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Božický zpravodaj
Občasník obce Božice - zdarma - číslo 2/2019

Slovo starosty

Vážení občané,
k  přečtení se vám dostává 
druhé letošní číslo Božic-
kého zpravodaje a rád bych 
touto cestou popsal dění 

v naší obci v jarních měsících.
Vzhledem k tomu, že nám letos konečně v měsíci 
květnu zapršelo, máme nejvíc práce s udržením 
veřejných prostranství v posečeném stavu, což je 
při rozlehlosti naší obce dosti obtížné. K tomuto 
účelu byly zakoupeny dvě nové menší sekačky 
a v nejbližší době bude zakoupen traktůrek k se-
kání rovných ploch. I přes tyto práce se podařilo 
vyčlenit čas na práce na novém veřejném osvětlení 
v ulici za školou, které je již před dokončením. 
Postupně se mění také osvětlovací tělesa na ve-
řejném osvětlení, kde se stará světla se spotřebou 
120V mění za světla s třetinovou spotřebou. Do-
davatelskými firmami se provádí v současnosti 
budování nového parkoviště u obecního úřadu. 
Vznikne zde 16 parkovacích míst z kvalitní zám-
kové dlažby. V okolí ZUŠ byly provedeny zemní 
práce na úpravě parčíku, kde bude v nejbližší době 
umístěna lavička u stromu. V okolí lípy byla pou-
žita k zadláždění stará tzv. šatovská dlažba, která 
byla dříve pod masnou. Její použití na tomto místě 
mohou občané posoudit osobně, dle mého názoru 
se sem hodí více než navrhovaný lomový kámen. 
Použití této dlažby zároveň umožňuje vsakování 
dešťové vody ke kořenům stromu. Byly zde již 
také provedeny zahradnické úpravy záhonků, 
okolí kruhového objezdu se tak postupně stává 
přirozeným centrem naší obce.
V minulém týdnu začaly práce na výměně střechy 
na bývalé poště, kde budou vyměněny střešní latě 
a nová bude kompletně i střešní krytina. Vzhledem 
k tomu, že krovy jsou v dobrém stavu, nebylo 
nutno je měnit.
Práce probíhají také na úpravě prostor kadeřnictví 
v budově obecního úřadu, kde bychom rádi přiví-
tali nového provozovatele, a tímto bych rád infor-
moval o možnosti tohoto pronájmu. 
I v letošním roce je pamatováno na naše kulturní 
a církevní památky a letos byl vybrán kříž na kon-
ci vesnice směrem na Kolonii. Jeho oprava je již 
před dokončením a i letos tak bude splněn závazek 
radnice opravit každoročně jednu památku.
 Tradiční je již také výsadba Aleje života, letos 
byly stromy vysázeny v Českých Křidlovicích 
směrem do lesoparku. Dále byla provedena také 
výsadba ovocných stromů u silnice na Kolonii.
Dovolte mi touto cestou pozvat občany obce na 
tradiční krojované hody, které se uskuteční 29 
a 30. 6., letos pořádané místními hasiči. Další 
kulturní akcí je dětská diskotéka na hřišti 21. 6 
a 20. 7. se můžeme těšit na 6. ročník Božických 
otevřených sklepů. 
 Na závěr mi dovolte popřát všem příjemné letní 
dovolené a dětem hodně krásných prázdninových 
zážitků.

Karel Hala, starosta obce

Počasí v roce 2018–2019

Rok 2018 byl srážkově podnormální a teplotně nadnormální. Celkem spadlo 399 mm t.j. o 143 
mm méně než má v Božicích spadnout. Až konec dubna a květen 2019 trochu dorovnaly chybějící 
srážky. Množství srážek v jednotlivých měsících roku a srovnání s normálem pro Božice:

 2018 2019 Normal
Leden 28 26 28
Únor 18 7 27
Březen 22 13 23
Duben 3 25 32
Květen 53 84 58
Červen 33  68
Červenec 69  82
Srpen 21  74
Září 90  40
Říjen 11  41
Listopad 19  36
Prosinec 32  33
Celkem 399 155 542

V roce 2018 nejvíce napršelo 27. 7. večer při bouřce 36,5 mm. Od 1. 9. do 3. 9. spadlo 67 mm. 
Vánoce opět bez sněhu. Napadlo až 28. 1. 2019 10 cm a vydržel jen do 2. 2. 2019. Měření 
srážkoměrem o záchytné ploše 252.3 mm. V létě v 8.00 ráno, v zimě v 7.00 ráno, ke dni předešlému. 
To pro srovnání různými srážkoměry.  
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BOŽIČTÍ HASIČI PŘI OÚ BOŽICE POŘÁDAJÍ 

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY 
29. – 30. ČERVNA 2019 

V SOBOTU V 8:00 HODIN PŘEDÁNÍ HODOVNÍHO PRÁVA V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 

OD 9:00 HODIN ZAVÁDĚNÍ MALÉ I VELKÉ KROJOVANÉ CHASY 
PO VSI KROJOVANÁ KAPELA VEDROVANKA 

  SOBOTA 29. 6. 2019        NEDĚLE 30. 6. 2019 
  HŘIŠTĚ:          HŘIŠTĚ: 

20:00 PŘEDTANČENÍ MALÉ I VELKÉ CHASY     14:00 FOTBALOVÉ ZÁPASY: BOŽICKÉ FANYNKY 
TANEČNÍ ZÁBAVA         PROTI BOŽICKÝM FOTBALISTŮM, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

             SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA 
Hudba: SABRIN BAND       16:00 PŘEDTANČENÍ MALÉ I VELKÉ CHASY 
Vstupné: 100,- Kč         TANEČNÍ ZÁBAVA, vstupné zdarma 

             Hudba: DUO DREAMS  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, SRDEČNĚ ZVOU HASIČI 

Božice postupují do okresu !!!
Po nedělním vítězném zápase s Chvalovicemi (Chvalovice - Božice A 1 : 3) se tým TJ Sokol Božice 
A  posunul do čela tabuly Znojemské pivo III tř. sk. A a po roce se opět vrací do okresního přeboru.
Fotbalisté B mužstva se v soutěži Znojemské pivo IV. tř. sk. C umístili na 4. místě.
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1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Robert Turoň a Ing. 
Bořivoj Čada.
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 563/2 v kat. území České 
Křídlovice.
6. ZO neschvaluje prodej pozemku parc. č. 84/14, zahrada o výměře 87 m2 v kat. 
území České Křídlovice D. S., bytem xxxxxxxxxxxxx. 
7. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 119/27 v kat. území České Křídlovice, 
a to části označené jako parc. č. 119/44, zahrada o výměře 282 m2, která vznikla 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 605-56/2019 manželům R. a J. 
H., oba bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 34.122,- Kč. Náklady spojené s vkladem 
vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
8. ZO schvaluje koupi pozemků v kat. území Božice parc. č. 8059, orná půda o 
výměře 1286 m2, parc. č. 8410, orná půda o výměře 127 m2 a parc. č. 8411, lesní 
pozemek o výměře 119 m2 od M. J., bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 76.600,- Kč. 
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupu-
jící.

9. ZO schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 202/6 v Božicích č.p. 202 a to for-
mou nabídkového řízení – tzv. obálkovou metodou s minimální nabídkovou cenou 
ve výši 220.000,- Kč. Bytová jednotka má omezení v podobě nájemní smlouvy.
10. ZO schvaluje nové znění společenské smlouvy Břežanské dopravní společnosti, 
s.r.o. dle přílohy.
11. ZO deleguje starostu Karla Halu jako zástupce obce na valné hromadě obchodní 
společnosti Břežanská dopravní společnost, s.r.o.
12. ZO bere na vědomí, že novým zněním společenské smlouvy dochází ke zrušení 
dozorčí rady Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. a k snížení počtu jednatelů na 
jednoho.
13. ZO navrhuje odvolání Karla Psoty z funkce jednatele společnosti Břežanské 
dopravní společnosti, s.r.o.
14. ZO neschvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v 
síti ORP Znojmo pro rok 2019 s Městem Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo.
15. ZO schvaluje příspěvek Městu Znojmo na spolufinancování sociálních služeb v 
síti ORP Znojmo pro rok 2019 ve výši 37.800,- Kč.

1. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Ing. Bořivoj Čada 
a David Švestka
2. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO bere na vědomí zprávu rady obce od posledního zasedání ZO.
5. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 860/130 v kat. území České Křídlov-
ice, a to části označené jako parc. č. 860/150, ostatní plocha o výměře 18 m2 a části 
pozemku parc. č. 84/14 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. 
č. 84/16, zahrada o výměře 9 m2 které vznikly geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku č. 608-182/2019 manželům J. a A. K.,  oba bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 
3.267,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí 
hradí kupující.
6. ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 84/14, zahrada o výměře 78 m2 v kat. 
území České Křídlovice D. S., bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 9.438,- Kč. Náklady 
spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující. 
7. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 521/22 v kat. území Božice, a to části 
označené jako parc. č. 521/30, zahrada o výměře 19 m2, která vznikla geomet-
rickým plánem pro rozdělení pozemku č. 985-132/2019 manželům J. P., bytem 
xxxxxxxxxxxxx a R. P., bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 2.299,- Kč. Náklady spo-
jené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující.
8. ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3136/3 v kat. území Božice, a to části 
označené jako parc. č. 988/22, zahrada o výměře 792 m2, která vznikla geomet-
rickým plánem pro rozdělení pozemku společnosti A+J stavební s.r.o. se sídlem 
Nádražní 484, Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 029 70 201 za cenu 300,- Kč/m2 + 
21% DPH. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí 
hradí kupující.

9. ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 202/6 v bytovém domě č.p. 202 v 
Božicích na pozemku parc. č. st. 113 v kat. území České Křídlovice včetně spoluv-
lastnického podílu o velikosti 333/4475 na společných částech domu a pozemcích 
parc. č. st. 113 a  parc. č. 112 A. Z., bytem xxxxxxxxxxxxx za cenu 250.000,-Kč. 
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupu-
jící.
10. ZO neschvaluje prodej bytové jednotky č. 202/6 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích J. M., bytem xxxxxxxxxxxxx.
11. ZO neschvaluje prodej bytové jednotky č. 202/6 v bytovém domě č.p. 202 
v Božicích J. B., bytem xxxxxxxxxxxxx z důvodu odstoupení od nabídky.
12. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků v kat. území Božice parc. č. 3136/21, 
8254/2, 8255/2, 8849/2 a 8849/3 a v kat. území České Křídlovice parc. č. 1278/10, 
1280/12 a 2313/2 do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, Brno, IČ: 708 88 337 a schvaluje Darovací smlouvu dle předloženého 
návrhu.
13. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
14. ZO projednalo závěrečný účet obce Božice za rok 2018 a schvaluje celoroční 
hospodaření obce Božice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Božice za rok 2018 a to bez výhrad.
15. ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice za účet-
ní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
16. ZO 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. 860/120 a 860/108 v kat. území České Křídlovice, obec Božice - „Božice, 
přípojka kNN V. Z.“.

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 11. dubna 2019

v 18:00 v jídelně obecního úřadu

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Božice
konané dne 13. června 2019

v 18:00 v jídelně obecního úřadu

Rada obce (dále jen „RO“) se na svých zasedáních schází pravidelně ve 
čtrnáctidenních intervalech, od minulého vydání zpravodaje proběhla její 
jednání 25.3., 8.4., 6.5., 20.5. a 3.6.2019.
RO na svých zasedáních projednala žádosti o koupi pozemků, které byly 
ve většině případů s doporučením ke schválení postoupeny k projednání 
zastupitelstvu obce. Dále byly projednány žádosti o prodloužení nájemních 
smluv v obecních bytech a v případě, kdy nájemníci neměli dluh na 
nájemném, byly také schváleny. Při přidělování nájemních bytů jsme přis-
toupili ke změně – v případě uvolnění bytu bude na webových stránkách 
zveřejněna výzva k podání žádosti o přidělení bytu. V této výzvě bude 
byt specifikován, co se týče jeho dispozice, výměry, výše nájemného atd. 
a zájemce o bydlení tedy bude žádat o konkrétní byt.
RO byla starostou seznámena s výsledkem výběrového řízení na opravu 
vstupu do budovy základní školy, které vyhrála firma Závlahy Dyjákovice 
s.r.o. a koncem měsíce června by měly být zahájeny práce na této akci. 

RO byl schválen hospodářský výsledek a účetní závěrka za rok 2018 
příspěvkovým organizacím Služby Božice a Základní škola a Mateřská 
škola Božice, účetní závěrka Obce Božice a návrh závěrečného účtu Obce 
Božice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly projed-
nány a postoupeny zastupitelstvu obce ke schvalování.
20. května 2019 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na koupi bytu 
202/6 (poslední byt ve vlastnictví obce na tzv. Staré škole) opět s klad-
ným doporučením ke schválení zastupitelstvu obce – dorazily tři nabídky 
380.000 Kč (tento zájemce nabídku stáhl), 250.000 Kč, 241.000 Kč, min-
imální nabídková cena na základě znaleckého posudku byla 220.000 Kč.
RO bylo dále odsouhlaseno zvýšení ceny obědů v obecní jídelně na 75,- 
Kč.

Jiří Čada, místostarosta

Z jednání rady obce
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Seminář o odpadech

23. května 2019 jsem se za naši obec zúčastnil semináře „Třídění a využívání komunálních odpadů v obcích Jihomoravského kraje“, který pořádala au-
torizovaná společnost recyklace obalových odpadů EKO-KOM, a. s. ve spolupráci s Jihomoravským krajem a kolektivním systémem ASEKOL. Na tomto 
semináři zazněla spousta užitečných informací a legislativních novinek, týkající se hlavně třídění odpadů. Zajímavé také bylo zjištění, jak si v celkových 
číslech vedou Božice a jak jsme na tom v porovnání s dalšími podobně velkými obcemi. V následující tabulce se můžete podívat, jak si na tom stojíme 
v porovnání s celorepublikovým průměrem a krajským průměrem ve výtěžnosti tříděného odpadu (v kilogramech na osobu):
  ČR Jihomoravský kraj Božice
Celková výtěžnost 49 47,5 28,1
Papír 21,3 22,2   7,8
Plast 14,1 12,5 13,2
Sklo 13,2 12,5   6,7
                                                                                                                                                                                                                                  
Z tabulky je patrné, že ještě máme co dohánět v komoditách sklo a papír, avšak v třídění plastu jsme srovnatelní s průměrem v ČR, což mě osobně velmi 
těší. Ještě bych ale rád upřesnil, že jsou to čísla z roku 2018, tedy před spuštěním sběrného dvora, v dalším hodnoceném období mohou být tedy výsledky 
diametrálně jiné. 
Mimo již zmíněného sběrného dvora, kde můžete odpad uložit (otevřeno je ve středu a pátek od 13.00 do 16.00 hodin, a v sobotu od 9.00 do 12.00 ho-
din), můžete ke třídění využít 18 kontejnerů na plast, 7 na papír, 5 na směsné sklo, 4 na bílé sklo a 1 na kartonové obaly od nápojů, které jsou rozmístěny 
ve sběrných místech po celé obci.
Chtěl bych na tomto místě apelovat na občany, aby se všichni snažili minimalizovat vznik odpadů. Odpady jsou roztříděny za účelem recyklace a jiného 
druhotného využití. Pouze dále nevyužitelný odpad je nutné zneškodnit  - nejčastěji skládkováním. Množství odpadů vyvezených z naší obce neustále 
stoupá a stoupá také cena za likvidaci netříděného odpadu. Naopak za tříděný odpad obdrží obec finanční příspěvek, i když výdaje stále převažují.
Čím důslednější bude třídění, tím méně bude nádob na směsný odpad. V tom případě by se to mohlo promítnout jednak jako úspora pro občany, tak i pro 
obec, ale hlavně je to plus pro životní prostředí.
A proto třiďte, má to opravdu smysl!!!

Jiří Čada, místostarosta

Dětský maškarní karneval

V sobotu 16. března se konal v naší obci Dětský 
maškarní karneval. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali našim sponzorům, bez kterých by 
se celý karneval a zvlášť pak tombola pro děti, 
nemohla uskutečnit. Letošní program byl pojat 
trochu jinak. Celý karneval provázel klaun s po-
mocnicí z Divadla Koráb z Brna. Klaun bavil 
děti tancem, bublinami – velkými i malými, 
svým dinosaurem T-Rexem a jiným.  Všechny 
děti vyhrály něco krásného v tombole, na které 
si maminky z Klubu rodičů při I. Mateřské škole 
daly moc záležet. Také obstaraly občerstvení 
a výzdobu sálu. Bez nich by to už vůbec nešlo. Patří jim veliké poděkování. Snad se vám všem karneval líbil a těšíte se opět na ten příští.

Lenka Kresanová, předsedkyně Klubu rodičů při I. MŠ Božice

Výtvarná soutěž „Můj hrdina z knížky“

Do 27. března 2019 se mohly děti zapojit do výtvarné soutěže  „Můj hrdina z knížky“. Celkem přispělo svými dílky 27 dětí, z toho 15 předškolních od 
3 do 6 let, 10 mladších žáků od 7 do 10 let a dvě 12 leté slečny. Všechny obrázky byly moc pěkné a bylo velmi těžké vybrat z nich ty nejlepší. Obrázky 
byly do konce května vystaveny v knihovně. 

Výherci:
předškolní děti:  1. Terezka S., Karolína K.
 2. Veronika C., Tereza T.
 3. Vivien T., Nela P.

mladší žáci:   1. Radka L.
 2. Kateřina Č., Jan K.
 3. Karolína D., Radim V.

starší žáci:  1. Nikola L. 
 2. Klára K.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 22. května 2019 byli pozváni naši nejmladší žáčci do knihovny na slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Nejdříve si zopakovali, co se naučili při 
minulých návštěvách knihovny, potom museli splnit zkoušku ze čtení a složit slib, který stvrdili svým podpisem. Pan starosta Karel Hala je potom mečem 
pasoval na rytíře řádu čtenářského. Všem žáčkům to šlo moc dobře a za pěkné čtení byli pochváleni. Děti si s sebou na památku odnesly brožurku Desate-
ro malého čtenáře, pamětní list, záložku se slibem a knihu vydanou v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka s názvem Kde se nosí krky, kterou 
napsal Miroslav Tvrz, ilustrovala Alena Schulz. Tato kniha byla vydána nakladatelstvím Triton pouze pro žáky prvních tříd základních škol přihlášených 
do projektu v letošním školním roce. Více o tomto projektu na podporu dětského čtenářství, kde se sami můžete zapojit, najdete na stránkách www.cteni-
pomaha.cz

Simona Juhaňáková
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XVIII. Božický košt

O Velikonoční neděli 21. 04. 2019 se uskutečnil v sále KD Božice již 18. Božický košt. Pořadové číslo naznačuje, že se blížíme k druhým „kulatinám“- 
o tom jsem ovšem až tak psát nechtěl.
Rád bych totiž poděkoval vystavujícím vinařům a všem, kdo se na akci organizačně podíleli a v budoucnosti jistě podílet budou.
Božický košt spadá do kategorie místních výstav vín a pořádá jej Družstvo božických vinařů ve spolupráci s Obcí Božice. Akce tohoto typu má jistou 
organizační náročnost, jež spočívá ve sběru vystavovaných vzorků, jejich zatřídění a následném rozdělení pro hodnotící degustaci.
Zde je každý vzorek posouzen a vybaven hodnocením v zjednodušené 100bodové stupnici. Počet vystavovaných vín se pohybuje kolem 300 vzorků,  
tvoří jej asi z poloviny místní vinaři. Dále vinaři, s kterými udržujeme dobré vztahy a vystavujeme na jejich výstavách v Hrušovanech nad Jevišovkou, 
Hrádku, Hodonicích, Miroslavi, Rakšicích, Křídlůvkách a vinaři z Borotic, Mackovic či Práčí a Břežan. Letos jsme zaznamenali i zahraniční vystavovate-
le z Rakouska z oblasti Wachau.
Letošní úspěšný košt je za námi. 20. 07. 2019 od 13,00 hod do 21,00hod se s Vámi – příznivci dobrého vína – rádi potkáme na Otevřených sklepích 
v Božicích.

Jan Kašpárek, předseda DBV

Ukliďme Česko

Letos jsme se sešli 6. 
dubna a na to, že vypadalo 
počasí všelijak, sešli jsme 
se v docela hojném počtu. 
Řekla bych, že zhruba 
dvacítka dospělých a 10 
dětí není špatné číslo. Příště 
to třeba bude lepší a pokry-
jeme ještě větší plochu. 
Tentokrát jsem procházela 
trasu mimo obec a nestačila jsem se divit, kolik jsme toho posbírali. Obaly od limonád, boty, papírky, no prostě „čuňárna“ jako každý rok. Tradičně se 
mnou šli i moje dcery. Takže, když nic jiného, tak aspoň výchovně to smysl mělo. Protože, když se dítko stokrát ohne pro „petku“, zapamatuje si to a pak 
se třeba rozmyslí, než ji samo zahodí. Ano, je to běh na dlouhou trať, ale má to smysl. Odpadu bylo dost, jen naše skupinka tří dospělých a pěti dětí nas-
bírala kolem deseti pytlů. Dohromady bylo kolem deseti kubíků odpadu. Nakonec jsme se přesunuli na hřiště na špekáček a dobré vínko a jako sladkou 
tečku jsme si dali vynikající povidlové buchty. Počasí nám nakonec vyšlo a byl to fajn den strávený s fajn lidmi. Přijďte příští rok mezi nás a užijte si ho 
taky. Tahle akce má smysl.

Petra Látalová

Již podruhé se spojila Obec Božice se zapsaným spolkem Větvení 
a zorganizovali novou výsadbu ovocných stromů.  S myšlenkou výsad-
by stromů tento spolek začal již v roce 2014 a jeho působnost a práce je 
vidět po celé České republice. Jejich mottem je: “Jsme skupina lidí, kteří 
cítí, že vztah s krajinou kolem nás, je již dlouho nevyvážený. Mnoho lidí 
přistupuje k přírodě jako k něčemu, co tu je naprosto samozřejmě a jen 
pro naše potřeby. Tak tomu ale není. Každý vztah, tedy i vztah ke krajině, 
která nám byla svěřena, musí být vyvážený a trvale udržitelný. Není možné 
přistupovat ke krajině jen jako k „prostoru, kam si chodíme pouze brát“. 
Rozhodli jsme se proto udělat pár krůčků k nápravě tohoto vztahu. Založili 
jsme zapsaný spolek VĚTVENÍ.”
Při první výsadbě stromů byl osázen pravý břeh cesty na Kolonii a při 
druhé výsadbě stromů byl osázen levý břeh cesty. V této aleji stromů 
můžete najít třešně, hrušky, jablka, švestky a již opomíjené moruše. Při 
výsadbě stromů pomáhali dobrovolníci ze spolku Větvení a obyvatele Kol-

onie a Božic. Okolí Božic je součástí našeho života, spoluutváří to, čemu 
říkáme domov.  K tomuto obrazu neodmyslitelně patří aleje i solitérní 
stromy, které v dané lokalitě již existovali dříve. To, jakým směrem se 
bude vývoj krajiny v našem okolí ubírat, záleží na našem vztahu k ní. To 
platí vzhledem k současnému stavu podnebí a klimatu v našem regionu za 
prvořadý cíl nás všech. Potřebujeme vodu k životu, potřebujeme vzduch k 
životu a tím, že uměle vytvoříme mokřady a zasadíme stromy, pomůžeme 
přírodě tuto situaci zvládnout a zlepšit naše domácí prostředí. A co nás to 
stojí? Jen trochu potu a zastavení se u dobře vykonané práce. Již v celém 
světě je velké téma environment. Toto anglické slovo znamená prostředí 
pro činnost, dále se v encyklopediích dozvíte, že toto slovo znamená eko-
logicky nezávadný, ochrana životního prostředí, šetrný k životnímu pros-
tředí. Buďme i my šetrní ke svému prostoru, ve kterém žijeme a chceme žít 
i nadále.

Jiřina Čurdová

Ovocná alej u Kolonie a Větvení
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Božické mažoretky oslavily svojí přehlídkou v KD Božice dne 26.4.2019 
10.výročí založení souboru, a proto mi dovolte i pár slov z historie našeho 
souboru.     
Soubor Božických mažoretek se zpočátku nazýval Sluníčka, a proto také 
první kostýmy byly žluté barvy. Vznikl ve školním roce 2009/2010 pod 
záštitou DDM Miroslav a v této době 1x týdně trénovala jen jedna skupina 
mažoretek. V roce 2011/2012 zahájily svoji činnost i minimažoretky a to 
bylo v souboru již na 30 děvčat. Obě skupiny začaly nejprve vystupo-
vat při nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcích v 
Božicích ale i okolních obcích – Čejkovice, Borotice, Šanov, Hrušovany 
n. Jevišovkou. Na naší přehlídce všechny skupiny mažoretek předvedly 
nejdříve svoje loňské choreografie a na všechny přítomné čekala i ukázka 
z nových, letošních sestav.
Ve školním roce 2013/2014 starší skupina mažoretek vystupovala ve Zno-
jmě na zápasech florbalového mužského A – týmu a na hokejovém zápase 
Orlů. Zúčastnily se nepostupové soutěže ve Ždánicích, nazvané Ždánický 
motýl a získaly tam dvě krásná druhá místa za choreografii s hůlkou i 
s pompony. Tam také zjistily, že do choreografií se stále více začleňují 
gymnastické a akrobatické prvky, a proto se začaly na trénincích věnovat 
i gymnastice a akrobacii. Cvičí na koberci, hrazdě, kladině, bradlech, 
kruzích, bedně. Na přehlídku jsme si s děvčaty připravily ukázky cvičení  
na koberci a na bedně.
Božické mažoretky se i několikrát zúčastnily přehlídkové soutěže Funny 
dance show v Miroslavi. Tato každoroční akce je zaměřená na ukázku 
různých tanečních stylů a náš soubor si vždy odveze nějaké pěkné ocenění. 
Např. za nejlepší choreografii, za nejokouzlivější sestavu, za nejoriginálně-
jší sestavu a 1x si dovezla Veronika Kočí cenu za objev roku  a 1x za talent 
roku. 
V kroužku se také věnujeme různým tanečním technikám, základům baletu 
a na přehlídce diváci postupně shlédli 7 choreografií zumby, které si děvča-
ta připravují vždy samy na letní tábor, který se letos uskuteční nejen pro 
mažoretky již po čtvrté. 
Děvčata se naučí v průběhu docházky do kroužku orientaci, práci s ryt-
mikou a tempem, naučí se zdokonalovat ladnost a držení těla, zároveň také 
komunikovat a pracovat ve skupině, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat 
sociální vztahy.

K 10. výročí založení souboru vzniklo krásné video, které jsme divákům 
na přehlídce v sále pustili. 1.část videa zpracovala bývalá mažoretka Radka 
Juránková a 2. část pan Roman Sucháček, kterým tímto moc děkujeme.
Každoročně každá skupina mažoretek nacvičuje 1-2 choreografie, tedy do 
dnešní chvíle je to kolem 30 choreografií, protože od roku 2015 mažoretky 
trénují ve třech skupinách: děti ( ve věku 4- 8 let ), kadetky ( 9 – 11 let ) 
a juniorky ( 12 – 17 let ) a je jich kolem 50.
V roce 2016 se skupina kadetky a juniorky zúčastnily přehlídkové nepostu-
pové soutěže v Brně nazvanou O brněnskou dračici Drákulku, kde získala 
skupina kadetek 4. místo a skupina juniorek 2. a 3. místo. V témže roce 
se ve Znojmě obě skupiny zúčastnily vystoupení na kadeřnické a kos-
metické soutěži SOU a SOŠ Přímětická, vystoupení ke 125. výročí SDH 
Božice, vystoupení na zámku Emin v Šanově a v Mašovicích k 970. výročí 
založení obce. V roce 2017 se všechny tři skupiny zúčastnily nepostupové 
soutěže ve Znojmě nazvanou O šumenskou medaili a zde získaly naše 
mažoretky děti 2. místo v kategorii pompon a juniorky 2. místo také v kat-
egorii pompon.
V letošním školním roce byly pořízeny nejmenším mažoretkám a jun-
iorkám nové, krásné kostýmy, protože starým kostýmům již odrostly 
a v příštím školním roce budou pořízeny i kadetkám, aby nás mohly všech-
ny skupiny vhodně reprezentovat.
Na přehlídce byly také všem současným mažoretkám předány pamětní 
zlaté medaile a Kateřině Kočí a Iloně Ciganikové krásné poháry za 10 let 
mažoretkami. Program přehlídky pokračoval volnou zábavou pro všechny 
zúčastněné a k tanci hrála hudba, kterou pro nás namixovala mažoretka 
Viktorie Vejdovská, téměř do půl desáté večer.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům obce za finanční dar, který 
nám byl poskytnut na zakoupení nových kostýmů, za propůjčení sálu, 
všem rodičům, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu 
celého večera, přípravě bohatého občerstvení, pomoci děvčatům při 
převlékání , paní Čurdové a paní Švajkové především za pitný režim, 
paní Kolaříkové za teplé občerstvení v kuchyni a panu Bernardovi, který 
provázel svým slovem celý večer a byl mi velkou oporou. 

Miriam Kočí – vedoucí mažoretek

Božické mažoretky slavily

Pozvánka na
6. zasedání Zastupitelstva Obce Božice

konající se v jídelně obecního úřadu Božice 12. 09. 2019 v 18 hodin
Přesný program zasedání najdete na webových stránkách www.bozice.cz
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BOŽIČTÍ HASIČI PŘI OÚ BOŽICE POŘÁDAJÍ 

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY 
29. – 30. ČERVNA 2019 

V SOBOTU V 8:00 HODIN PŘEDÁNÍ HODOVNÍHO PRÁVA V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA 

OD 9:00 HODIN ZAVÁDĚNÍ MALÉ I VELKÉ KROJOVANÉ CHASY 
PO VSI KROJOVANÁ KAPELA VEDROVANKA 

  SOBOTA 29. 6. 2019        NEDĚLE 30. 6. 2019 
  HŘIŠTĚ:          HŘIŠTĚ: 

20:00 PŘEDTANČENÍ MALÉ I VELKÉ CHASY     14:00 FOTBALOVÉ ZÁPASY: BOŽICKÉ FANYNKY 
TANEČNÍ ZÁBAVA         PROTI BOŽICKÝM FOTBALISTŮM, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

             SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA 
Hudba: SABRIN BAND       16:00 PŘEDTANČENÍ MALÉ I VELKÉ CHASY 
Vstupné: 100,- Kč         TANEČNÍ ZÁBAVA, vstupné zdarma 

             Hudba: DUO DREAMS  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, SRDEČNĚ ZVOU HASIČI 
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Pálení čarodejnic

Poslední dubnovou neděli jsme se sešli na 
bývalé krosové dráze u Jevišovky, abychom 
si s dětmi užili krásné odpoledne plné zábavy. 
Pozvali jsme dobrovolné hasiče, aby dětem 
ukázali jejich Tatru, co umí a k čemu slouží. 
Děti si mohly vše vyzkoušet a evidentně je to 
moc bavilo. 
Byly nachystané 4 stanoviště, kde si všichni 
mohli zasoutěžit a samozřejmě nechybělo, 
momentálně nejoblíbenější, malování na 
obličej. Za každý splněný úkol dostlal každý 
sladkou odměnu. 
Nachystaný velký stůl se prohýbal pod tíhou 
všelijakých dobrot, které maminky přinesly 
na “zob”. 
Po 17. hodině jsme zapálili, pod odborným vedením místních dobrovolných hasičů, našeho “ducha” a kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. 
Myslím, že mi dají za pravdu všichni, co se zúčastnili, že se dětem odpoledne moc líbilo a doufám, že se stane tradicí. 
Moc děkuji všem, co přišli, a hlavně těm, kteří přiložili ruku k dílu nebo donesli občerstvení. 

Za mamky a taťky z Božic, Ivana Bojdová.

Pálení čarodějnic na Kolonii

Na Kolonii se jako každoročně stavěla mája a pálila čarodějnice. I když v letošním roce se tato tradice trochu změnila. Chlapi z Kolonie zajistili čtrnáct 
dnů předem máju a dřevo na oheň. Ženy nachystali májový věnec za máju a zajistili výzdobu špice májky. A pak nastala otázka, kdo udělá čarodějnici. 
Každým rokem tato povinnost padá na paní Alenu, a proto jsme chtěli změnu. A tato změna se nám povedla. Postavu sice vytvořila paní Alena za asisten-
ci mladší generace, ale místo čarodějnice jsme na Kolonii pálili čaroděje (tedy né toho krasavce z filmu Krásná čarodějka, kterého ztvárnil Jean Reno, ale 
moderního – současného) viz foto. 
I za nepříznivého počasí jsme se dobře bavili, najedli a napili. Když se chce, tak se člověk pobaví i kdyby měli trakaře padat z nebe.    

Jiřina Čurdová

Uctění památky obětí válek a válečných hrdinů

Přesně v 8 hodin ráno ve středu 8. května vzdali hold památce obětí všech válek, zvláště pak válečným hrdinům té poslední světové, občané Božic. 
V krátkém proslovu u pomníku vyzdvihl starosta obce Karel Hala skutečnost, že již několik generací nepoznalo válečné hrůzy a jejich důsledky a za to 
jsme vděčni statečným a odvážným lidem, kteří proti těm, kdo válku vyvolali, různými formami odporu a odboje bojovali. Pietní akt byl ukončen státní 
hymnou.

Text a foto: Ladislav Nevrkla
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Tradiční rybářské závody na Božickém rybníku přilákaly letos téměř 50 dospělých rybářů a 14 dětí. Potěšitelné bylo, že se závody stávají jakýmsi víkend-
ovým rodinným piknikem, protože čím dál častěji soutěží jak dospělí, tak dětští členové rodin. O pobavení návštěvníků se staral letos v premiéře vodník 
Česílko a hodně návštěvníků sem přišlo kvůli vynikající rybí kuchyni. O perfektní zajištění akce se zasloužili aktivní členové Rybářského sdružení Božice 
s podporou nás dalších spolupracujících jedinců, mezi nimiž nechyběli i rodinní příslušníci. Někdo dal k dispozici auto, jiný stan, obec aparaturu, někdo 
hlídal pitnou vodu, jiný roznášel občerstvení soutěžícím rybářům a sbíral sklo, další hlídali přes noc atd. atd..... Nejvíc si mákli ti, co se točili kolem 
občerstvení. Takže díky všem a těšíme se zase za rok na jubilejním 10. ročníku.

Největší rybu ulovil Václav Nedvěd. Byl to 119 cm dlouhý tolstolobik. V kategorii dětí byla nejúspěšnější rybářkou Adéla Strnadová. V hlavní soutěži 
dospělých si pro ocenění přišli:
1. Martin Miloš 444 cm
2. Pavel Skopal 417 cm
3. David Mlčúch 256 cm

Chytali se kapři, cejni, zmíněný tolstolobik a sem tam i nějaká ta mřenka....
 

Ladislav Nevrkla

Tradiční rybářské závody na Božickém rybníku

Květnová neděle

Mámo, já Ti přeji……….zaznělo z pódia kulturního domu třetí květnovou neděli. Děti z našich mateřských škol si připravily pásmo básní, písní a tanečků 
pro všechny maminky, babičky, tety a zpříjemnily nám tak svým kulturním programem nedělní odpoledne. S pěkným tanečkem kovbojů vystoupily děti 
z II. MŠ a z I. MŠ zatančily princezny v růžovém. I malým indiánům to slušelo. Tři skupiny mažoretek pak svými dynamickými skladbami pokračovaly 
v programu. Malé mažoretky byly roztomilé ve skladbě s volnějšími prvky, kde si děvčátka na soulad pohybů zvykají. Střední a velké mažoretky nás 
vždy zaujmou perfektními synchronizovanými pohyby a všechny tři skupiny k tomu zářily v hezkých kostýmcích. Po pěkném vystoupení jsme si ještě 
popovídali a děti se vrhly na modré limonády, které byly za chvíli vypité. Děkuji všem, kdo se náročné práci s dětmi věnují a umožňují nám tak se na této 
akci scházet a organizátorům za bezchybný průběh dne. Zase příště.

Růžena Baráková

Dětský den v ll. Mš

I letos se sešly děti na zahradě ll. MŠ, aby společně oslavily Dětský den,který se vydařil díky slunečnému počasí a také díky ,, DJovi” který to odpoledne 
provázel skvělou hudbou. Nesmíme opomenout Jáju, která se našim dětem věnovala, jak provázením dne, tak malováním na obličej. Dětský den nám 
zahájily Mažoretky, kterým děkujeme za pěkné vystoupení. Děti si užily den plný zábavy a her. Nechyběla ani bohatá tombola, slosování vstupenek 
a chutné občerstvení. Zároveň děkujeme místním hasičům za účast, stejně tak všem rodičům, kteří se na dětském dni podíleli. Poděkování patří i všem 
sponzorům. Těšíme se zase za rok a všem dětem přejeme hezké prázdniny...

Marie Solařová
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Šafrán setý – poskytuje nejdražší koření na světě. Původně z Přední Asie, 
byl velmi kultivován. Jméno šafrán je odvozeno od arabského zafaran, 
„být žlutý“. Šafrán je velmi podobný jedovatým ocúnům. Na podzim, 
když se otevřou květy krokusu, jsou sklizeny. Tři červené blizny, které 
korunují čnělku uprostřed květu, se z květu ručně vytrhávají a suší. Na 
1 kg sušeného šafránu je potřeba 150 000 až 200 000 blizen. Již ve velmi 
dávných dobách byl šafrán pěstován a ve velkých množstvích používán 
kvůli své chuti, léčivé síle a svým barvícím schopnostem. Použití při 
srdeční slabosti, při menstruačních potížích, při neplodnosti a poruchách 
potence, při malichernosti, duševní pomalosti a nedostatku schopnosti 
milovat.
Šalvěj lékařská – je doma na slunných vápencových stráních Dalmácie. 
Existují druhy šalvěje, které rostou divoce i u nás. Pravá šalvěj lékařská je 
však nejcennější nejen jako koření, nýbrž i jako léčivý prostředek. Šalvěj je 
rostlina, dorůstající až 70 cm výšky. Listy jsou plstnaté, podlouhle oválné 
a zelenošedé. Většinou namodralé květy mají hluboké kalichy. V nichž 
včely nacházejí bohatství nektaru – proto jsou rostliny šalvěje v létě také 
neustále obletovány vším možným hmyzem. Doba květu je od května do 
července. Listy se otrhávají, jakmile se rozevřou poupata. Pro účely léčení 
se používají čerstvé nebo sušené. Obstarejte si pokud možno celé šalvě-
jové listy a rozdrťte je teprve bezprostředně před použitím v hmoždíři. Tak 
získáte z šalvěje plnou sílu.  Šalvěj platí již od dávných dob za nanejvýš 
účinnou léčivou bylinu. Salvia je slovo odvozené od latinského slova sal-
vus, což znamená „zdráv“. Použití při zánětech v oblasti krku, a úst, jakož 
i při potížích s dásněmi, při nadměrném pocení, při menstruačních potížích 
a bolestech hlavy, při stavech beznaděje a rezignace, jakož i při přetížení 
nevyřešenými konflikty.
Tymián pravý – někdy také nazývaný welšská mateřídouška, je původně 
formou celé řady odrůd, z nichž tou nejdůležitější – alespoň pro naše účely 
– je tymián obecný nebo léčivý. Tymián pochází z jižní Evropy, přesněji 
ze skalnatých plání oblasti západního Středomoří, kde se také od nepaměti 
pěstuje. Tymián je malý keřík se zdřevnatělými větévkami a listy, které 
rozšiřují příjemnou vůni a při rozkousnutí mají výraznou aromatickou 
chuť. V pozdním létě se objevují malé, bílé až purpurové květy. Ještě 
před otevřením poupat se odřezávají stonky a věší se k usušení na tmavé 
místo. Použití při stavech slabosti, anémii a chřipce, k dezinfekci ran a při 
zánětech v krku a ústech, při nočních můrách a ustrašenosti.
Vanilka pravá – patří k čeledi vstavačovitých a je domovem v Mexiku. 
Vanilka je jedním z nejdražších koření, pouze kardamon a přirozeně 

šafrán – a lanýže, pokud je můžeme označit za koření – jsou dražší. Může 
nás to snad překvapit, protože vanilka je přece obsažena v tolika věcech 
– avšak jen zdánlivě, protože více než 90 % světové potřeby vanilky je 
pokryto levnějším syntetickým výrobkem. Pravá vanilka je úponkovitá 
rostlina, která se vyskytuje na okrajích lesů a pne se po druhých rostlinách 
až do výše deseti metrů. Plody, tobolky, často nesprávně nazývané lusky, 
se sklízejí nezralé ještě před otevřením a většinou se po předcházejícím 
ošetření horkou vodní párou nebo vroucí vodou fermentují. Proces fermen-
tace trvá čtyři týdny. Tím získají plody svou hnědou barvu a zůstanou pod-
dajné. Použití při plísňových infekcích, při strachu z něžnosti, nedostatku 
kreativity, ke zvýšení smyslovosti a při silné orientaci na vše rozumové. 
Vavřín ušlechtilý – zvaný bobkový list, není známý jen tím, že jím byli 
věnčeni básníci a vojevůdci, nýbrž našel svou cestu také do naší kuchyně. 
Vavřínový strom, tato rostlina s tuhými listy, pochází z Malé Asie a již 
dávno zdomácněla také v oblasti celého Středomoří. Není nijak zvlášť vy-
soká, jen zřídka doroste výšky přes 8 m, často však zůstává malá jako keř. 
Aromaticky vonící vavřínové listy jsou podlouhlé, až 10 cm dlouhé, slabě 
zoubkované a poměrně tuhé. Vavřínový strom je olistěný celý rok, lze také 
listy kdykoli sklízet. Obsahuje éterický olej. Použití k posílení obranných 
sil při chronických onemocněních, jako podpůrný prostředek při léčení 
rakoviny, jakož i v čase zvýšeného nebezpečí nákazy, při otocích mízních 
uzlin, k posílení intuice a pro vnímání potlačených přání, při silných psy-
chických problémech a strachu z choromyslnosti.
Zázvor – koření zázvor je sušený, loupaný nebo neloupaný kus kořene, 
oddenek keře pocházejícího z jižní Asie. Tento keř je v této oblasti 
používán jiný od počátku letopočtu a roste divoce. Zázvorovníkové 
oddenky se skládají z řady hlízovitých částí. Zázvor se po sklizni vhazuje 
do vroucí vody a pak suší na slunci. Bílý zázvor je zcela nebo částečně 
oloupaný. Sklizen je na podzim, kdy jsou již odumřelé listy. Zázvor existu-
je naložený jako dezert, v kusech, rozemletý na prášek, kandovaný jako 
pamlsek, jako olej. Slouží jako přísada do pečiva – každý zná anglický 
perník, gingerbread, tedy „zázvorový chléb“, k výrobě zázvorového piva, 
ginger ale, oblíbeného slabého alkoholického nápoje, dokonce i jako 
základ marmelád. Jako přísada do mnoho indických curry je nenahraditel-
ný. Použití při nachlazení a chřipce, při kinetóze (nevolnosti z cestování), 
proti žaludeční neuróze, při obavách z budoucnosti a nervozitě.

Jiřina Čurdová

Božický herbář

Třešně jsou ovocem, se kterým se koncem jarního období setkáváme často. 
Mimo vlastní zahrádky jsme stromy třešní potkávali kolem polních cest, 
silnic a třeba i u vinohradů. Nejvíc se na ranné třešně těší mládež, neboť 
připomínají konec školního roku a začátek prázdnin.
Nedávno jsem si vzpomněl na třešeň, která rostla před naším domem. Její 
plody vyzrávaly začátkem června a jako první ovoce byly potěšením se 
pod stromem zastavit a ochutnat. Ta vzpomínka není jen v nás, ale má 
i svůj vlastní příběh, o který se chci podělit.
Počátkem 90. let minulého století mně navštívil občan polské národ-
nosti. Představil se jménem Juzek a požádal mně o pomoc. Vyprávěl mi 
o vzpomínkách na Božice, kde za 2. světové války pracoval se svým otcem 
na nucených pracích. Bylo mu tehdy 15 let, když z okupovaného Polska 
Němci odváželi lidi na práce do jejich říše. Tak také jeho otec byl donucen 
odjet tam, kde byla potřeba lidská práce, poněvadž většina mužů musela 
na frontu. Náš „Juzek“ byl asi silně citově vázán na otce, nechtěl se s ním 
rozejít a tak šli do neznáma spolu a ocitli se v Božicích. Bydleli pod do-

zorem s ostatními dělníky na tehdejší sýpce / dnes Farma Hortim / a denně 
docházeli na práce německého správce Hoja dvůr na Kolonii.
Při cestě tak také potkávali tu naši dozrávající třešeň. Otec mladého Juzka 
na strom vysadil, nikdo mu to nezakazoval. Zdánlivě banální věc a dovede 
utkvět ve vzpomínkách na celý život.
Jak jsem uvedl, Juzkova návštěva v Božicích však měla prozaičtější důvod. 
Byl v důchodovém věku a potřeboval doklad o zaměstnání po dobu kdy žil 
jako mladistvý se svým otcem v Božicích. Jako doklad potřeboval podpisy 
svědků. Rádi jsme mu vyhověli ještě se dvěma staršími občany z Kolonie 
už i proto, že oba naše národy sdílely stejné osudy nesmyslných válečných 
let. Vyprávění našeho Juzka nad dobou a prací, kterou se svým otcem 
prožil v Božicích, bylo zajímavé. Několikrát se však ve vzpomínkách vra-
cel na jeden obyčejný strom – třešeň, která mu připomínala tu lepší stránku 
té doby prožité v naší obci.

Zdeněk Čurda st. 
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Fotbalové jaro pro Božice
 
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, je před námi ten poslední, rozhodující krok. Abychom se mohli radovat z úspěšné sezóny a návratu do okresního přeboru, 
musíme v posledním zápase ve Chvalovicích vyhrát. Nic jiného ani vítězům nesluší. Dnešní sport je daleko náročnější pro všechny aktéry, ať jsou to ti, co 
se o fotbal na všech úrovních starají, nebo ti, kteří se sportu aktivně věnují. Realizačnímu týmu TJ Sokol Božice se podařilo vytvořit dva fotbalové týmy 
hrající své soutěžní zápasy na solidní úrovni. Novému výboru fotbalového oddílu vedenému Jiřím Čadou, Jiřím Pavelčíkem a Michalem Topolčanem 
patří velký dík za obětavost, nasazení a zodpovědnost, všem hráčům za zodpovědný přístup i maximální nasazení. Ne vše vyjde vždy na 100%, důležitější 
je dobrá parta, v níž se i obtížnější situace dají řešit.
Kolo před koncem III.A třídy se dostal tým TJ Sokol Božice A na čelo soutěže. Máme 60 bodů a impozantní skóre 102:24. Odsunuli jsme na 2. místo do-
sud vedoucí Micmanice (59 bodů, 92:24) a věříme, že nás nic nečekaně nemilého nezaskočí. V Chvalovicích budeme bojovat s čistou hlavou a maximální 
soustředěností. 

 Božičtí hasiči zasahovali i soutěžili
 
Zásahová jednotka SDH Božice měla několik výjezdů 
k mimořádným událostem (do Jaroslavic, Práčí, Borotic 
a Lechovic), hasiči zajišťovali bezpečnost při několika 
společenských akcích v obci (na traktoriádě a při pálení 
čarodějnic na dráze), drželi čestnou stráž při vzpomínk-
ové akci u pomníku 8. května a taky soutěžili v závodech 
v požárním sportu. 
 
Aktuálně jsou před božickými hasiči dvě velké akce, které 
zajišťují a pořádají. Tou první jsou tradiční krojované 
hody, letos 29.a 30. června, tou druhou 5. závod Hasičské 
ligy v sobotu 6. července na fotbalovém hřišti. Na obě 
akce jsou srdečně zváni všichni božičtí občané i hosté 
z okolí a další návštěvníci.
 

Ladislav Nevrkla

Výsledky - jaro 2019
Božice A - Únanov B 2:0
Dyjákovice - Božice A 0:1
Božice A - Micmanice 1:2
Přímětice B - Božice A 2:5
Šatov B - Božice A 0:6
Božice A - Štítary 3:2
Vrbovec-Dyjákovičky - Božice A 1:2
Božice A - Křepice 7:1
Dyje A - Božice A 0:7
Blížkovice B - Božice A 2:3
Božice A - Břežany 14:0

 TJ Sokol Božice B hrál ve IV.C třídě a sezónu zakončil dobrou hrou, dobrými výsledky a celkovým 4. místem se ziskem 33 bodů a skóre 66:47. Na foto-
grafii jsou všichni, kteří v letošní sezóně za tým Božice B nastoupili.
 

Ladislav Nevrkla
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