
Sdružení nezávislých kandidátů

pro volby do zastupitelstva obce TRNOVÁ ve dnech 10. a 11.října 2014
„ČISTÁ TRNOVÁ – ŽIJME LÉPE!“

„Vstupte na naši kandidátku – velké cíle potřebují každou ruku a hlavu!“
„Přivítáme nejenom sympatizanty, ale především aktivní účastníky změn!“

„Přijďte všichni k volbám – když nedáte hlas změně, vše zůstane při starém!“

Kdo jsme?

Proč jdeme do voleb?

Jsme sdružením nezávislých kandidátů „Čistá Trnová - Žijme lépe!“, dobrovolným společenstvím ob-
čanů, jimž současnost i věci příští v Trnové nejsou lhostejné. 
Jsme  ti, kteří si nedělají politické ambice a nespatřují vstup do voleb coby realizaci své životní kariéry, 
naopak, na práci pro Trnovou chceme věnovat čas a energii uvolněné z našeho profesního a rodinného 
života.
Jsme jedni z Vás, kteří  účast ve veřejném dění vnímají jako službu i povinnost pomoci obci, v níž žije-
me a kde chceme být šťastni a spokojeni.
Jsme ti, kteří se zasadí o řešení věcí veřejných, nápravu chyb a omylů z minulosti a především o rozvoj 
obce v příštích letech pozitivním směrem - to jsou naše hlavní cíle, které před sebe nezávislí kandidáti 
staví. 
Jsme myšlenkově sjednocenou skupinou trnovských občanů nesvázaných polickou příslušností. Tím, 
že jsme nezávislí, budeme jednat a konat výhradně ve prospěch obce bez postranních zájmů. 
Jsme nezatížení minulostí v obci, nikdo z nás není nikterak spojen s ústrky občanů, podvody, nesplně-
nými sliby, omyly, neprofesionalitou, nedodělky a zanedbaností obce. 
Jsme ti, kteří chtějí sjednotit doposud mlčící spoluobčany - jejich hlas zazní z  kandidátky nezávislých 
„Čistá Trnová - Žijme lépe!“ .
Jsme především Trnované s pozitivním vztahem k obci - lidé zde žijící relativně nedlouho i lidé s pev-
nými letitými  kořeny, kteří se sjednotili pod heslem „Čistá Trnová - Žijme lépe!“.
Jsme ti, pro něž „Čistá Trnová - Žijme lépe!“ značí nejen úhlednou obec s kvalitní vodou a vlastní fun-
gující infrastrukturou, upraveným okolím a pořádkem ve vsi. V přeneseném slova smyslu nám jde i o 
čistotu mezilidských vztahů a komunikaci občanů, pravdu, diskusi a polemiku bez úskoků a lží, bez 
postranních úmyslů a cílů i pletichaření.
Jsme Vašimi spoluobčany, kteří právě společně s Vámi chtějí mít naší obec krásnou, úspěšnou, o níž 
budeme hovořit bez nadsázky jako o našem domově.

Protože jsme byli vyzváni řadou občanů, nepřímo i některými členy stávajícího zastupitelstva, abychom 
se voleb zúčastnili. Protože Trnová potřebuje změnu k lepšímu a my víme, kudy vede cesta.
Protože víme, kde jsou problémy a víme,  jak jim předcházet  a jak se dají řešit.
Protože musíme nešvary začít konečně nazývat správným jménem a nezametat potíže pod koberec.
Protože obec potřebuje v zastupitelstvu lidi, kteří mají zkušenosti, odbornost, vyznají se ve státní správě, 
dotační politice, disponují dobrými kontakty a vazbami, a nabídnou potřebné odhodlání a nasazení. 
Protože se můžeme podívat spoluobčanům do očí, což bude naše krédo po celé volební období.
Protože máme sebereflexi a v případě, že na něco nestačíme, přizveme ke spolupráci odborníky.
Protože budeme schopni naslouchat občanům jako partnerům a dobrým rádcům, věcným kritikům  
a především jedněm z nás, spolurozhodujícím o tom, jaká Trnová je a jaká bude.

„Rozhodovat nebude sedmička ‚vyvolených‘ ale ‚mluvčí‘ 
zodpovědných a nelhostejných!“



Co chceme?
Aby se lidé v obci neoznačovali  jako MY a zastupitelstvu neříkali ONI – musíme být jako 
jedna rodina.

Aby se věci obecní řešily transparentně, aby rozhodnutí byla výsledkem maximálně široké 
názorové shody většiny obyvatel.

Abychom nebyli v izolaci od ostatních obcí, bez kontaktů a širší spolupráce s nimi.

Aby se prohloubila naše spolupráce se sousedy v mníšeckém regionu v rámci dotačních 
a dalších ekonomických aktivit, které Trnové přinesou prospěch a užitek.

Co uděláme?
Budeme usilovat o dokončení realizace projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek  
s možností využití dostupných dotací.

Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla 
podle rámcové smlouvy  přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.

Využijeme kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, sub-
vence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie a budeme při 
tom usilovat o bližší spolupráci s okolními obcemi a mníšeckým regionem.

Zřídíme přestupkovou komisi, která bude dbát o pořádek v obci, vymáhat dodržování vy-
hlášek a nařízení, včetně udržování nezastavěných pozemků v předepsaném stavu. 

Budeme usilovat o získání příspěvků na zviditelnění obce, výstavbu poutačů, nástěnek, 
zkvalitnění osvětlení a úpravu veřejného prostranství v souvislosti s historií a osobnostmi 
Trnové, jako byla Ema Destinová, František Škroup, Vincenc (Čeněk) Daněk či první rol-
nická škola v Trnové u Zbraslavi na panství tiskaře J. F. Schönfelda.

Vyvrátíme zažitý předsudek - Trnová musí ztratit  punc ponurého satelitu, vesnice, kde 
se zastavil čas a s ním i výstavba, investice, společenský život a myšlení lidí.

Vzhledem k zvyšujícím se životním  nákladům navýšíme důchodcům jejich vánoční 
příšpěvk na přilepšenou.

Budeme usilovat o rozvoj pozitivních vztahů se spoluobčany ze zahraničí, stejně jako se 
spoluobčany s  jiným než českým mateřským jazykem a budeme se snažit přimknout je 
blíže životu v obci.

Sdružení nezávislých kandidátů

„ČISTÁ TRNOVÁ – ŽIJME LÉPE!“
pro volby do zastupitelstva obce TRNOVÁ ve dnech 10. a 11.října 2014

Pište nám – kontaktujte nás
e-mail: CistaTrnova@volny.cz

Za přípravný výbor:
Alexandr Kopeckij (602 113 012), Hynek Opolecký (602 262 294), Miroslav Vojtěchovský (604 233 177)


