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

“Velké cíle potřebují každou ruku i hlavu, proto sjednocujeme zodpovědné pracovité lidi,
ochotné dát do služeb Trnové svůj důvtip, stejně jako energii a čas!”

“Našimi kandidáty jsou lidé ze staré i nové Trnové – nepřejeme si dělit obec na jakékoliv části!” 

S velkým potěšením se s Vámi všemi sejdeme při dobré kávě, sklenici piva nebo poháru vína a budeme diskutovat. 
Jde nám jen a jen o to, abychom si utřídili názory a šli do poslední etapy předvolební kampaně s vědomím, že to, co považujeme 
za správné, má podporu mezi našimi Trnovany. U lidí, s nimiž chceme společně usilovat o povznesení naší vesnice, o lepší jméno, 

vzhled i život v ní, což je bezpochyby přáním každého z nás. 
Váš názor, ať už sympatizantů nebo kritiků, nás mimořádně zajímá. A budeme ho mít na zřeteli, bez ohledu na to, zda se nám 
líbí či nikoliv. Protože demokracie je i pozorné naslouchání hlasům těch druhých. Podílet se na řízení a životě obce, to neznamená 

vnucovat spoluobčanům svůj názor, ale pozorně jim naslouchat a jejich tužby a přání pak citlivě uvádět do života. 
Takovou Trnovou bychom si bezesporu všichni přáli. Takovou Trnovou Vám všem "Čistá Trnová - Žijme lépe!" nabízí…

Svůj souhlas s naším programem můžete potvrdit u volební urny v říjnových volbách. 

Sdružení nezávislých kandidátů

Při setkání v Borové si  s Vámi rádi potřeseme rukou na potvrzení našich slov. 
Bude to náš upřímný závazek vůči Vám, voličům…

Jsme spoluobčané sdruženi společnými cíli.
Proto nemluvíme o planých slibech.

Na setkání se těší
Alexandr Kopeckij, mediální poradce; Hynek Opolecký, poradce při organizování konferncí a seminářů; 

Libuše Hronková, asistentka revizního lékaře VZP; Prof. Miroslav Vojtěchovský, výtvarník a VŠ pedagog;  
František Virc, důchodce;  Doc.MUDr. Jiří Bronský, PhD., lékař;

Doc.,Dr.,Ing. Jiří Chládek, pyrotechnik a soudní znalec                               

Vážení spoluobčané v Trnové,
Vy, naši sympatizanti i Vy, s námi polemizující,

kandidáti pro volby do zastupitelstva obce Trnová
za sdružení 

„ČISTÁ TRNOVÁ - ŽIJME LÉPE!“

Vás všechny zvou
na zahradu a do kavárny sanatoria

„DOMOV BOROVÁ“
v sobotu, 20.9. 2014, o 17. hodině 



TRNOVOU ZMĚNÍME K LEPŠÍMU – JEN SPOLEČNĚ S VÁMI
Dejte nám ve volbách svůj hlas – hlas pro „Čistou Trnovou“!

Náš program nejen pro volby, ale na čtyři roky

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

Sdružení nezávislých kandidátů

Vytvoříme z řad našich spoluobčanů - odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, 
státní správy a komunikace - poradní sbor zastupitelstva Trnové. Ten se bude zásadním způsobem 
spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli. 

Budeme usilovat o dokončení realizace projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností vy-
užití dostupných dotací.

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

Využijeme našich kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a 
financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie. 

Zřídíme přestupkovou komisi, která bude se vší důrazností umožněnou zákony dbát o pořádek v obci, 
vymáhat dodržování vyhlášek a nařízení, včetně udržování zanedbaných ploch nezastavěných po-
zemků.

Zasadíme se o získání příspěvků na zviditelnění obce, výstavbu poutačů, propagačních nástěnek, 
zkvalitnění osvětlení a úpravu veřejného prostranství v návaznosti na historii a osobnosti Trnové, 
jakými byli Ema Destinnová, František Škroup či Čeněk Daněk. 

Vyvrátíme předsudek, že Trnová je ponurým satelitem, vesnicí, kde se zastavil čas a s ním i výstavba, 
investice, společenský život a myšlení lidí, vlijeme život do žil naší obce.

Navýšíme důchodcům jejich vánoční příspěvek na přilepšenou - nekupujeme si jejich hlas, ale vnímá-
me ekonomickou realitu dnešních dní.

Navážeme aktivní kontakty s našimi spoluobčany ze zahraničí, stejně jako se spoluobčany s jiným 
než českým mateřským jazykem a přimkneme je blíže životu v obci, jsou jedni z nás, půjdou s námi.

Zlepšíme grafickou podobu, přehlednost a především obsahovou kvalitu webu obce Trno-
vá a zřídíme tam prostor pro otevřenou a kritickou diskusi i další podněty - tak, jak je to zvykem 
v obcích, kde vládne duch sousedství a demokracie. Vidíme na konkrétním příkladu, totiž, že bez 
zpětné vazby od občanů se obec řídit  dobře nedá.
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Přijďte mezi nás, zavolejte, napište nám, rádi se s Vámi poradíme, co by se dalo zlepšit. 
Neusilujeme o funkce, jediné, co chceme,  je čistá Trnová a lepší život v ní pro všechny!

"Vítáme na palubě naše sympatizanty a přesvědčené účastníky tak nezbytných změn!"
"Přijďte všichni k volbám - když nedáte hlas změně, vše zůstane při starém!"

"Podpořte naši kandidátku - společně odstraníme překážky na cestě k lepší Trnové!"  

Pište nám –  e-mail: CistaTrnova@volny.cz
Kontaktujte nás – ve volebním štábu „Čistá Trnová – Žijme lépe!“

každý čtvrtek od 19:30 hod. v kavárně Borová


