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

volby. Uskupení PRO BOŽICE má svého kandidáta na starostu, Karla Halu. Za 
všemi našimi kandidáty jde vidět práce v dobrovolných organizacích, tudíž mají 
vhodné předpoklady přenést své zkušenosti a úsilí i coby zastupitelé obce. 
 

1. Karel Hala 47 let – geodet, kandidát na starostu 

 

2. Petr Fiala 37 let – soukromý podnikatel 

 

    3. Karel Kučera 40 let – soukromý podnikatel 

 

      4. Jiří Čada 34 let – obchodní zástupce 

 

5.Ludmila Benkovičová (42)   
kuchařka      11. Ing. Rudolf Žilík (33) 
6. Jan Zatloukal (41)     správce církevní památky 
soukromý zemědělec    12. Tomáš Rauš (41) 
7. Ing. Jiří Dvořák (34)     živnostník 
vedoucí provozu      13. Miroslav Fojtík (22) 
8. Jiří Pavelčík (34)     student 
vedoucí prodejny      14. Ivana Jandásková (39) 

9. Bohumila Topolčanová (25)   úřednice 

učitelka MŠ      15. Jaroslav Šperka (37) 

10. Štefan Turoň (31)    živnostník  

soukromý zemědělec       

Naším mottem je „Slušnost, lidskost a poctivost“ 
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� Zpr ůhledníme hospodaření naší obce, zajistíme lepší informovanost 

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  (dětské 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 seniorů do dění v obci. 
� Ve spolupráci s božickými podniky (Beta, Prefa) se budeme snažit o 

opravy stávajících chodníků a vybudování 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 stávajícím 
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 turistiky 
(vinařství, sport, rybaření a kulturní akce). 

� Budeme usilovat o zapojení místních živnostníků a podnikatelů do 
realizací obecních zakázek. 

� Zajistíme dostupnost služeb Břežanské dopravní společnosti pro 
občany naší obce. 
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