Volební program kandidátů KDU-ČSL

pro volby do OZ městyse Čachrov konané 23.-24. září 2022
kandidáti

Julie Schneedörflerová, Václav Rendl,
Renata Křenová, Jana Matějková, Lukáš Kubín,
Blanka Pavlíková, Albert Schneedörfler,
Lenka Schlosserová, Karel Randák

V případě úspěchu kandidátů za toto seskupení budeme v příštím volebním období v letech
2022-2026 usilovat o:

Nastavení normálního chodu života na Čachrovsku
Co nás k této snaze vede?
V posledních dvaceti letech se vývoj života v obci rozhodně nedá nazvat rozvojem! Místo neschopného
zastupitelstva převzala řízení obce jakási parta, vedená firmou Aqua Šumava, která má pod kontrolou
většinu finančních toků z rozpočtu obce. Sama organizuje výběrová řízení, sama se jich zúčastňuje a pří
poslední akci (vodovod Bradné) již dosáhla dokonalého stavu: jeden organizuje výběr dodavatele, druhý
se přihlásí k realizaci a třetí vše zastřeší odborným dohledem. Pochopitelně dostanou zaplaceno každý
zvlášť. Občané by ostatně mohli sami posoudit v jaké kvalitě byly provedeny rekonstrukce vodovodů
v Jesení, v Kunkovicích a v loňském roce v Chvalšovicích – stačí nahlédnout do vodoměrných šachet,
jsou-li vůbec nějaké! Sem lze zařadit i opětovné projektování čistírny v Čachrově, jak jednoduché by
bylo začít zde umístěním monstra z Javorné.
Díky tomuto stavu strádají i ostatní činnosti, které by měla obec zajišťovat. Tvorbu územního plánu,
řízení pozemkových úprav, spoluúčast při vytváření nových pracovních příležitostí.
Proč tolik usilujeme o vydávání zemědělské půdy k výstavě rodinných domků, namísto výstavby
obecních bytů (sociálních nebo startovacích), když je vše limitováno pracovními příležitostmi v místě.
Proč jsme celých dvacet let bojkotovali rozvoj místních prodejen, abychom nyní se strachem vzhlíželi
k tomu, aby nás ti Vietnamci moc nezlobili. Zde je dobré připomenout, že jedna prodejna (Kunkovice)
přeci jen toto zlé období, téměř v utajení, přežila a ta by neměla mít nárok na podporu? A Javorná? Ta
zůstala zcela opuštěna!
Vrcholem „činnosti“ vedení obce je snaha o řešení dopravní situace na silnici číslo 27. Ke kolika
tragédiím zde ještě musí dojít, aby se zastupitelstvo probudilo a přestalo jen s argumentací NEJDE TO?
Kdo jiný by to měl umět a komu by na tom mělo nejvíc záležet?
A škola? Tu se sice podařilo zachránit, ale ke škodě několika dětí místních a především o ty by se obec
měla postarat!
Hlavní důvod tohoto stavu vidíme v absolutní nečinnosti Kontrolního výboru ZM. Ačkoliv jeho zřízení
ukládá zákon, naše vedení dospělo pouze k výkladu, že jen ono je oprávněno k jeho úkolování.

Co se s tím dá dělat, co navrhujeme?

V prvé řadě zrušit institut „uvolněný“ starosta a vytvořit profesionální
tým , který bude řízením obce pověřen. Podle našeho předpokladu by měl
zcela postačit 1 tajemník(tajemnice) a 1 účetní (sekretářka). Na
zastupitelstvu by pak měla spočívat tíha je úkolovat a hlavně pak kontrola
jejich skutečné činnosti!
Závěrem chceme odkázat na náš program z let 2018-2022 jehož návrhy byly postupem času
zcela znesvěceny! Opravdu byly tak špatné?

