zpravodaj ČSSD a Nezávislých kandidátů

ČSSD a sdružení "Žijeme Sněžkou"
Do komunálních voleb, které proběhnou
v pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014
kandiduje v Peci pod Sněžkou a Velké
Úpě i koalice ČSSD a sdružení nezávislých kandidátů “Žijeme Sněžkou”.

republiky hledí přímo ze zápraží svého
domu, někteří žijí přímo na jejím úpatí.
Ale všichni v našem městě žijeme Sněžkou. Byť třeba nepřímo, nás všechny tato
skvostná hora živí.

nadhled nad tím, co se v Peci děje. A protože cítíme zodpovědnost za celé město
a známe lék na klesající počet turistů
i další neduhy, které nás všechny trápí,
kandidujeme do zastupitelstva.

Název našeho sdružení není náhodný.
My všichni v Peci i v Úpě totiž Žijeme
Sněžkou. Někteří na nejvyšší horu České

Máme rádi Pec pod Sněžkou a Velkou Úpu
a mnozí z nás zde žijí celý život. Najdete
nás převážně “po kopcích”, odkud máme

Pomozte nám i sobě zlepšit
život v našem městě. Volte
kandidátku ČSSD!

Najdete nás na kandidátce ČSSD

Sledujte nás on-line

Náš program i vizi města podporuje silná a etablovaná politická strana, která je zárukou demokracie a rovného přístupu
k lidem, Česká strana sociálně demokratická.

Mnohem více o tom, co chceme pro město udělat, najdete
na našem webu http://zijeme.snezkou.cz

Žijte Sněžkou s námi!

Jak chceme konkrétně městu a jeho občanům pomoci,
rozhovory s kandidáty, aktuální články.

Co chceme

Co nechceme!

Přivést k nám více turistů

Aby se rozvíjelo jen “Údolí vyvolených”
Aby Pec byla jen cílem turistů ze slevomatů
Aby místní občané museli jezdit za prací jinam
Aby nadále klesal počet turistů a tím i cena nemovitostí
ve městě!
Aby ubytovatelé museli platit městu poplatky a přitom
je nesměli od hostů vybírat

Rozvíjet město rovnoměrně
Udělat víc pro místní lidi
Vyřešit palčivé dopravní problémy
Zaručit demokracii na radnici

Jak toho společně docílíme? Dozvíte se již brzy!

http://zijeme.snezkou.cz

Nebojte se změnit svůj život k lepšímu
Přidejte se k devíti statečným! To je s trochou nadsázky zvolené téma našeho billboardu, který již brzy spatří světlo světa.
Taky se potýkáte s neustálým poklesem tržeb či ztrátou práce a existenční nejistotou? Buďte stateční sami před sebou
a udělejte něco pro zlepšení. Pojďte do toho s námi!

Máme rádi legraci a tak jsme naši snahu
o změnu v našem městě okořenili trochou westernového koření. Po prvním
úsměvu, který se Vám vyloudí na tváři se
ale prosím zamyslete. Volby do zastupitelstva obcí jsou demokratickým aktem,
kterým ovlivňujete své nejbližší okolí, lidi
i svou budoucnost. Ještě než se pečlivě
rozhodnete koho budete volit, zamyslete
se spolu s námi...
Opravdu sami sobě můžete říci, že se vám
posledních osm let daří a vaše podnikání
vzkvétá? Myslíme si, že to o sobě může
říct jen několik málo vyvolených, kteří

k tomu mají opravdu dobré podmínky.
Když se s vámi, našimi sousedy bavíme,
v drtivé většině případů slyšíme samé
stížnosti a negativa.
Příjmy z poskytovaných služeb klesají,
náklady strmě rostou, marže jdou k nule.
Mnozí uvažují o tom, že svou nemovitost
prodají a odstěhují se pryč. Ale bohužel
ani to nelze udělat, protože z důvodu nízké obsazenosti lůžek jsou vaše nemovitosti tržně podceněné. Takhle to přeci dál
nejde!
Pojďte a najděte v sobě odvahu změnit
to. Změnit fakt, že se vám nemůže tak

dařit jako jiným. Chtějte stejné podmínky
k podnikání, jako ti “vyvolení”.
Se stávajícím vedením města se to nepovede. Musíte si zvolit nové.
My vnímáme potíže, které máte a myslíme
si, že známe i léky na mnohé z nich. Brzy
zveřejníme podrobnosti a ingredience
těchto léků. Napište nám i Vy, co vás skutečně trápí! Věnujte nám pozornost.
Buďte stateční a najděte odvahu
změnit svůj život k lepšímu. 
Pojďte do toho s námi a volte naši
kandidátku do zastupitelstva

Naši kandidáti
„Jsme zde, abychom do zastupitelstva přinesli více sociálního přístupu k potřebám obyčejných lidí a více zastání místních podnikatelů ze všech koutů a kopců našeho města. Seznamte se s námi.“

Bc. Luboš Brát
Velká Úpa 193,
Pec pod Sněžkou
Nezávislý
kandidát
O mně
Je mi 36 let a pracuji jako analytik a manažer v softwarové
firmě a spolu s ženou Janou provozujeme Penzion Alena ve
Velké Úpě. Vystudoval jsem aplikovanou fyziku na Masarykově
Univerzitě v Brně. Máme dvě děti ve věku 8 a 6 let, které chodí
do školy v Peci.

V našem městě žiji trvale již 14 let. Mým koníčkem je programování, astrofyzika a jízda na horském kole.
Co chci
Z Pece pod Sněžkou chci udělat atraktivní středisko, které
bude v létě i v zimě patřit mezi nejnavštěvovanější u nás,
místním lidem se zde bude dařit a turisté se k nám budou
rádi vracet. Věnovat se chci především propagaci a turistické
infrastruktuře ve městě. Obě tyto oblasti jsou spolu těsně
propojeny. Přilákáme-li do našeho města návštěvníky, musí
zde najít dokonalý servis a atraktivní cíle po celém městě. Zavedením dopravních linek chci spojit Velkou Úpu a Pec tak,
aby všechny cíle v našem rozlehlém katastru byly pohodlně
dosažitelné pro rodiny s dětmi, důchodce i dospělé ať jsou
ubytovaní kdekoliv v obci.

Tomáš Kučera
Pec pod Sněžkou 218
Nezávislý
kandidát
O mně
Je mi 46 let a narodil jsem se v Žacléři. V Peci pod Sněžkou
žiji od roku 1995, od roku 2005 pak na Velké Pláni kde jsme
zakoupili od města Pension Svoboda, který se svou rodinou
provozujeme. Od roku 2013 provozujeme i Hotel Děvín. Mám
dceru Veroniku ve věku 6 let, která navštěvuje školku v Peci pod
Sněžkou a od září nastupuje do základní školy v našem městě.
Cestovnímu ruchu se věnuji přes 20 let.
Co chci
Do voleb jsem se rozhodl kandidovat po delším rozhodování
z důvodu dlouhodobého nezájmu vedení města o rovnoměrné
vytváření infrastruktury a zlepšení života lidem napříč celým
území našeho města. Dovoluji si vás požádat o Váš hlas, abych
pomohl vyřešit starosti nás všech. Chtěl bych se zaměřit na vlídnost podnikatelského prostředí a občanů s městem, jelikož jedině vzájemná spokojenost a spolupráce nám přinese kvalitnější
služby a ve výsledku pak radost žít v našem městě i pro naše děti.
Kdo nejsem
Investorem či podílníkem projektu na Jelenkách!! Mým životním oborem je cestovní ruch. Své práci se věnuji nepřetržitě od
roku 1995, kdy jsem přišel do Pece pod Sněžkou. Za tu dobu
jsem se nikde a nikdy neúčastnil žádného projektu souvisejícího s jakoukoli komerční výstavbou. Věnuji se celou dobu
plně své práci v cestovním ruchu a lidé, kteří mne v obci dobře
znají, to mohou jen potvrdit.
Slova jako „investor či developeři“ používají lidé, kteří mne
dobře nebo vůbec neznají byť sedí i na důležitých postech
našeho obecního úřadu. Tito lidé mají obavy z možných změn a
nikdy se mě nezeptali, zda je to pravda. Nevěřte jim to, snaží se
jen odvést pozornost a uškodit naší kandidátce. Nepřejí si žádné změny v obci nebo si ji usurpují pro sebe a nechtějí či nemají
zájem naslouchat demokraticky názorům ostatních.
Jsem občan jako každý z vás.

Markéta Dudková
Velká Úpa 336,
Pec pod Sněžkou
Nezávislá
kandidátka
O mně
Je mi 39 let a ve Velké Úpě se pohybuji již od svých 3 let. Trvale
zde žiji 3 roky. S manželem provozujeme penzion U Dudků na
Pěnkavčím vrchu. Mám dvě děti ve věku 4 a 7 let, které chodí do
školy a školky v Peci pod Sněžkou.
Co chci
Kandiduji do zastupitelstva za Velkou Úpu, protože mi jde o
rozvoj tohoto krásného místa, které se ale bohužel postupně

vylidňuje. Ráda bych, aby zde bylo více příležitostí pro mladé
rodiny s dětmi a zlepšit jim podmínky pro trvalý život v obci.
Chci naslouchat názorům spoluobčanů a plnohodnotně je zastupovat ve vedení města.

Jiří Pikola
Hnědý vrch 56,
Pec pod Sněžkou
Nezávislý
kandidát
O mně
Je mi 61 let a v Peci pod Sněžkou žiji a pracuji 12 let jako majitel a ředitel hotelu Energetik.
Co chci
Lidé k nám do Pece jezdí kvůli krásným horám a turistice. Ale
v posledních letech jsme zcela zapomněli na rozvoj právě těchto, výše položených lokalit. Chci vytvořit atraktivní turistické a
naučné trasy, přitáhnout do hor mladé rodiny s dětmi. Líbí se
mi projekt dětského hřiště na vrcholu Medvědína. Takové investice by měly být realizovány i na našich kopcích.

Petra Vydrová
Pec pod Sněžkou 319
Nezávislá
kandidátka
O mně
Jmenuji se Petra Vydrová a je mi 32 let. V Peci pod Sněžkou
žiji a pracuji 11 let. S manželem provozujeme Kolínskou boudu
a také pension Zvonička, které se nacházejí na Lučinách,
v lokalitě pod Černou horou. V současné době jsem na mateřské
dovolené se svým téměř dvouletým synem. Krom toho studuji dálkově Management destinace cestovního ruchu na VŠH
v Praze. 
Co chci
Kandidovat do zastupitelstva města Pece pod Sněžkou jsem
se rozhodla kvůli stále klesající návštěvnosti turistů ve zdejší
lokalitě a absenci volnočasových aktivit, které by naše město
mohlo turistům, ale také nám „místním“ nabídnout.
Chtěla bych prosadit propojení obou částí naší obce – Pece
pod Sněžkou a Velké Úpy - a vytvořit zde rovnoměrně rozprostřenou atraktivní nabídku vyžití, která by přilákala více turistů
a zároveň uspokojila potřeby zdejších rodin s dětmi a ostatních občanů našeho města. Chci se také zaměřit na obnovení
společné komunikace mezi jednotlivými subjekty zdejšího cestovního ruchu. Je nesmírně důležité, aby zde probíhala aktivní
komunikace mezi podnikateli a městským úřadem, potažmo
zastupiteli. Jedině tak zajistíme řešení aktuálních problémů a
vzniklých situací.


Iveta Švandová

Drahomíra Zákonová
Pec pod Sněžkou 259

Velká Úpa 141,
Pec pod Sněžkou

Nezávislá
kandidátka

Česká strana sociálně
demokratická
O mně

O mně
Je mi 57 let, jsem vdova a v našem městě jsem již 33 let. Mám
dva dospělé syny, kteří pracují mimo Pec pod Sněžkou. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu. Provozuji Penzion Zákon na
Hnědém vrchu a Ragtime Caffe dole ve městě. 

Je mi 39 let a ve Velké Úpě bydlím od roku 2003. Spolu
s manželem provozujeme lyžařskou školu. Máme čtyři děti, které
navštěvovaly nebo navštěvují školku i školu v Peci pod Sněžkou.

Co chci
Kandidovat jsem se rozhodla, abych se pokusila oživit nejen
střed města a směr k lanovce na Sněžku, ale i jiné lokality našeho města. Chci obnovit stezky a cesty pro turisty a přinést rozvoj turistického ruchu i nahoru na kopec.

Co chci
Trápí mne současný neuspokojivý stav nevyvážených investic
v naší části města Velká Úpa. Domnívám se, že si zaslouží více
pozornosti a služeb. Můj cíl je prosperující město, řádné hospodaření s majetkem města, rozvíjet turistický ruch. Především
chci podporovat drobné podnikatele, trvale žijící občany,rodiny
s dětmi a hlavně nesmíme opomenout na důstojný život seniorů.

Karel Rada
Pec pod Sněžkou 213
Česká strana sociálně
demokratická
O mně
Je mi 43 let a na horách se pohybuji od roku 1994. V Peci pod
Sněžkou provozuji jízdy vyhlídkovým turistickým vláčkem a
v zimě dopravu osob sněžnými vozidly.

Jiří Šteiner
Pec pod Sněžkou 299
Nezávislý
kandidát
O mně
Je mi 56 let a v Peci žiji již od roku 1987. Pracuji jako OSVČ a
provozuji rodinný penzion v Peci pod Sněžkou. Dříve jsem pracoval v technických službách města.
Co chci
Kandiduji do zastupitelstva protože mi není lhostejný osud
našeho města. Trápí mne úbytek rekreantů v Peci a Velké Úpě.
Podporuji snahu o vyvážený rozvoj celého města a souhlasím
s návrhy L. Bráta a proto kandiduji za sdružení Žijeme Sněžkou.

Další informace online

http://zijeme.snezkou.cz

Často se nás ptáte
Často zaznívají opakované otázky, na které
Vám zde dáváme odpovědi.
1) Proč mám volit právě vás?
Přineseme rozvoj celému městu a pozvedneme jeho atraktivitu pro návštěvníky. Drtivá většina místních obyvatel má
obživu spojenou s turistickým ruchem. Chceme, aby se
dařilo lépe všem, ne jen hrstce vyvolených...
2) Proč kandidujete za politickou stranu ČSSD, když je
většina z Vás nezávislých?
Nezávislí kandidáti sdružení “Žijeme Sněžkou” představili
svůj program zaměřený na rovné šance všech občanů,
ubytovatelů a podnikatelů v Peci pod Sněžkou a Velké
Úpě. Tento program oslovil vedení lokální pobočky ČSSD
a rozhodli se zaštítit jej svým kreditem známé a
etablované politické strany.
Rádi jsme této možnosti využili neboť jako součást silné
politické strany dokážeme lépe spolupracovat s vedením
kraje i státu.
Na volebních lístcích se naše kandidátka měla původně
jmenovat jinak. Paragrafy však byly proti a tak nás nakonec najdete na kandidátce ČSSD.
3) Býváte označováni za developery, kteří chtějí v Peci
stavět apartmánové domy. Jak je to?
Proboha to je takový nehorázný nesmysl! Sice tušíme
odkud “vítr vane” aneb kdo tyto pomluvy šíří, ale abychom
byli lepší než on, ponecháme si to pro sebe.
NE, NE a dotřetice NE! Chceme rozvoj města přinést do
všech koutů Velké Úpy i Pece. Ale rozvoj chápeme naprosto jinak! My chceme stavět dětská hřiště, cyklostezky,
turistické dopravní linky. Ne bytové domy! Lídr naší kandidátky již pár bitev proti bytovým domům v Peci úspěšně
vybojoval.

