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kandidáti
Julie Schneedörflerová, 

Renata Křenová, Václav Matějka, Lukáš Kubín, 
Pavel Kotál, Jana Matějková, Daniel Matějka, 
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V případě úspěchu kandidátů za toto seskupení budeme v příštím volebním
období v letech 2018-2022 usilovat o:

Zastavení stagnace života na Čachrovsku
Co nás k tomuto úsilí vede?

V posledních letech došlo v Čachrově, díky snahám rádoby opozice k rozvratu místní samosprávy. Ani
po mimořádných volbách v roce 2017 se nezdá, že by došlo ke zjevnému zlepšení. Dochází jen k „lepení

nejviditelnějších děr“ podobných dění na místních komunikacích, a skutečný pokrok je stále
v nedohlednu! 

- je nadále ochromena běžná investiční a udržovací péče o majetek vlastněný obcí ( například výměna
oken bytového domu čp 6 v Javorné)

               - v obci pokračuje úpadek veřejných služeb – proč v celé oblasti Čachrovska nemůže fungovat
jediná prodejna se základní nabídkou zboží?

- přes vyřešení personálního obsazení úřadu, nadále trvá stav značné neprůhlednosti vedení základní
evidence a účetnictví

Kde hledat nápravu?

Chceme vrátit jednání zastupitelstva k tradičním demokratickým hodnotám, jakou je například
tajné hlasování a zabránit tím nesmyslnému terorizování jednotlivých členů zastupitelstva.

Chceme omezit nezákonné „porady“ zastupitelů, kdy je jim vnucován názor mnohdy
zpracovaný lobbistickou snahou (například poslední „výběr“ dodavatelů oprav cest):

 každý ze zastupitelů by měl disponovat názorem vlastním (vyhovujícím skutečným potřebám
obce), podpořeným názory svých voličů.

Pro zastavení stagnace chceme odkoupit chátrající objekty (čtyřbytovku v Čachrově, hostinec
u Chalupských, areál koupaliště v Javorné,  případně závadné pozemky, od jejich vlastníků a

následnou úpravou přizpůsobit jejich funkci, vyhovující zájmům obce.

Pro vedení základní evidence a účetnictví by měla být samozřejmostí kontrola dodržování
místních vyhlášek, zejména pasáží o výběru nájemného, poplatků za využívání veřejných

prostor k reklamním účelům, případně poplatků z rekreačního ubytování. 

                                          Na jakou otázku by měl znát odpověď volič?

Opravdu chceme nadále žít ve stagnující obci, jejíž život se snaží ovlivňovat jen hrstka
křiklounů, která se odmítá sama ozdravného procesu zúčastnit a dokáže jen odradit už

tak nepatrný zbytek zájemců o zdravý chod života městyse? 



       


