
NOVINY PRO BOŽICE
Do voleb jdeme společně!
	 Ve	 dnech	 15.	 a	 16.	 října	 2010	 se	
uskuteční	volby	do	zastupitelstva	obce	Bo-
žice.	O	Váš	hlas	se	budou	ucházet	také	kan-
didátní	listiny	č.1	SPOLEČNĚ	PRO	BOŽI-
CE	 a	 č.6	VOLBA	PRO	BOŽICE.	 Jsou	 to	
sice	dvě	různé		kandidátní	listiny,	s	částečně	
odlišným	programem,	 ale	 s	 jedním	kandi-
dátem	na	starostu,	a	tím	je	Karel	Hala.
	 Vy	rozhodnete,	jestli	budou	zvole-
ni	zastupitelé,	kteří	podporují	Karla	Halu	na	
starostu.																																												
			 	 	 -	lan-

	 Za	 několik	 dní	 nás	 čekají	
letošní	druhé	volby.	Budou	to	volby	
komunální.	A	budou	to	volby	nesmír-
ně	důležité.	Nepotřebujeme	ukazovat	
prstem,	kde	a	co	by	se	mělo	změnit,	
ukazuje	 nám	 to	 všem	 sám	 každo-
denní	 život.	 Za	 uplynulé	 dvacetiletí	
se	 toho	u	nás	udělalo	dost.	Otázkou	
zůstává,	zda	vše,	do	čeho	šly	nemalé	
investiční	prostředky,	byly	nezbytné	
priority.	 Nikdo	 z	 nás	 nechce,	 aby-
chom	se	tu	měli	hůře,	ale	nechceme	
ani,	abychom	se	měli	„pouze“	stejně,	
abychom	„chodili	jenom	a	pouze	po	
vyšlapaných	 cestičkách.“	 Chceme	
víc.	 Chceme	 moderní	 prosperující	
obec,	 která	 svým	 občanům	 nabízí	
veškeré	 možnosti	 kvalitního	 ven-
kovského	sídla,	která	nabízí	veškeré	
základní	 služby,	místa	 pro	 volnoča-
sové	 aktivity	 a	 je	 zajímavou	 lokali-
tou	pro	trvalé	bydlení.	Chceme	však	
ještě	 něco	 navíc:	 Chceme	 každého	
občana,	 který	 respektuje	 základní	
pravidla	soužití,	jako	svého	partnera.	
Partnera,	 kterého	 budeme	 informo-
vat,	s	nímž	se	budeme	radit,	kterého	
budeme	zastupovat,	kterého	budeme	
chránit,	 ale	 od	 kterého	 také	 bude-
me	něco	chtít.	Budeme	chtít	občana	
spolupracujícího,	nápaditého,	zodpo-
vědného	 i	 ochotného	 pomoci.	 Spo-
lečně	uděláme	vše	pro	to,	aby	se	nám	
v	 Božicích	 žilo	 lépe.	 Uděláme	 vše	
PRO	LEPŠÍ	BOŽICE.
           Autoři	Novin	pro	Božice

PRO LEPŠÍ BOŽICE

probozice.wz.cz

Profil: Karel Hala, kandidát na starostu

jsem	 doopravdy	 politicky	 liberální.	Nikdy	
jsem	 nebyl	 v	 žádné	 straně	 a	 i	 když	 jsem	
před	 rokem	 1989	měl	 několik	 nabídek	 ke	
vstupu	do	 tehdy	 jediné	 strany,	 zůstal	 jsem	
vždy	neutrální.	Toto	mi	však	nikdy	nebrá-
nilo	vystoupit	proti	věcem,	o	kterých	jsem	
měl	jiný	názor	než	ostatní.
	 Zastupitelem	 v	 Božicích	 jsem	 se	
stal	poprvé	v	roce	1994	a	od	této	doby	jsem	
svůj	mandát	vždy	obhájil.	Od	roku	2002	do	
roku	2006	jsem	působil	ve	funkci	místosta-
rosty	obce.	Na	 začátku	 současného	voleb-
ního	 období	 jsem	 neúspěšně	 kandidoval	
na	funkci	starosty.	Protože	mi	nikdy	nebyl	
lhostejný	život	v	Božicích	a	 rád	bych	při-
spěl	k	jeho	rozvoji,	budu	se	o	tuto	funkci	v	
nadcházejících	volbách	opět	ucházet.
																																							Karel	Hala

	 Nejsem	žádný	spisovatel	a	čeština,	na	
rozdíl	 třeba	od	matematiky,	nepatřila	k	mým	
oblíbeným	předmětům.	Bohužel	 v	 životě	 ne-
jsou	jen	oblíbené	předměty	a	tak	je	třeba	někdy	
dělat	i	věci	ne	zrovna	příjemné.	Kdybych	měl	
napsat	svůj	životopis,	bylo	by	to	hrozně	jedno-
duché.	Od	narození	žiji	v	Božicích,	po	absol-
vování	průmyslovky	pracuji	jako	geodet.	A	to	
by	mohlo	být	asi	vše.
	 Samozřejmě,	 že	 tak	 jednoduché	 a	
jednotvárné	to	v	mém	životě	není	a	nebylo.
Protože	rád	cestuji	po	naší	vlasti,	musím	říct,	
že	 znám	 krásnější	 a	 vhodnější	místa	 k	 živo-
tu	 než	 jsou	Božice,	 ale	 vždycky	po	 několika	
dnech	se	mi	začalo	stýskat	a	nejhezčí	zážitek	z	
každé	dovolené	pro	mě	byl	pohled	na	náš	kláš-
ter	ze	silnice	při	příjezdu	domů.
	 K	mému	osobnímu	životu	mohu	na-
psat:	Je	mi	47	let,	jsem	ženatý	a	mám	dvě	děti.	
V	Božicích	jsem	si	postavil	rodinný	domek	a	
za	prací	dojíždím	do	Znojma.	Mezi	mé	záliby	
patří	 sport,	 příroda	 a	 zahrádkaření.	V	 oblasti	
sportu	 působím	 již	 nějakou	 dobu	 jako	 před-
seda	Tělovýchovné	 jednoty.	 Po	 skončení	 ak-
tivní	kariéry	v	kopané	 jsem	se	začal	věnovat	
trénování	mládeže,	odkud	jsem	letos	přešel	k	
mužům.	K	mým	oblíbeným	sportům	patří	také	
volejbal,	který	je	pro	mě	v	současnosti	nejlep-
ším	odreagováním	od	každodenních	starostí.	
	 Kdybych	měl	napsat	o	svých	politic-
kých	názorech,	 nejlépe	 to	 vystihl	 náš	 bývalý	
děkan	Boleslav	Chroboczek	v	jednom	z	našich	
rozhovorů.	 Po	 vyslechnutí	 mých	 názorů	 mi	
řekl:	 „Pane	Hala,	vždyť	vy	 jste	 liberál!“	Při-
znám	se,	v	první	chvíli	jsem	nevěděl,	jestli	se	
nemám	 urazit.	 Později	 jsem	 naznal,	 že	 měl	
-	 jako	ve	většině	svých	názorů	 -	pravdu	a	že	
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 Píše	se	rok	1225,	zima	pomalu	ale	jistě	odchází,	
širokým	 korytem	 Jevišovky	 se	 valí	 proudy	 rozbouřené	
vody,	možná	někdo	vynáší	Morenu	(jinak	 též	Moranu),	
symbol	zimy	a	smrti,	a	hází	ji	do	řeky,	aby	ji	dravý	proud	
vzal	 s	 sebou	 někam	 hodně	 daleko	 odtud.	 Stejně	 jako	
pohanství,	 které	 se	 ještě	 sem	 tam	 na	 českém	 a	morav-
ském	venkově	udržovalo.	

Historie: Z duchovních dějin Božic

 Nevím,	jak	to	tenkrát	bylo.	Vím	však	zcela	jis-
tě,	že	v	té	chvíli	v	dnešní	místní	části	České	Křídlovice	
vrcholily	přípravy	velké	slavnosti.	Loucký	opat	zde	totiž	
nechal	krátce	předtím	postavit	farní	kostel	a	ve	chvíli,	kdy	
bylo	zakladatelem	a	spolupatronem	(tj.	klášterem	v	Lou-
ce	u	Znojma)	určeno,	 jakým	způsobem	bude	nový	kos-
tel	dotovat	a	ze	kterých	vsí	budou	kostelu	věřící	odvádět	
desátky,	bylo	stanoveno	datum	vysvěcení	tohoto	nového	
kostela.	Stalo	se	tak	25.4.1225	a	světícím	biskupem	byl	
Jindřich,	titulární	biskup	z	Troje.	V	opisech	listin,	které	
jsou	uloženy	v	olomouckém	arcibiskupství,	jsou	uvedeni	
i	„garanti“	tohoto	aktu:	loucký	opat	Florián	a	olomoucký	
biskup	Robert.	
	 Toto	datum	není	jen	tak	ledasjaké	datum.	Je	to	
totiž	den,	od	něhož	se	odvíjejí	skutečně	doložitelné	dějiny	
naší	obce.	Vše,	co	bylo	předtím	jsou	jenom	větší	či	men-
ší	 domněnky	 a	 spekulace	 a	 snad	 jenom	pravěké	 arche-
ologické	 nálezy	 jsou	 hmatatelným	důkazem,	 že	 zde	 již	
existovalo	 trvalejší	 osídlení.	Také	 „enigmatické“	návrší	
v	dnešní	božické	Kolonii	je	dokladem	raně	středověkého	
osídlení.	Pověst	o	zvonu	(situovaná	do	blízké	lokality)	je	
asi	spíše	pověstí.	Vladykové	z	Křídlovic	se	objevují	až	v	
polovině	14.	století	...
	 V	souvislosti	s	tímto	„podzimním	přemítáním“	
mě	 napadá,	 že	 letos	 uplynulo	 již	 785	 let	 od	 této	 velké	
chvíle	v	životě	naší	obce.
                                              									Ladislav	Nevrkla

 V	České	republice	existovala	jediná	populace	dropa	na	Zno-
jemsku,	v	lokalitě	o	rozloze	cca	3500	ha	mezi	Hodonicemi,	Lechovice-
mi,	Božicemi,	Velkým	Karlovem	a	Hrádkem,	v	počtu	několika	desítek	
jedinců.	Největší	počet,	44	dropů,	byl	zaznamenán	v	roce	1982	-	zhruba	
v	 této	době	jsem	měl	možnost	dropy	pozorovat	a	byl	 to	krásný	záži-
tek.	V	hnízdním	období	 se	dropi	zdržovali	převážně	v	nižších	plodi-
nách,	kde	měli	dostatečný	rozhled	(jeteloviny,	nízké	obiloviny,	řepa)	a	
naopak	se	vyhýbali	vysokým	porostům.	Na	počátku	roku	1983	zřídili	
zemědělci	 na	 zimovišti	 dropů	mimořádné	polní	 letiště	 a	 počet	 ptáků	
začal	okamžitě	klesat.	Pokles	pokračoval	i	v	dalších	letech	a	podepsal	
se	na	něm	i	provoz	několika	helikoptér	na	nedalekém	záložním	vojen-
ském	letišti,	kde	bylo	hlavní	dropí	tokaniště.	
	 V	90.	letech	minulého	století	rozpad	trhu	s	mlékem	a	hovězím	
masem	vedl	k	tomu,	že	z	krajiny	v	podstatě	zcela	zmizela	vojtěška,	v	
níž	dropi	s	oblibou	hnízdili.	Na	její	místo	nastoupily	plodiny	pro	dro-
pa	neatraktivní.	Intenzivní	obdělávání	půdy	s	sebou	vždy	nese	aplikaci	
vysokých	dávek	hnojiv	a	pesticidů.	Důsledkem	je	to,	že	monokultury	
zemědělských	plodin	jsou	zcela	sterilní.	Je	silně	potlačen	výskyt	divoce	
rostoucích	rostlinných	druhů	i	drobných	živočichů.	V	takovém	prostře-
dí	drop	nenachází	dostatek	vhodné	potravy.
	 Snahy	 o	 ochranu	 dropa	 velkého	 mají	 dlouhou	 historii,	 ale	
mizivé	výsledky.	Jedinou	plochou,	na	které	se	podařilo	zajistit	vhodný	
režim	je	zmíněné	bývalé	záložní	vojenské	letiště.	Jedna	plocha	s	vhod-
ným	režimem	je	však	žalostně	málo.	Potřebná	je	řada	dalších	opatře-
ní,	která	směřují	ke	snížení	intenzity	hospodaření	a	zvýšení	biologické	
pestrosti.	 Ponechávání	 půdy	 v	 klidu,	 zakládání	 biopásů	 nebo	 úhorů,	
pěstování	meziplodin	a	vojtěšky,	omezení	používání	pesticidů	atd.	Je	
to	cesta	vyzkoušená,	obdobným	směrem	se	ubírá	aktivní	péče	o	dropa	
velkého	v	řadě	okolních	států,	počínaje	sousedním	Rakouskem.	Hlavní	
překážkou	realizace	potřebných	kroků	je	však	jejich	nákladnost.	Najít	
zdroje	pro	zaplacení	kompenzací	zemědělcům	a	pokrytí	nákladů	na	rea-
lizaci	nutných	prací	se	dlouhodobě	nedaří.	

Vrátí	 se	 tedy	 dropi	 do	
Božic?	 Dle	 mého	 názo-
ru	 zde	 nejsou	 vytvořeny	
podmínky	 pro	 to,	 aby	
se	 zde	 tento	 kriticky	
ohrožený	druh	mohl	opět	
usadit	natrvalo.
                        Jiří	Čada

Vrátí se ještě někdy drop do Božic? 

	 Přestože	naše	obec	a	okolí	nevyniká	nějakými	zvláštními	pří-
rodními	památkami,	myslím	si,	že	kdo	hledá	a	chce	najít	něco	zajíma-
vého,	má	zde	dost	možností.	Rozhodl	jsem	se,	že	zdokumentuji	některé	
stromy,	 které	 svým	vzhledem	nebo	 stářím	 stojí	 za	 zmínku,	 částečnou	
inspirací	mi	 byl	 pořad	 pana	Munzara	 o	 významných	 stromech	 v	 naší	
zemi.	Vznikla	z	toho	celá	série	Božické	stromy,	kterou	můžete	najít	na	
probozice.wz.cz.	
	 Na	první	místo	nešlo	nezařadit	jiný	strom	než	lípu	srdčitou,	kte-
rá	patří	mezi	tzv.	Památné	stromy.	Těchto	stromů	je	dle	údajů	Agentury	
ochrany	přírody	(AOP)	na	celém	okrese	Znojmo	jen	12,	a	proto	si	roz-
hodně	zaslouží	naši	pozornost.	Myslím,	že	uhodnout	místo	výskytu	je	
dost	jednoduché	i	podle	jejího	názvu	„Lípa	u	hájenky“.	V	dokumentaci	
AOP	je	uváděna	výška	24	metrů	a	obvod	kmene	527	cm.	Její	stáří	není	
uvedeno,	ale	myslím,	že	patří	k	nejstarším	stromům	v	našem	okolí.	Přes-
tože	roste	v	místě,	kde	trpí	silničním	provozem,	je	její	stav	uspokojivý,	
a	tak	doufám,	že	se	z	ní	budou	moci	radovat	i	příští	generace.
             Karel	Hala

Božické stromy: „Lípa u hájenky“
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Do	komunální	politiky	naší	obce	jsem	vstoupil	až	v	roce	2002,	ale	
hodně	občanů	mě	znalo	z	mé	pracovní	i	zájmové	činnosti,	od	konce	
roku	1990	hlavně	jako	autora	Božických	novin	a	publikace	o	Boži-
cích.	Řadu	 let	 jsem	slyšet	 jako	komentátor	 sportovních	akcí	 a	pár	
let	jste	mě	slyšeli	i	z	éteru	jako	rozhlasového	zpravodaje	z	našeho	
regionu.	 Své	 dlouholeté	 zkušenosti	 ze	 školství	 jsem	 v	 posledních	
letech	zúročil	jako	vedoucí	Domu	na	půli	cesty,	sociálního	zařízení	
pro	mladé	dospělé	v	Pohořelicích-Velkém	Dvoře.
	 Jsem	stoupencem	změny,	otevřené	politiky	vůči	občanům	
a	 hlavně	 jejich	 plné	 informovanosti.	 Budu-li	 zvolen	 zastupitelem,	
zasadím	se	o	obnovení	Božických	novin,	o	zlepšení	propagace	obce	
dovnitř	 i	 navenek,	 budu	 chtít	 zlepšit	 spolupráci	 obce	 se	 školou	 a	
samozřejmě	podpořím	vše,	 co	bude	ku	prospěchu	naší	obce.	Přeji	
nám	všem	šťastnou	„volební	ruku“.

Kandiduji	proto,	abych	i	já	mohl	přispět	svým	dílem	k	rozvoji	obce	
Božice.	A	také	proto,	aby	naše	obec	byla	pro	své	občany	příjemným	
místem	k	životu.

Je	mi	34	 let,	 jsem	ženatý,	otec	dvou	 synů	a	v	
Božicích	 žiji	 od	 narození.	 V	 současné	 době	
pracuji	 jako	 obchodní	 zástupce	 pro	 Vinařství	
Roman	Polák	s.r.o.	v	Šatově.	Mezi	mé	koníčky	
patří	myslivost	 a	vinařství.	S	několika	dalšími	
lidmi	 se	 podílím	 na	 úpravě	 tzv.Škárkovky	 na	
malé	hřiště,	na	kterém	jsme	letos	uspořádali	již	
druhý	turnaj	v	malé	kopané.

váděné	než	doposud,	viz	třeba	kanalizace.

Jsem	členem	zastupitelstva	od	roku	1998.	V	současné	době	
bych	se	zaměřil	hlavně	na	hospodaření	obce,	výběrová	řízení,	
promyšlenou	výstavbu	a	podporu	mládeže	a	sportu.

Robert Turoň, lídr VOLBA PRO BOŽICE
Je	mi	 33	 let.	 Jsem	 ženatý	 a	 s	 manželkou	máme	
dvouletého	syna.	V	Božicích	žiji	od	roku	1979,	v	
současné	době	dokončujeme	stavbu	nového	rodin-
ného	domu.	Vzdělání	mám	středoškolské	s	maturi-
tou	v	oboru	elektro.	V	současné	době	pracuji	jako	
soukromý	zemědělec	se	zaměřením	na	polní	výro-
bu	a	vinohradnictví.	Mezi	mé	zájmy	patří	příroda,	
především	rybaření	a	vinařství	-	v	podstatě	se	dá	
říci,	že	práce	je	zároveň	mým	koníčkem.

Ladislav Nevrkla, VOLBA PRO BOŽICE
Do	Božic	 jsme	 se	 s	manželkou	 a	 dvěma	 dět-
mi	přistěhovali	v	roce	1982,	mladší	syn	Pavel	
už	 se	 narodil	 zde.	O	věci	 veřejné	 se	 zajímám	
prakticky	 celý	 život.	A	 tak	 jsem	měl	 to	 štěstí	
i	 neštěstí,	 že	 jsem	 toho	 za	 více	 než	 půlstoletí	
zažil	 docela	 dost,	 stejně	 jako	 za	 28	 let	 svého	
žití	v	Božicích.	

Jiří Čada, SPOLEČNĚ PRO BOŽICE

A	proč	kandiduji?	Zajímá	mě,	co	se	okolo	mě	děje	a	mám	chuť	to	
aktivně	ovlivňovat.	Chci	podporovat	všechny	smysluplné	a	Božicím	
přínosné	iniciativy	a	starat	se	o	efektivní	nakládání	s	majetkem	a	fi-
nančními	prostředky	obce,	probudit	v	občanech	zájem	o	dění	v	obci	
a	zároveň	jim	dát	naději,	že	tento	zájem	má	smysl.

Luděk Fučík, VOLBA PRO BOŽICE
Je	mi	41	let	a	od	narození	bydlím	v	Boži-
cích.	Jsem	ženatý	a	máme	tři	děti.	Pracuji	
jako	 číšník	 v	místním	pohostinství.	Dříve	
jsem	hrával	soutěžně	fotbal,	dnes	sport	sle-
duji	spíš	jen	jako	fanoušek.	Nejvíc	času	vě-
nuji	dokončení	rodinného	domu	a	rodině.	
Pokud	 budu	 zvolen	 do	 zastupitelstva,	 tak	
chci	dohlédnout	například	na	to,	aby	inves-
tiční	akce	konané	v	Božicích	byly	lépe	pro-

Jan Kudlička, VOLBA PRO BOŽICE
Narodil	 jsem	 se	 v	 Božicích	 a	 s	 man-
želkou	a	 třemi	dětmi	zde	bydlím	v	řa-
dovém	 rodinném	 domě.	 Můj	 život	 je	
pracovně	spojen	s	hostinskou	činností	a	
zájmově	s	fotbalem,	který	aktivně	hraji	
dosud,	 také	jsem	předsedou	fotbalové-
ho	oddílu.	Od	podnikání	si	dnes	nejlíp	
odpočinu	 při	 rybaření.	 Pomáhám	 též	
občanům	se	zemědělskými	pracemi.		

Petr Fiala, SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
Je	mi	37	let	a	s	manželkou	a	třemi	dětmi	žijeme	v	
rodinném	domě	v	Českých	Křídlovicích.	Kromě	
rodiny	 a	práce	 (podnikání	v	oblasti	 voda	–	plyn	
–	topení)	se	věnuji	vinařství	a	jsem	aktivním	dob-
rovolným	 hasičem.	 Jsem	 členem	 Okresní	 rady	
mládeže,	 v	Božicích	vedoucím	mládeže,	 členem	
výboru	SDH	a	strojníkem.

Pokud	budu	zvolen	do	zastupitelstva,	budu	především	podporovat	
rozvoj	zájmové	činnosti	v	obci,	aktivní	činnost	mládeže	a	organizo-
vání	kulturních	akcí.	Vše	pro	další	rozkvět	naší	obce.

Karel Kučera, SPOLEČNĚ PRO BOŽICE 

Ludmila Škrabalová, VOLBA PRO BOŽICE

Narodil	 jsem	se	před	40	 lety	 	 v	Božicích.	
Vyučil	 se	 opravářem	 zemědělských	 strojů	
a	po	dvouleté	nástavbě	jsem	pracoval	jako	
traktorista	 v	 bývalé	Osevě.	Od	 roku	 1996	
podnikám	 v	 automobilovém	 průmyslu	 -	
provozuji	 pneuservis.	 Jsem	 ženatý	 a	 byd-
lím	v	novém	rodinném	domě,	který	stojí	na	
stejném	místě,	kde	jsem	žil	od	narození.	

K	mým	zálibám	patří	 sport	 všeho	druhu	 a	 turistika.	Pokud	
bych	 byl	 zvolen	 zastupitelem,	 tak	 bych	 podporoval	 přede-
vším	kulturní	a	sportovní	aktivity	a	rozvoj	turistiky	v	obci.

Jsem	božickou	rodačkou	a	žiji	zde	30	let.	
V	současné	době	jsem	na	rodičovské	dovo-
lené.	Péče	o	dvě	malé	děti	mi	sice	zabere	
dost	času,	ale	přesto	si	najdu	chvíli	i	na	své	
záliby	a	taky	se	zajímám	o	to,	co	se	děje	v	
naší	obci.	S	rodinou	rádi	cestujeme,	chodí-
me	do	přírody	a	zúčastňujeme	se	různých	
společenských	akcí	hlavně	pro	děti.	

Ráda	se	budu	podílet	na	jejich	přípravě	a	organizaci.	Ať	už	je	
to	Dětský	den	v	obci,	rozsvěcování	vánočního	stromu,	čaro-
dějnický	průvod	s	lampiony	zakončený	zábavou,	vyřezávání	
dýní	nebo	vynášení	Moreny.

Ludmila Benkovičová, SPOL. PRO BOŽICE
S	 manželem	 a	 dvěma	 dospělými	 syny	
bydlíme	 v	 rodinném	 domě	 v	 Božicích.	
Ráda	 se	 starám	 o	 zahrádku	 i	 vše	 kolem	
domu	 a	mám	 ráda	 psy.	 Pracuji	 jako	 ku-
chařka	 v	 domově	 důchodců	 a	 mám	 tak	
blízko	k	sociální	problematice.	
Podpořím	společenský	život	obce	a	vše,	
co	přispěje	k	její	větší	upravenosti.

probozice.wz.cz
Slušnost, lidskost, poctivost
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1. Karel Hala (47)  geodet
2. Petr Fiala (37)   soukromý	podnikatel
3. Karel Kučera (40)  soukromý	podnikatel
4. Jiří Čada (34)  obchodní	zástupce
5. Ludmila Benkovičová (42) kuchařka
6. Jan Zatloukal (41)  soukromý	zemědělec
7. Ing. Jiří Dvořák (34) vedoucí	provozu
8. Jiří Pavelčík (34)  vedoucí	prodejny
9. Bohumila Topolčanová (25) učitelka	MŠ
10. Štefan Turoň (31)  soukromý	zemědělec
11. Ing. Rudolf Žilík (33), správce	círk.	památky
12. Tomáš Rauš (41)  živnostník
13. Miroslav Fojtík (22) student
14. Ivana Jandásková (39) úřednice
15. Jaroslav Šperka (37) živnostník

1. Robert Turoň (34)  soukromý	zemědělec
2. Mgr. Ladislav Nevrkla (53) vedoucí
3. Jan Kudlička (52)  podnikatel
4. Luděk Fučík (41)  číšník
5. Ing. Bořivoj Čada (27) soukromý	zemědělec
6. Jaroslav Škrabal (38) elektrikář
7. Bc. Robert Šotkovský (43) soukromý	podnikatel
8. Hana Egnerová (30)  vedoucí	prodejny
9. František Šenkeřík (52) zedník	-	živnostník
10. Marek Kročil (36)  klempíř	-	izolatér
11. Jaromír Jandásek (27) živnostník
12. Ludmila Škrabalová (30) rodičovská	dovolená
13. Vlastimil Fňukal (31) klempíř
14. Mgr. Pavel Nevrkla (24) právník
15. Pavel Vodák (31)  truhlář
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•Zahájíme	2.	etapu	budování	kanalizace	a	následných	úprav	chod-
níků	a	cest.
•V	 rámci	 podpory	mladých	 rodin	 s	 dětmi	 upravíme	 prostranství	
před	 obecním	 sklepem	 na	 dětský	 koutek	 a	 společenské	 místo	 k	
oddechu	a	posezení.
•Budeme	udržovat	funkční	vybavení	dětských	hřišť	a	oddechových	
míst	v	obci.
•Opravíme	a	vybudujeme	odvody	povrchové	vody	v	Českých	Kří-
dlovicích.
•Vybudujeme	 nový	 chodník	 od	 Jednoty	 ke	 schodům	 u	 sklepů	 v	
Božicích.
•Začneme	řešit	neuspokojivou	situaci	na	křižovatce	u	školy.
•Nabídneme	nové	stavební	parcely	v	obci	za	přiměřenou	a	přija-
telnou	cenu.
•Chceme	zdravé	obecní	finance.
•Učiníme	kroky	ke	snížení	vandalismu	a	kriminality	–	budeme	sví-
tit	v	obci	celou	noc.
•Podpoříme,	aby	se	na	zakázkách	podíleli	především	živnostníci,	
podnikatelé	a	zaměstnavatelé	z	obce	nebo	v	obci	působící.
•Chceme	 upravenou	 obec	 –	 čisté	 komunikace,	 více	 kontejnerů	
nebo	častější	odvoz	kontejnerů,	dohodu	s	občany	na	úpravě	a	údrž-
bě	okolí	jejich	nemovitostí.
•Zlepšíme	komunikaci	 obce	 s	 občany	 i	 občanů	 s	 obcí	 –	 obnoví-
me	vydávání	Božických	novin,	opravíme	obecní	rozhlas,	webové	
stránky	obce	se	stanou	skutečným	zdrojem	informací.
•Zajistíme	spolupráci	s	místními	sdruženími	-	podpoříme	pořádání	
rozmanitých	sport.	a	kult.	akcí,	tradičních	i	nově	připravených.
•Podpoříme	i	netradiční	sporty	–	bikros,	florbal,	skateboard.
•Ve	spolupráci	s	ředitelem	školy	zavedeme	tradici	oceňování	nej-
lepších	žáků	naší	školy	a	jejich	přijetí	u	starosty	obce.
•Budeme	usilovat	o	zlepšování	životních	podmínek	pro	naše	seni-
ory,	podpoříme	jejich	aktivity	a	zájmy,	pravidelná	setkávání	a	spo-
lečenské	akce.
•Budeme	pečlivě	sledovat	a	zajišťovat	dostupnost	a	kvalitu	sociální	
péče	a	sociálních	služeb	v	obci.

•Zprůhledníme	hospodaření	naší	obce,	 zajistíme	 lepší	 infor-
movanost	občanů	o	obecních	zakázkách.
•Dohlédneme	na	efektivní	nakládání	 s	obecními	prostředky,	
nebudeme	obec	zadlužovat	nesmyslnými	projekty.
•V	co	nejbližší	době	zahájíme	2.	etapu	dostavby	kanalizace,	
včetně	odboček	k	nemovitostem.
•Po	dostavbě	kanalizace	budeme	usilovat	o	postupnou	opravu	
místních	komunikací.
•Podpoříme	pořádání	kulturních	akcí	pro	rodiny	s	dětmi	(dět-
ské	dny,	karnevaly,	rozsvěcování	vánočního	stromku	atd.).
•Osvětlení	obce	po	celou	noc	je	pro	nás	samozřejmostí.
•Navážeme	 na	 úspěšnou	 činnost	 klubu	 seniorů,	 podpoříme	
jejich	aktivity	a	budeme	usilovat	o	co	nejširší	zapojení	senio-
rů	do	dění	v	obci.
•Ve	spolupráci	s	božickými	podniky	(Beta,	Prefa)	se	budeme	
snažit	o	opravy	stávajících	chodníků	a	vybudování	chodníků	
nových.
•Prosadíme	 výstavbu	 cyklostezky	 a	 chodníku	 směrem	 k	
nádraží.
•Zajistíme	v	naší	obci	větší	zaměstnanost	občanů	pracujících	
na	veřejně	prospěšných	pracích	dotovaných	státem	a	občanů	
na	sociální	podpoře.
•Postaráme	se	o	vybudování	inženýrských	sítí	k	novým	i	stá-
vajícím	stavebním	parcelám.
•Snížíme	 cenu	 stavebních	 parcel	 na	 úroveň	 srovnatelnou	 se	
stejně	velkými	obcemi	v	okolí.
•Zúročíme	 naše	 bohaté	 zkušenosti	 a	 podpoříme	 všechny	
zájmové	organizace,	hlavně	v	zapojení	a	výchově	mládeže	ve	
spolupráci	se	základní	školou	(kdo	si	hraje,	nezlobí).
•Zasadíme	se	o	zvýšení	atraktivnosti	naší	obce	v	rámci	turisti-
ky	(vinařství,	sport,	rybaření	a	kulturní	akce).
•Budeme	usilovat	o	zapojení	místních	živnostníků	a	podnika-
telů	do	realizací	obecních	zakázek.
•Zajistíme	dostupnost	služeb	Břežanské	dopravní	společnosti	
pro	občany	naší	obce.

probozice.wz.cz
Slušnost, lidskost, poctivost

Uzávěrka 4.října 2010. NOVINY PRO BOŽICE  jsou reklamní materiál volebních stran SPOLEČNĚ PRO BOŽICE a VOLBA PRO BO-
ŽICE pro volby do obecního zastupitelstva ve dnech 15. a 16. října 2010. 


