bylo nedělní odpoledne 
určeno. A samozřejmě k tátům neodmyslitelně patří děti a celá rodina, proto 

se organizátoři rozhodli pozvat na toto odpoledne malé a mladé slečny.  
Svým vystoupením mažoretky vzdaly svůj dík za výchovu od tatínků a celé 
rodiny. Moc mažoretkám děkujeme za zpestření nedělního odpoledne, jejich 
vystoupení se všem moc líbilo. Dále následovalo bitevní klání na všech fron-
tách. Válčilo se mezi nebem, zemí a vodou. Všichni tátové, kteří se účastnili 
těchto bitevních operací, přizvali své děti a ty jim v jejich boji pomáhaly, 
nebo s nimi soupeřily. Soutěžní odpoledne vyvrcholilo ochutnávkou 9 vzorku 
lihovin. Každý účastník soutěžního odpoledne dostal ocenění „Nejlepší táta 
ověřeno“ a každý dárce lihoviny přebral cenu „Nejlepší lihovina ověřeno“.  
Moc všem, kteří přišli na tuto akci děkuji, byla skvělá nálada a počasí bylo 
příjemné. 

Jiřina Čurdová

Čí sú hody a malá chasa
Na začátku bylo nadšení. Neoblékneme 
i malé děti do kroje? A co taneček? A kdo 
jej s dětmi nacvičí? Maminka Valentýnky 
a Ríši Ďatkových řekla rozhodné slovo: 
Já. A tak se děti nejprve každou neděli 
odpoledne na hřišti a později i nějaký ten 
den v tělocvičně školy scházely a krůček 
po krůčku se postupně učily části taneč-
ku. Stihnou to v tak krátkém čase? Stihly, 
nácvik si děti užily a v sobotu i v neděli 
taneček bravurně předvedly. V krojích 
to těm malým slušelo a nějaká ta slzička 
nám dojetím určitě ukápla. Děkujeme.

Růžena Baráková

Každý rok v posledních letech pořádá naše základní škola ke konci školního roku školní akademii. Smyslem akce je setkávání rodičů, dětí a učitelů při pěkném 
kulturním programu, který si děti s paními učitelkami připravují. Letos si děti vymýšlely program po třídách. A tak si nejmenší zalétali na košťatech, další se 
ocitli v pravěku, druháci nás potěšili lidovou písničkou a mnozí zvolili moderní tanec. Dokonce božický kulturák v divadelní scénce navštívil i Ivánek z Mrazí-
ka a sedmáci nezapomněli připomenout významné mezníky našich dějin. Výkon dětí byl odměněn potleskem, pěkným úsměvem a teď už hurá na prázdniny.

Růžena Baráková

Ve středu, hned v prvním týdnu července, nás padesát božických občanů jelo za kulturou do Lednice. Na nádvořích moravských a českých zámků se toto léto 
hrají po celé republice divadelní hry.  My jsme si vybrali komedii  Strašidlo Cantervillské s hvězdným obsazením: Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin 
Pošta, Hana Sršňová a další.. Herci předvedli bravurní výkon a my jsme se nepřestali po celé představení smát, ale i bát. I když jsme se vrátili do Božic až po 
půlnoci, byli jsme svěží a příjemně naladěni. Tak, kdo má rád divadlo, ozvěte se a můžete jet s námi.

Zuzana Ralenovská

Tátafest na Kolonii

Strašidlo Cantervillské

Školní akademie
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Cyklovýlet
Z Božic až na konec světa
aneb
Kolmo cestou - necestou, polem - nepolem

Tentokrát do NPP Miroslavské kopce a možná ještě kousek dál.

výlet organizuje: členové Kulturní komise Rady obce Božice

v sobotu 18. srpna 2018
Sraz v 8:50 hod. u Obecního úřadu v Božicích

Délka trasy cca 30km.

                                    Přihlášky tel: 724 186201 

                                                            776 899 263 

                                          

 

Zpátky do školy – hurá do kina!
Kino Marta Božice

Servíruje nové filmy a nově i popcorn!

Pátek 31. srpna 2018
Hastrman (ČR, romantický / thriller, 100 minut) – v 18 hodin

Sobota 1. září
Balerína (Kanada /Francie, animovaný pro děti, 89 minut) – ve 14 hodin 
Kniha džunglí (USA, rodinný / fantasy, 106 minut) – v 16 hodin
Hastrman (ČR, romantický / thriller, 100 minut) – ve 20 hodin

Neděle 2. září
Balerína (Kanada /Francie, animovaný pro děti, 89 minut) – ve 14 hodin 
Kniha džunglí (USA, rodinný / fantasy, 106 minut) – v 16 hodin

Změna programu vyhrazena. 

Najdete nás na Facebooku: www.facebook.com/KinoMartaBozice/

Aktuální program naleznete na www.kinomarta.cz





Červen za námi a s ním i letošní krojované hody, které pro nás všechny, kteří 
jsme se rozhodli jít do kroje a podstoupit několikatýdenní shon plný nacvičo-
vání a plánování, byly naprosto nezapomenutelné. Vše začalo koncem měsíce 
dubna, kdy jsme se dozvěděli, že by letošní hodovní předtančení a organizace 
chasy měly být pouze pod taktovkou nás krojovaných. To byla pro nás oprav-
du nečekaná změna, ale i výzva zkusit něco nového. 
Kontaktovali jsme paní Lenku Fojtíkovou, která spolu s dalšími maminka-
mi zrealizovala náš nápad s malou chasou, který předčil naše očekávání, 
a věříme, že do dalších let to bude novou tradicí pro naši vesnici. Je to skvělá 
příležitost, jak naučit děti, již od dětství si zvykat na tradice, a poté v nich po-
kračovat už možná ve velké chase. Ještě jednou tedy za celou chasu děkujeme 
za pomoc a podporu. 
Nezaháleli jsme, protože jsme věděli, že času je málo, proto jsme týden po 
první schůzi začali nacvičovat. Zprvopočátku to nebylo vůbec lehké, protože 
jsme si nikdo nemohli zvyknout na to, že nás nikdo nevede a musíme se 
domluvit na všem sami. První nácviky byly proto poněkud chaotické, i z dů-
vodu, že nebylo jasné, kdo vlastně bude stárek a stárková. Tato úloha bude 
proto nově volena na rok dopředu na tzv. dohodkách, díky čemuž se předejde 
do dalších let počátečnímu chaosu, který jsme prožili letos. Takto to úspěšně 
funguje ve větších vesnicích, kde pak tuto tradici dodržují bez problémů 
každý rok. 
Zpět na fotbalové hřiště – přesněji na plac u pódia, kde jsme se scházeli kaž-
dý týden o víkendu. Jak plynul čas, věděli jsme, že chceme ještě více pilovat, 
proto byly nácviky až 5krát týdně, což bylo opravdu velmi vyčerpávající, ale 
zároveň velmi zábavné. S přibývajícím počtem nácviků se nás do vymýšlení 
choreografie zapojovalo víc a víc, byli jsme zapáleni do toho, vymyslet si 
to sami a domluvit se, jak to bude pro nás nejlepší a s čím budeme všichni 
souhlasit. Takto jsme nacvičili i půlnoční překvapení, u kterého nás naši 
kluci opravdu překvapili tím, že předvedli všechny své taneční schopnosti 
a plno jejich choreografií si vymysleli naprosto sami! Největší úspěch byl, 
když jsme se týden před konáním hodů sešli úplně všichni, což bylo poprvé 
a naposledy do té doby, než jsme se všichni potkali 30. června ráno u hřiště, 
kde jsme si nanečisto zkusili naše předtančení v krojích. 

V kostele nás všechny naprosto nadchl pan farář, který nás jeho upřímnými 
a zkušenými slovy neskutečně naladil na následující dva dny plné zábavy, 
tance, hudby, dobrého jídla a pití. Po předání práva jsme v poklidu obešli 
celou vesnici s menšími pauzami u starosty, v domově, u stárka, a poté u stár-
kové. Tuto úlohu si na sebe letos vzali Roman Šob a Martina Švédová. Z rána 
nás doprovázela i malá chasa, z nichž i jeden vytrvalý šohaj (Marek Pavelčík) 
vydržel až do úplného konce, čímž tedy nabírá zkušenosti už teď, a jednoho 
dne by určitě mohl být i dobrým stárkem.
Den utekl jako voda, oběd v hospodě dávno za námi a my už netrpělivě 
stáli připraveni předvést to, co jsme tak usilovně nacvičovali několik týdnů. 
Začala malá chasa, která přes prvotní technické problémy ukázala to, co 
tu v minulých letech opravdu chybělo. Myslíme si, že svým vystoupením 
dojala malé i velké diváky. Děkujeme proto také všem statečným chlapečkům 
a holčičkám, kteří se taky dali do úlohy krojovaných, překonali svůj stud 
a všem ukázali, jak je generace těchto malých školáků i předškoláků šikovná 
a perspektivní. Technické problémy potrápily i nás, ale po jejich zdolání jsme 
odtancovali a věříme, že jsme i my všechny diváky uspokojili nejen předtan-
čením, ale i půlnočním překvapením. Neděle probíhala v klidném duchu toho, 
že to hlavní jsme již měli za sebou, proto jsme se už víc uvolnili a opravdu 
jsme si to užili. 
Závěr našeho článku patří těm, kterým jako letošní chasa chceme poděkovat. 
Myslíme si, že kroje dělají hody, proto náš vřelý dík patří paní Šotkovské, 
která se už roky stará o to, abychom měli kroje krásně vyprané, naškrobené 
a přichystané. Měli jsme možnost vidět, jakou námahu to dá, připravit jeden 
kroj k tomu, aby mohl být nošen, proto víme, že to není vůbec lehká práce. 
Ještě jednou děkujeme. Dík patří i obci, panu starostovi, místostarostovi, těm, 
kteří pomohli při obcházení vesnice, ať už pěšky nebo v autech, fotbalistům, 
kteří nás také podpořili, organizovali a obstarali to, že jsme všichni měli co 
pít a jíst. 
Těšíme se zase za rok.
Čí sú hody? Naše! 

Za celou chasu – Lucie Skřivánková, Martina Švédová

Božické hody 2018
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Již potřetí se vydal autobus z Božic na Vysočinu táborničit. Elfové a víly se hned po ubytování vrhli do průzračné vody velkého bazénu. Po osvěžení jsme se 
už věnovali připravenému programu. 6 družstev dětí, která měla i své malé vedoucí, se postupně střídala u naplánovaných činností. Vyrobili jsme si oblečky, 
čelenky, opasky i malého elfa. Chodili jsme na dlouhé vycházky lesem, kde jsme pozorovali i objímali úžasně silné buky, borovice a další stromy. Každý oddíl 
se nabíjel energií stromu, který si vybral a do boje o záchranu přírody si zvolil pokřik, v němž jméno stromu zaznělo. Společně jsme vyluštili moto táborové 
hry a splnili mnoho úkolů, mezi nimiž nechyběla ani večerní návštěva temného lesa a cesta za pokladem. Střelba ze vzduchovky na draka Šmaka byla třeš-
ničkou na dortu. Navštívili jsme také několik rybníků a pozorovali krásně zelenou přírodu v okolí. Pohybové hry jsme střídali plánované i na přání dětí. Také 
jsme navštívili kamarády zvířátka v ZOO Jihlava. Děti jezdí na tábory, aby se dokázaly odpoutat od rodiny, zapojily se do smíšené skupiny dětí a vzaly si z 
tohoto setkání zkušenosti. My vidíme, jak děti zrají a z mnoha, které tvrdily poprvé, že už nepojedou se na příště hlásily mezi prvními a dnes jsou z nich statní 
táborníci, kteří pochopili, co je smyslem dětského tábora. Postarat se o sebe a přežít v malé dětské společnosti. Tak my odvážní zase příště.

Růžena Baráková

Hasiči v akci
 Ani během letních měsíců božičtí hasiči nezahálejí. Vedle akcí vysoce společensky zajímavých, jakou byla třeba účast na Hasičské fontáně v Praze počátkem 
června, jsou to i soutěže v požárním sportu (jak účast, tak i pořádání konkrétního závodu) a samozřejmě že i výjezdy zásahové jednotky.
Zážitky pětice božických hasičů v Praze byly podrobně popsány v Novinách Niva, na blogu http://probozice.blogspot.com, tak i na hasičském facebooku. Do 
hasičské ligy  jsou zapojeny Hasičky Božice a společně s dvěma celky Miroslavi patří ke špičce v požárním sportu žen na Znojemsku. V sobotu 14. července 
pak SDH Božice pořádal 6. kolo hasičské ligy, které bylo současně soutěží O pohár starosty SDH. Pěkné počasí přilákalo řadu diváků i soutěžních týmů a 
poháry starosty si odvezli hasičky Miroslavi A a hasiči Mikulovic.
I výjezdů zásahové jednotky bylo několik, naštěstí vše k požárům menšího rozsahu. 28.6. šlo o zásah neohlášeného pálení trávy u Pravic, 4.7. k požáru trávy 
v remízku u božické Posádky a večer téhož dne rovněž k větrolamu, tentokrát u Jaroslavic. Voláni byli i k malému požáru strniště u Práčí 15.7. Zatím poslední 
zásah způsobil silný poryv větru, který 18.7. vyvrátil vzrostlou vrbu na cestě od křižovatky na Borotice k mostu v Zámlýní. Zmínit je též třeba, že byla dokon-
čena úprava a zadláždění vjezdu do areálu hasičských garáží v prostoru nového ekodvora.

Ladislav Nevrkla

Elfové a víly, postůjte chvíli..
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Božický herbář – 18. 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.

Lanýž – je houba kulovitého tvaru. Nejdůležitější druhy lanýžů jsou využí-
vány především jako koření a již méně jako jedlé houby, proto o nich je také 
řeč zde. Chceme zde hovořit pouze o dvou druzích lanýžů, périgord a zimní 
lanýž. Tyto lanýže rostou především ve Francii a Itálii, vzácně i v jižním Ně-
mecku. Lanýže jsou nejdražší potravinou světa. Srovnatelný s nimi je šafrán. 
Lanýže jsou totiž nejen vzácné, nýbrž je také velmi obtížné je sbírat, protože 
rostou 15 až 20 cm pod povrchem země. Člověk tady používá čichu psů nebo 
prasat k jejich sběru. Přitom slavní lanýžoví vepři nejsou tak dobří jako psi. 
Jsou totiž velmi náladoví a často lanýže sami sežerou, jestliže jim v tom „lo-
vec lanýžů“ nezabrání. Lanýže není možno, jako mnoho hub, pěstovat, rostou 
výlučně divoce. Použití při nechutenství, k posílení imunitního systému a 
obranyschopnosti, při pocitech chladu, nedostatku pocitů a slabosti vnímání, 
jakož i při lehčích depresívních náladách.
Lékořice – lékořice lysá (Glycyrrhica glabra) zvaná také sladké dřevo, je 
rostlina z čeledi bobovitých, která se z oblasti svého původu – Středomoří – 
rozšířila až do Číny a vyskytuje se i u nás. Tento keř je přibližně metr vysoký 
a má dlouhé úzké listy, které po setmění složí a svěsí dolů. Teprve v pozdním 
létě se vytvářejí květy, které se dále vyvíjejí na plody – lusky, mezi semeny 
poněkud zúžené. Jako koření jsou používány výhradně dřevnaté žluté kořeny, 
které se sklízejí na podzim třetího až pátého roku. Pak se „sladké dřevo“ 
strouhá, z kořenů se vaří kaše a filtruje. Zhoustlá lepkavá hmota, zvaná léko-
řice, ztuhne v podobě hnědočerných kusů, které pod tímto názvem všichni 
známe. Použití při nachlazení, při bolesti v krku, kašli a bronchitidě, jako 
uklidňující čaj: rozpustíme jednu lékořicovou tyčinku v horké vodě, přisla-

díme trochou medu. Lékořice se také používá při sklonech k výstřednímu 
chování.
Libeček – libeček lékařský je rostlina pocházející ze Středomoří, která je však 
již dlouhou dobu známa také u nás. Rostlina patří do čeledi miříkovitých, 
je až dva metry vysoká a má silný, dutý stonek, z něhož vyrůstají střídavé, 
několikrát zpeřené velké listy, které se opět dělí na menší zpeřené lístky. 
Jako koření jsou používány listy, plody a kořeny. Pro kuchyňskou potřebu 
jsou nejvhodnější čerstvé listy. V zimě pak dáváme přednost kořenům. Jako 
koření jsou v každém případě nejhodnotnější kořeny, z nichž se také destilací 
získává éterický olej (nikdy z plodů). Použití při horečce a nachlazení, k čiš-
tění pleti (olej do koupele), při bolestech v krku, při různých bolestech, pro 
duševní relaxaci a povzbuzení snů.
Mák setý – je prastará kulturní rostlina, která pochází z Malé Asie a dovoluje 
dvojí využití. Tato jednoletá bylina je velmi dekorativní. Semeník máku seté-
ho dozrává do tobolky se semeny, velikosti vlašského ořechu, který se nachá-
zí uprostřed květu a je zřetelně vidět. Tato zralá tobolka obsahuje mnoho set 
modrošedých semen ledvinovitého tvaru s obsahem 40 až 51 % oleje, která 
poskytují hodnotný jedlý olej. Mák je nanejvýš zajímavým kořením jak pro 
farmaceutický průmysl, tak i v kuchyni. Z nezralých zelených makovic máku 
setého získává člověk mléčnou šťávu zvanou opium, která obsahuje větší 
množství alkaloidů a v Asii je používána jako lék i droga. Opium je základem 
pro výrobu heroinu, morfia a kodeinových preparátů – silných, avšak návy-
kových prostředků proti bolesti. Semena slouží jako koření. Léčivé účinky 
máku byly známy již od pradávna, a tak je mák považován za jednu z nej-
starších léčivých rostlin. Jeho omamné působení mělo také velký význam 
při kultovních záležitostech. Použití při chronických bolestivých stavech, při 
gastritidě a bolesti žaludku, při přílišném zdůrazňování světskosti.

Víte, čím učarovaly Božice a České Křídlovi-
ce prelátu Maxi Mayerovi? Nevíte? Tak vězte, 
že meruňkami, broskvemi a vínem. Pocházel 
z Kroměříže, jeho matka byla Češka (rozená 
Maštalířová) a dodnes žije jeho příbuzenstvo na 
Slovensku. S Božicemi spojil prelát Max Mayer 
podstatnou část svého života, ať již jako místní 
kněz, nebo prostý občan. Božice a České Křídlo-
vice si zamiloval a to byl nejpodstatnější důvod 
toho, že si zde v roce 1895 koupil dvojdomek v 
božické „Dolní ulici“, aby sem mohl pravidelně 
jezdit po svém přeložení v roce 1899 na dovolené 
a aby zde dožil podzim svého života. O dům se 
mu starala jeho neteř Margareta (Markéta) Klein-
schmitzov á, provdaná za plukovníka von Thavon 
a později po jeho smrti za dr. Stosiuse, s nímž po 
roce 1945 odešla do Vídně.
Prelát Max Mayer byl člověk, který pro svou mi-
lovanou obec Božice zařídil a udělal mnoho dob-
rého a nadčasového. Ne, nebyl rodákem, ale jeho 
stopa v božických dějinách je nezapomenutelná a 
nesmazatelná. Byl na svou dobu vysoké mohutné 
postavy (měřil 198 cm!), která budila respekt 
i důvěru, jak ve vysokých kruzích, tak i mezi 
drobnými rolníky a řemeslníky v obci. Velmi se 
zasloužil o stavební ruch v obou našich obcích, ale činný byl i na poli literár-
ním. Po vzniku Československé republiky pobýval v Božicích, každé rodině 
věnoval dva výtisky svých literárních prací a v Božicích se připravoval i na 
odchod z tohoto světa. Zemřel zde právě před 90 lety v sobotu 7.7.1928. Na 
místním hřbitově nechal vybudovat rodinnou hrobku pro sebe a rodinu své 
neteře. Zde byl ve středu dne 11.7.1928 se všemi poctami pochován (stejně 
jako v roce 1940 plukovník Richard von Thavon). Jeho pohřeb, to byla velká 
událost našeho regionu, jíž se zúčastnily stovky smutečních hostů v čele s 
hrušovanským hrabětem dr. Khuenem-Belassym. Je ctí vedení naší obce, že 
se v roce 2017 zasadilo o zhotovení voskové repliky původního mosazného 
náhrobku, který byl zcizen v roce 2012.
Na preláta Maxe Mayera, rytíře z Ahrdorffu a Wallersteinu bychom v Boži-
cích neměli nikdy zapomenout. Jenom díky jeho nezměrné aktivitě se zde 
podařilo postavit nádhernou dominantu obce penzionát Maria Hilf, který od 
roku 1950 slouží jako domov pro seniory a kterému se v Božicích neřekne 

jinak než klášter. Prelát Max Mayer se zasloužil o postavení budovy božické 
pošty a četnické stanice (budovy naproti klášteru) a stál u zrodu Sboru dobro-
volných hasičů, kterým poskytl prostor pro první skladiště na farském dvoře. 
Na zahradě svého domku („prelátovy vily“) vysadil arboretum vzácných dře-
vin, ze svých cest do Orientu pořídil nádhernou sbírku zbraní, kterou v e 20. 
letech prodal a daroval Jihomoravskému muzeu ve Znojmě (je zde k vidění 
dodnes) a v již zbourané části domu zřídil Domácí kapli obloženou dřevem 
s kulatými barevnými okny. V roce 1926 byla před jeho domem umístěna 
a požehnána socha Madony s dítětem, dílo renomovaného slezského sochaře 
E. Kapse. Ta na svou opravu teprve čeká.
K osobnosti preláta Maxe Mayera Ahrdorffa (celým původním jménem Maxi-
miliana Thaddäuse Mayera), bych dodal, že to byl skromný, odvážný člověk 
s jasnou vizí a výrazným osobním nasazením. A taky s velkým lidským 
srdcem. Člověk, který měl rád naši obec a svobodně se rozhodl spojit s ní 
svůj život.

Ladislav Nevrkla

Před 90 lety zemřel Max Mayer
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Přípravka

V jarní části KINDERWELT soutěže starších přípravek naši 
nejmenší fotbalisté sehráli 18 zápasů. Polovina zápasů skončila 
naší výhrou se skórem 93:106. Koncem května jsme se zúčastnili 
s mladší přípravkou turnaje v rakouském Seefeldu. Fotbalem jsme 
žili i po odehrání soutěžních utkání. V červnu jsme sehráli turnaj 
v Dobšicích, následně v Jevišovicích. Naposled jsme oblékli dres 
na božických hodech. Zde sehrála zápas mladší přípravka proti 
SC Znojmo a starší přípravka proti holkám z FK Znojmo. Tak to 
bylo naše fotbalové jaro. Trvalo od začátku února, kdy jsme začali 
trénovat, a končilo poslední víkend v červnu …

Luboš Ralenovský

Sezóna 2017/2018 neskončila pro tým mužů TJ Sokol Božice A úspěšně. Sou-
hrou mnoha nešťastných okolností jsme sice se ziskem 32 bodů skončili na 
12. místě, bohužel z okresního přeboru letos sestupovaly tři týmy a náš celek 
byl mezi nimi. Pro novou sezónu jsme byli zařazeni do III.A třídy (znojem-
ské) a tak si budeme muset zvykat zajíždět do nám méně známých destinací, 
jako jsou Křepice, Štítary nebo Šatov. Spolu s námi do této skupiny spadly i 
Chvalovice, s nimiž nepochybně budeme svádět urputné boje v našem úsilí 
o návrat do okresu. Nebezpečné budou i Přímětice B, nevíme, co lze čekat 
od Šatova B a Blížkovic B a posílený je i tým Micmanic. Derby budeme hrát 
pouze s Dyjákovicemi (taky silný soupeř) a Břežany. Několik hráčů se s naším 
týmem rozloučilo nebo ukončilo fotbalovou kariéru, máme však i několik 
posil a návratů. Nový trenér Jiří Pavelčík přivítá v týmu staronového gólmana 
Michala Hrubého (s Vojtou Bačem tak budou tvořit velmi silnou brankářskou 

dvojici) a Romana Šoba, který může hrát na kraji obrany i zálohy. Už se všich-
ni těšíme na jeho pověstné tvrdé střely. Do útoku se vrací Pavel Ležák (známý 
jako Lopík). I to by nám mělo významně pomoci. V době uzávěrky o dalších 
posilách nevím, ale třeba ještě budeme příjemně překvapeni.
Rozlosování ještě dozná změn a tak je do tohoto čísla Božického zpravodaje 
nedávám. Božice A ve III.A tř. začínají v neděli 12.8.2018 v 10:15 h na hřišti 
Únanova B. Božice B ve IV.B tř. začínají až v sobotu 25.8.2018 v 16:30 h 
domácím derby s 1.FC Čejkovice.
 
Jedinou fotbalovou přípravou byly oddechové zápasy. Jeden o hodech (Fot-
balisté Božice proti Fanynkám Božice) a druhý Božice veteráni na turnaji v 
Hostěradicích. Z těchto zápasů přinášíme aspoň pár fotografií.

Ladislav Nevrkla

Volejbalový turnaj v Božicích

 Už po deváté se setkali volejbalisti na turnaji v Božicích. Hrálo se v sobotu 16.6. na umělce za školou a startovalo pět smíšených družstev z Hrušovan nad 
Jev., Hevlína, Práčí a Těšetic (Lazaři), Znojma a Božic. Počasí přálo a myslím, že si všichni dobře zahráli. Po skončení turnaje se chvíli posedělo a popovídalo. 
Také se zvalo na další turnaje, které probíhají v okolních vesnicích.
Pořadí: 1. Znojmo, 2. Hrušovany nad Jev., 3. Božice, 4. Lazaři, 5. Hevlín

Jitka Kročilová

Fotbalové soutěže za dveřmi i přede dveřmi
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Trpíte bolestmi pohybového aparátu či jinými 
zdravotními potížemi, cítíte se unaveni, máte 

zažívací potíže ???
rehabilitační masér nabízí : 

- klasickou , sportovní a relaxační masáž
- lymfatickou masáž

- baňkování
- reflexní masáž

- masáž lávovými kameny
- thajskou masáž

- moxování
- su-jok + poradenství

Provozovna : RELAX CENTRUM BOŽICE

Telefonické objednávky : 603 344 004


