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1. Robert Turoň 33 let 

soukromý zemědělec 

                                                        
2. Mgr. Ladislav Nevrkla 53 let                                        3.  Jan Kudlička 52 let 
    vedoucí Domu na půli cesty                                                   podnikatel 

4. Luděk Fučík (41)     10. Marek Kročil (36) 
 číšník          klempíř - izolatér 
5. Ing. Bořivoj Čada (27)     11. Jaromír Jandásek (27) 
 soukromý zemědělec       živnostník 
6. Jaroslav Škrabal (38)     12. Ludmila Škrabalová (30) 
 elektrikář        rodičovská dovolená 
7. Bc. Robert Šotkovský (43)     13. Vlastimil Fňukal (31) 
 soukromý podnikatel       klempíř 
8. Hana Egnerová (30)      14. Mgr. Pavel Nevrkla (24) 
 vedoucí prodejny       právník 
9. František Šenkeřík (52)     15. Pavel Vodák (31) 
 zedník – živnostník       truhlář 

 
Vážení občané, ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteční komunální 

volby a určitě i Vy chcete vědět, co Vám jednotlivá uskupení nabídnou. Uskupení 
PRO BOŽICE má svého kandidáta na starostu, Karla Halu, ale program již mají 
jednotlivé kandidátky PRO BOŽICE trochu odlišný. Jsme takoví, jaká je naše obec. 
Všichni naši kandidáti mají dobré předpoklady pro kvalitní výkon funkce 
zastupitele naší obce. Na druhé straně si přečtěte naše programové priority. 
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• Zahájíme 2. etapu budování kanalizace a následných úprav chodníků 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 
Křídlovicích. 

• Vybudujeme nový chodník od Jednoty ke schodům u sklepů v Božicích. 
• Začneme řešit neuspokojivou situaci na křižovatce u sýpky (u školy). 
• Nabídneme nové stavební parcely v obci za přiměřenou a přijatelnou 

cenu. 
 
• Učiníme kroky ke snížení vandalismu a kriminality – budeme svítit 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 údržbě okolí 
jejich nemovitostí. 

 
• Zlepšíme komunikaci obce s občany i občanů s obcí – obnovíme 

vydávání Božických novin, opravíme obecní rozhlas, webové stránky 
obce se stanou skutečným zdrojem informací. 

• Zajistíme spolupráci s místními sdruženími - podpoříme pořádání 
rozmanitých sportovních a kulturních akcí, tradičních i nově 
připravených. 

• Podpoříme i netradiční sporty – bikros, florbal, skateboard. 
• Ve spolupráci s ředitelem školy zavedeme tradici oceňování nejlepších 

žáků naší školy a jejich přijetí u starosty obce. 
• Budeme usilovat o zlepšování životních podmínek pro naše seniory, 

podpoříme jejich aktivity a zájmy, pravidelná setkávání a společenské 
akce. 

• Budeme pečlivě sledovat a zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální péče 
a sociálních služeb v obci. 
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