OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELUM MĚSTYSE CACHROV
Vážení zastupitelé,
dovolte mně pár poznámek k nedávno schválenému strategickému plánu rozvoje Městyse
Čachrov.
Především si myslím, že tento plán měl být předložen k širší a obsáhlejší diskusi a vyjádření
všem občanům a aktivistům v obci. Není vůbec jasné, kdo a s jakým cílem tento plán tvořil.
Proto Vás, vážení zastupitelé, žádám, abyste projednání strategického plánu rozvoje
Čachrova vrátili do programu jednání zastupitelstva a předložili tento návrh k projednání a
vyjádření všem občanům obce. Oslovte všechny občany obce s výzvou k návrhům do tohoto
plánu, jednejte o nich a rozhodněte, zda je obec přijme.
Myslím si, že strategický plán měl především vytyčit směr, kterým by se měla obec ubírat,
aby se zabránilo dalšímu úbytku trvale zde žijících obyvatel. A nabídnout zejména mladým
perspektivu a budoucnost obce a možnosti života zde. Plán jistě zahrnuje řadu věcí, které je
třeba v obci udělat, jen nejde o nic strategického. Spíše jde o jakousi údržbu obce v
dosavadním chátrání, určitě nejde o rozvoj. Strategické by mělo být nasměrování zejména
hospodářského rozvoje obce, jak zde vytvořit pracovní příležitosti či možnosti podnikání, aby
bylo místo přitažlivé zejména pro mladé. Domnívám se, že předložený plán nenabízí nic
nového, co by změnilo dlouhodobý trend vymírání Čachrovska.
Úloha obce by měla být zejména v podpoře a vyvolání potřebných aktivit či dokonce přímým
zapojením do podnikání na účet obce či ve spojení s místními podnikateli. Základním
prostředkem k tomu by mohl být územní plán, který ale záměry nějakého strategického
rozvoje neodráží ani náhodou.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva jsem zmínil možnou podporu prodejny na Čachrově
tak, že obec by mohla vozit zájemce o nákup místo do Kauflandu právě do této čachrovské
prodejny. Proti tomu soused sedící vedle protestoval námitkou, že Vietnamec nemá maso a
proto se musí jezdit do Kauflandu. Na tomto příkladu jsem si uvědomil tragičnost naší situace
plynoucí z naší nečinnosti a pasivity: V obci, kde se na stráních pasou stovky kusů krav a
ovcí, nemají její obyvatelé možnost si koupit kousek masa a musí jezdit do Klatov kupovat
maso z Austrálie, Jižní Ameriky či Irska. Ptám se, proč by obec nemohla iniciovat
vybudování malých jatek se zpracováním masa a produkcí ryze místních produktů? Většina
místních zemědělců je na takovou investici příliš malá. Ale obec by mohla být tím, kdo
takovou investici završí, vytvoří možnost pro společné investování nejen zemědělců, ale
nabídnout tuto možnost všem místním.
Je pravda, že možnosti pro hospodářský rozvoj Čachrovska jsou omezené. Ale my
nevyužíváme ani to málo, co se nám nabízí. Jde zejména o turismus a zemědělství.
V oblasti turismu je podpora ze strany obce minimální. Turismem rozumím nabídku
ubytovacích a restauračních možností, též průvodcovství a další přidružené služby. Rozhodně
nemyslím turismem chalupaření či apartmány, což zdejší krajinu umrtvuje, blokuje řadu

staveb, nepřináší obci žádný život, žádné peníze či jiný prospěch. Na to by měl reagovat
především územní plán. Jednak blokovat další povolování rekreačních chalup a apartmánů.
Jednak vytvořením rozvojových ploch pro výstavbu rodinných penzionů a potřebného zázemí
včetně poskytnutí obecních pozemků. Též poskytnutím informačního a propagačního servisu
pro ty, co chtějí pronajímat v soukromí. Aby ubytování pro hosty mělo určitou úroveň. A
pomoci s propagací oblasti i jednotlivých ubytování. Smlouvy o poskytnutí obecních
pozemků k těmto účelům formulovat tak, aby v případě nenaplnění účelu spojeného s
rozvojem turismu dotyčný o pozemek přišel a musel ho vrátit obci. Podpora podnikání (nejen
v turismu) by mohla zahrnovat i půjčky obecních peněz, které se nečinně a bez užitku válí po
desetimilionech na účtech a požírá je inflace. To by umožnilo zde začít i mladým lidem bez
velkých úspor.
Když jsem zmínil územní plán, jako zásadní vidím, aby už obec nikdy nesvěřovala
zpracování územního plánu flegmatickému a neschopnému klatovskému stavebnímu úřadu a
sama se ujala řízení všech zásahů do územního plánu. A též aby sama obec dbala na
dodržování již platného územního plánu. Není nadále možné, aby obec bez povšimnutí
přecházela ignorování územního plánu klatovským stavebním úřadem. Aby, jako dosud zde
na Javorné, nevznikala většina staveb v rozporu s územním plánem.
Obec by se měla stát tím, kdo zde probouzí život. Podpora podnikatelských aktivit je jen
počátek. Obec se musí stát centrem kulturního a společenského života. Musí být tím, kdo to
vše alespoň podporuje či - ještě lépe - sama organizuje a řídí. Kdo spojuje a vzájemně
seznamuje lidi ze všech končin výměrou obrovské obce. Obec disponuje štědře placeným
aparátem tří lidí a myslím, že právem očekáváme nějaké viditelné výsledky jejich práce.
Podřimování v kamrlíku či nácvik pasiánsu nám nepomůže. Totální pasivita a nezájem
starosty o cokoli je donebevolající.
Též máme jako občané obce právo očekávat mnohem větší podporu obce ve veškerém
prospěšném konání zde. Není možné, aby starosta samostatné a svébytné obce se nechal vozit
a vodit jako medvěd státní úřednicí a spolu s ní se opakovaně účastnil protiprávního postupu
úředníka proti legálním zájmům a konání občanů obce. Zde jako příklad uvádím případ, kdy
se starosta účastnil pod vedením státní úřednice nelegálních prohlídek našeho majetku či
podporoval tuto státní úřednici v protiprávním zákazu stavby přístřešku. Nás se nezastal ani
slovem, ačkoli právě on mohl naší podporou záležitost vyřešit na samém počátku. Ani
jedinou otázkou se starosta nezajímal o náš názor a naše argumenty. Snaha starosty hřát se v
přízni státních úředníků je sice dojemná, ale na to si měl hledat starosta zaměstnání jinde.
Starostu si platíme za to, že bude hájit zájmy obce a jejích občanů. Starosta nemůže být
poskok či nohsled státního úředníka.
Probudit se musí také celé zastupitelstvo. Členství v zastupitelstvu je určité poslání a
zastupitelé by ho měli naplnit viditelnou prací pro obec. Navíc je práce (nikoli jen členství!)
štědře honorované a zastupitelé si mezi sebe každoročně rozdělí více než jeden milion korun.
Není možné, aby téměř bez výjimky zastupitelé proseděli jednání zastupitelstva mlčky
zahledění do stolu, nikdo se k ničemu nevyjadřuje, není jasné, zda krom pana Randáka, má
někdo k projednávaným bodům nějaký názor.

Skončit by měla konspirační jednání zastupitelstva, která se konají vždy několik dnů před
oficiálním a veřejným jednáním zastupitelstva. Zákon o obcích požaduje, aby jednání
zastupitelstva bylo veřejné. Proto jsou tato tajná setkání zastupitelstva, kam nemá veřejnost
přístup, nezákonná a nepřípustná. Není jasné, zda se z nich pořizuje nějaký zápis a kde končí.
Povídá se, že hlavním bodem jednání těchto utajených zastupitelstev je výuka hlasování, aby
to zastupitelé pak na veřejném zasedání nepopletli.
Je pravděpodobné, že v případě otevřené debaty o strategickém plánu by se mohly objevit
další nápady prospívající rozvoji obce. A které by zastavily další vymírání obce. Od vzniku
obce v současných hranicích před padesáti roky se počet obyvatel snížil téměř o dvě stovky
obyvatel. Tragickým ukazatelem stavu obce je údaj ministerstva financí o počtu obyvatel
obce v pracovním poměru, který se pohybuje mezi padesáti a šedesáti (celkový počet
obyvatel obce aktuálně klesl dle údajů ministerstva vnitra pod 500). V okolních obcích se ale
počet obyvatel v zaměstnaneckém poměru běžně pohybuje kolem 50 % celkového počtu
obyvatel obcí.
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