
1. Otevřený úřad
Posílení komunikace úřadu s občany (úřad je zde přece pro nás všechny). Kvalitní reprez-
entace městyse Čachrov, pružnější komunikace na sociálních sítích. Pravidelné vydávání 
tištěného zpravodaje a transparentní zprávy o činnosti úřadu, zveřejňování informací  
o investičních akcích.

2. Kvalita života 
Péče o památky, zeleň a životní prostředí - úprava center obcí a osad městyse, péče  
o kvalitu pitné vody a řešení problému odpadních vod, úprava zeleně, údržba hřbitovů, 
využívání ekologicky šetrných postupů.

3. Občanská vybavenost 
Podpora čachrovského obchůdku, pojízdné prodejny masa a podpora prodeje produktů 
místních farmářů pro obyvatele všech obcí městyse.

4. Lokální výhody 
Ocenění trvale bydlících občanů - nižší poplatky (komunální odpad, voda, daň z nemo-
vitosti), přednostní právo na levnější dřevo z obecních lesů, pro zájemce nákup kom-
postérů.
 
5. Důstojné stáří 
Podpora charitní činnosti a péče obce o seniory - pomoc při zajištění Domácí péče, častě-
jší setkávání seniorů, dotace na obědy, pomoc při práci na počítači, pomoc při zpracování 
žádostí, např. kotlíkové dotace, příspěvek na bydlení, registrace na očkování.

6. Kulturní Čachrov  
Zlepšení a vzájemné propojení společenského, kulturního a sportovního života. Podpora 
občanských aktivit pro lepší život na venkově (spolupráce s místními spolky a sdruženími). 
Pořádání akcí – zájezdy, plesy, koncerty, přednášky, výstavy, akce pro děti, sportovní utkání  
a závody. Vytvoření multifunkčního centra sloužícího celému městysu, všem věkovým  
a zájmovým skupinám. 

7. Atraktivní městys 
Užší spolupráce s okolními obcemi, propojení Čachrovska s centrální Šumavou. Podpo-
ra turismu, umožnění prezentace místních podnikatelů na stránkách obce a sociálních 
sítích. Pomoc při propagaci místních farmářů, obchodů, umělců. 

8. Podpora společenství
Propojení školy s obecním životem, využívání prostorů školy pro akce pořádané městy-
sem Čachrov. Vzájemná spolupráce a propojení školy a školky s místními spolky.

9. Bezpečnost 
Řešení dopravní situace a péče o místní komunikace - rychlost v obcích, přechody pro 
chodce, informace o pohybu dětí (nápisy na vozovce, značky).

10. Hrdá obec 
Usilovat o titul Vesnice roku a Obec Přírodní zahrada.
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Kandidát č. 4. – MUDr.Marek Augustín – lékař
Je mi 51 let. 27 let pracuji jako oční lékař. Kandiduji proto, že mám rád Šumavu. Čachrovsko 
považuji za její nedilnou součást. Svoji prací chci propět k jeho všeobecnému rozvoji.

Kandidátka č. 2 – Lucie Votatová – personální manažerka
Jmenuji se Lucie Votavová, je mi 40 let, jsem vdaná a mám 3 děti. Již 20 let pracuji v oblas-
ti lidských zdrojů. V současnosti jako personální manažerka ve výrobní společnosti  
v Domažlicích. Na statku u Motlů (nyní Votavojc statek) bydlíme téměř 4 roky a jsme moc rádi,  
že jsme tento krok udělali. Mezi mé zájmy patří rodina, statek, vaření a zahradničení.  V předchozím 
bydlišti jsem působila jako místostarostka, zastupitelka, hospodská a organizátorka akcí. Přesně 
tyto zkušenosti bych chtěla nabídnout i Čachrovsku. Mým cílem je trochu rozproudit společenské 
vody, probudit kulturu, zvýšit prestiž  a jméno celého Čachrovska.

Kandidátka č. 1 – PaedDr. Zdeňka Hranáčová – středoškolská pedagožka
Pocházím z  Klatov. Před šesti lety jsem se přistěhovala do Čachrova, kde v domě č. p. 4 
provozuji domácí Galerii Nad údolím a keramickou dílnu. Za spolek Komunita Čachrov  
organizuji přednášky a besedy pro veřejnost, turistické výlety, keramická odpoledne pro děti  
a setkávání seniorů. Píši obecní kroniku a zapisuji vzpomínky pamětníků z Čachrovska. Jsem 
vdaná, mám dva dospělé syny a dva vnuky. Učím výtvarnou výchovu a dějiny umění na gymnáziu. 
Dvě volební období jsem pracovala v Komisi pro vzhled města při Městském úřadě v Klatovech. 
Ráda se setkávám s  lidmi, baví mě organizování společenských a kulturních akcí, vzdělávání 
napříč generacemi a zlepšování životního prostředí. Do dění v obci se chci ještě více zapojit svou 
prací v zastupitelstvu. 

Kandidát č. 3 – Josef Nový – policista
Je mi 48 let a od roku 1991 bydlím na Čachrově. Jsem zaměstnán jako policista Odboru cizinecké 
policie v Plzni. Před nástupem k PČR jsem pracoval na Čachrově v dílnách ZD Běšiny, a pak jako 
nákupčí a údržbář v  restauraci U Chalupských. Své letité zkušenosti v  práci s  lidmi a ve státní 
správě bych nyní rád uplatnil i jako zastupitel městyse. Z mého pohledu je na Čachrovsku stále  
co zlepšovat a já bych se toho rád účastnil přímo. Nejen jako přihlížející.

Kandidátka č. 5 – Vladimíra Rendlová – zootechnička 
Je mi 39 let, jsem vdaná a bydlím v Dobřemilicích. Máme jednu dceru. Pracuji jako zootechnička na Farmě Neznašovy s. r. o., 
středisko Čachrov. Moje práce je současně mým hobby. Od dětství jsem vyrůstala na statku a rozumím chovu hospodářských 
zvířat. Ve volném čase ráda čtu.
 
Kandidátka č. 6 – Martina Ciprýnová – kuchařka
Narodila jsem se v Plzni, ale moji předkové pocházejí z Čachrova, kam jsem se před lety přistěhovala. Jsem vyučená kuchař-
ka a nyní pracuji jako kompletářka potravinářských výrobků. Miluji zvířata a zajímám se o historii našeho regionu. 
 
Kandidátka č. 7 – Radek Hosnedl – kuchař
Pocházím z Nemilkova. V Čachrově, kde jsem si postavil dům, bydlím už 15 let. Vyučil jsem se kuchařem v Kašperských 
Horách a v tomto oboru pracuji celý život. Aktivně jsem se věnoval ragby a sportu fandím i nadále. Volný čas trávím se svými 
dětmi, nejraději toulkami po Šumavě. 

Kandidát č. 8 – Zdeněk Jirotka – technik v důchodu
V Klatovech, které jsou mým rodným městem, jsem vystudoval střední průmyslovou školu strojní. Poté jsem pracoval 
v plynárenském průmyslu. Do Rajského údolí, kde trvale bydlím, jsem jezdil od dětství. Mým koníčkem jsou opravy a ses-
tavování veteránských aut. 

Kandidát č. 9 - Ing. Václav Zahrádka – ekonom v důchodu
Narodil jsem se v Kunkovicích, vyrůstal jsem a bydlím v Čachrově. Své ekonomické a technické vzdělání jsem využíval ve 
vedoucích pracovních pozicích. Mojí celoživotní zálibou je lehká atletika, v které jsem reprezentoval ČR, a historie Čachrovs-
ka. Provozuji Muzeum železničních drezín. Jsem členem Historik club PAMK Klatovy a Asociace muzeí a galerií. Mým přáním 
je všestranný rozvoj Čachrovska.  


