
zpravodaj Nezávislých kaNdidátů a Čssd

Nebojíme se rozhodnutí, díky kterým se vám i příštím 
generacím bude v Peci lépe žít. Za posledních deset let 
počet obyvatel města neustále klesá. Přestože to nevi-
díte kolem sebe, většina lidí, kteří pracují v našem městě, 
zde nemá trvalé bydliště. Chceme, aby naše město rost-
lo a rozvíjelo se kupředu. Nejen investičně, ale i počtem 
občanů. Máme připravené pobídky, které tento nežádoucí 
trend zastaví. Trvale zde žijící občané dosáhnou na slevy 
na lanovku, vleky, či nakládání s odpady. Poprvé řešíme 
systematicky péči o seniory. 

Nechceme bezhlavě utrácet finance z rozpočtu města 
a lanové dráhy na Sněžku. Chceme rozumně řešit finan-
cování projektů do rozvoje obce, do vzdělávání, sportu, 
sociálních služeb. Jedině město, kde se lidem dobře a 
zdravě žije, může prosperovat jako celek.

Chceme zprůhlednit tok financí, výběrová řízení, per-
sonální záležitosti města a městských společností. 
Chceme přinést více prvků přímé demokracie na radnici.

Najdete nás na kandidátce ČSSD – SNK „Žijeme Sněžk-
ou“. Většina našich kandidátů jsou nezávislí kandidáti 
bez politické příslušnosti. V komunální politice nehraje 
stranická příslušnost téměř žádnou roli. Důležité jsou 
osobnosti kandidátů a jejich postoje. Jsme lidé, kteří 
chtějí skutečně pro naše město něco udělat. 

Věříme, že v naší vizi spatříte i svou budoucnost. Ne-
bojte se změny a přijďte 10. a 11. října k volbám. Ať již 
budete volit jakkoliv, využijte svobody, kterou nám dává 
demokracie a rozhodněte o dalším směřování našeho 
města.

    velká Úpa potřebuje svou sněžku

představujeme vám vizi našeho města, ve kterém se vám bude dobře žít. 
My víme, že město tvoří lidé. Nikoliv beton, asfalt a ocel. 

Vážení spoluobčané,

Mnohem více o tom, co chceme pro město udělat, najdete na našem webu http://zijeme.snezkou.cz
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chceme udělat víc pro lidi  
Na horách
Již více než čtyři sta let žijí v údolí řeky 
Úpy a na okolních kopcích lidé. Strmé 
stráně, husté lesy, bujná příroda a v zimě 
sněhové vánice a mráz. Za ta staletí se 
hodně změnilo, mnohé zápory života 
na horách se podařilo přetavit ve zdroje 
obživy. Moderní stroje, technologie a ma-
teriály nám usnadňují život. Přesto ale 
má život na horách svá specifika a snad 
více než jinde zde platí, že jednou jsi na-
hoře a jindy zase dole. 

Život na horách s sebou přináší i další 
paradoxy. Je zde mnoho místních oby-
vatel, kteří zde žijí, pracují, vychovávají 
děti, ale nemají zde trvalé bydliště. V 
našem městě žije dokonce více „papírově 
přespolních“ obyvatel, než trvale zde 
přihlášených. Tato situace je nedobrá ze 
dvou důvodů. 

1. Město nedosahuje na takový příspěvek 
ze státního rozpočtu, jaký by podle zde 
žijících obyvatel zasloužilo

2. Občané bez trvalého bydliště u nás 
nezapustí tolik své kořeny a město ztrácí 
patrioty, které by jej mohli rozvíjet

Chceme zvýšit počet trvale zde žijících 
obyvatel a zároveň lidem usnadnit život 
na horách. Obzvlášť těm, kdo jsou v ob-
tížné životní situaci. 
Nechceme bezhlavě rozhazovat finance z 
lanové dráhy. Ovšem nebojíme se rozhod-
nutí, která přinesou lepší život pro obča-
ny města. Nynější i budoucí generace. Co 
konkrétního od nás můžete očekávat?

peČovatelská služba pro seNiory
Péče o seniory je jednou z našich priorit. 
Naše město pomáhali celý život budovat a 
nyní si zaslouží, aby město pomohlo zase 

jim. V minulosti byla pomoc seniorům 
řešena mnoha různými způsoby. Avšak 
vždy nesystematicky a výběrově. Chceme 
i do této oblasti vnést rovný přístup. 

Při domě pro seniory, který vzniká i 
za naší podpory ve Velké Úpě, zřídíme 
pečovatelskou službu. Ta se bude starat 
nejen o seniory v pečovatelském domě, 
ale zajede i k potřebným přímo do jejich 
domovů. Pečovatelská služba pomáhá 
s nákupy, úklidem, rozvozem obědů či 
zdravotním ošetřením. 

podpora sboru dobrovolNých 
hasiČů a horské služby
V naší obci působí dvě složky Inte-
grovaného záchranného systému. Ne 
vždy jim k jejich činnosti ovšem město 
poskytuje patřičné podmínky. Přitom jde 

o nezištnou a často i nebezpečnou práci. 
SDH Velká Úpa pořádá během roku mno-
ho kulturních a dětských akcí, Horská 
služba ples. Lze bez nadsázky říci, že díky 
těmto lidem se v našem městě něco děje. 
 Podpoříme všechny akce pořádané 

našimi složkami IZS a to finančně i per-
sonálně
  Na nádvoří hasičské zbrojnice vybudu-

jeme kryté garážové stání

bydleNí pro mladé lidi
Průměrný věk obyvatel našeho města 
neustále stoupá. Mladí lidé, kteří vyros-
tou na chalupách svých rodičů, zde ne-
mají možnost bydlení. Je obtížné začínat 
pracovat, budovat rodinu a domov s mil-
ionovou hypotékou. Jedině dostupná 
možnost pronájmu bydlení a pracovní 
příležitosti zastaví odliv mladých lidí z 
našeho města.
 Vytipovaný starší objekt v obci, zre-

konstruujeme a zřídíme v něm nájemní 
malometrážní byty

rozvoj veřejNého osvětleNí
Jeden z důvodů, proč v Peci a Velké Úpě 
skomírá večerní život, je absence veře-
jného osvětlení. To přináší problémy ne-
jen občanům, ale i ubytovaným turistům. 
Po setmění jediné místo, kde se mohou 
bezpečně pohybovat je hlavní příjezdová 
komunikace a Velká pláň
Chceme začít rozvíjet ekologicky i eko-
nomicky šetrné veřejné osvětlení. Tento 
plánovaný pozvolný rozvoj nebude za-
těžovat neúměrně rozpočet obce, ani 
životní prostředí a temnou krkonošskou 
oblohu.

Tento  
negativní 
trend  
musíme 
zastavit

jsme tu pro vás

V Peci pod Sněžkou funguje pro zde 
ubytované turisty známá Karta hosta. 
Ubytovaní hosté na ni mohou získat 
slevy na lanové dráhy, různé půjčovny, 
sportovní aktivity a samozřejmě slevu 
na vleky v zimě. Funguje-li princip hro-
madných slev pro návštěvníky města, 
bude fungovat i pro trvale zde žijící 
obyvatele. Chceme zřídit takzvanou 

Kartu domestica, která bude sloužit 
jako:

    Povolenka k vjezdu a parkovací kar-
ta  za zákazovými značkami v obci 

    Slevová karta  
• na lanové dráhy  
• na celosezónní skipas  
• na dopravu  
• na odpadní pytle

slevová „karta domestica“
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více přímé demokracie
Město Pec pod Sněžkou ročně hospodaří 
s rozpočtem v řádech desítek milionů 
korun. K běžným příjmům ze státní kasy 
připočítejme finance z prodejů a proná-
jmu pozemků, příjmy z provozu lanové 
dráhy na Sněžku, parkování, reklamní 
činnost a další. 

Zastupitelé rozhodují nejen o financích, 
ale i o zadávání veřejných zakázek, pov-
oleních pro všechny stavební záměry v 
obci, územním plánu, propagaci středis-
ka, provozu technických služeb, zimní 
údržbě, podpoře kulturních akcí, atd.
Prakticky všechna rozhodnutí zastupi-
telstva se přímo dotýkají vás, občanů ži-
jících a pracujících v Peci pod Sněžkou a 
Velké Úpě. 

jaká je dNes praxe?
Občané města nemají v 99% případů 
šanci podílet se na rozhodování, přispět 
svým názorem či vznést námitku. O všem 
se dozví, až když je rozhodnuto. 
K informování občanů sice slouží měst-
ský zpravodaj a úřední deska. Ale tyto dva 
zdroje informují ex post či neurčitě.

změNíme to!
Jsme zastánci přímé demokracie, tedy 
naslouchání názoru lidí, kterých se 
rozhodnutí města týkají. Nechceme jed-

nat o vás, bez vás. Náš recept na spoko-
jenou občanskou společnost je jed-
noduchý a přímý: 

  Zveřejňování podrobného programu 
zasedání zastupitelstva předem
  Dvakrát ročně velká setkání občanů 

nad dalším směřováním obce
  Možnost přihlásit si odběr úřední desky 

a novinek z radnice do vašeho mailboxu
  Transparentní vyhlašování poptávek 

zadávaných obcí

FiNaNce
K přímé demokracii neodmyslitelně patří 
i veřejná kontrola nad financováním měs-
ta a městských společnosti. Již řadu let 
je zveřejňován rozpočet města na úřední 
desce. Uvědomte si ale, že to není vše, 
co by se mělo transparentně předkládat 
veřejnosti k nahlédnutí. 

Patří sem i zůstatky na všech městských 
účtech, rozpočty a stavy financí v městem 
vlastněných společnostech, manažerské 
posty.

Co budeme zveřejňovat?
  Rozpočet města
  Zůstatky na všech účtech města
  Seznam zaměstnanců města
  Rozpočty městských společností

  Zůstatky na účtech městských 
společností
  Seznam zaměstnanců městských 

společností
  Platy managementu, členů dozorčích 

rad a představenstev
 
zdravé město a udržitelNý rozvoj
Chceme naše město rozvíjet v souladu se 
strategií Zdravé město. 

Zdravé město se promyšleně snaží ut-
vářet město jako kvalitní a příjemné mís-
to pro život na základě dohody s obyvate-
li. Cílem Zdravého města je udržitelný 
rozvoj, jehož výsledkem jsou dlouhodobě 
stabilizované podmínky pro zdraví a kval-
itu života.

Základní myšlenkou udržitelnosti je 
dosažení harmonického stavu životního 
prostředí, sociálního prostředí a ekonom-
ického rozvoje, současně s důrazem na 
prioritní význam rozvoje lidské osobnosti 
v podmínkách demokracie.

Líbí se vám naše vize města Pec pod 
Sněžkou? Pomozte nám ji vybudovat.  
Zajímejte se více o dění v obci, přinášejte 
své nápady i připomínky. 
Budeme rádi, když nám o nich napíšete 
na zijeme@snezkou.cz 

    záruka demokracie a kontroly na radnici
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přivedeme více turistů do našeho města
Pec pod Sněžkou je známý pojem. Díky 
tomu máme konkurenční výhodu oproti 
ostatním střediskům, a přesto stále klesá 
počet ubytovaných turistů! Lidé k nám 
přestávají jezdit na týdenní pobyty a zimní 
sezóna se zkrátila ze čtyř měsíců na dva.

Důkladně analyzujeme příčiny nega-
tivního trendu a vyhledáváme cesty jak 
jej zastavit. 

proFesioNálNí pr
  Zlepšíme image města přes profesionál-

ní PR a propagace střediska jako celku. 
  Zapojíme digitální marketing a ne-

jnovější trendy v reklamě

dokoNale Čisté a FuNkČNí  
středisko
Nalákáme-li návštěvníky ke strávení do-
volené v našem městě, musí zde nalézt 
„uklizené“, funkční a krásné středisko. 
Zvýšíme zaměstnanost v technických 
službách města. 

atraktivNí cíle pro všechNy  
věkové skupiNy
Nabízíme dostatek všem věkovým sku-
pinám. Pro rodiny vybudujeme dětský 
cyklistický okruh nenáročným terénem 
spojující LD Hnědý vrch, lyžařskou stezku 
LD Portášky až po Vavřincův důl. Zatrak-
tivníme je zábavou pro děti. 

Senioři ocení kyvadlovou dopravu po celé 
Peci až na vrcholky a s tím související vy-
hlídková a odpočinková místa. Muzeum 
lanové dráhy na Sněžku.

Podpoříme aktivity budující turistickou 
infrastrukturu ve městě. Obnovíme znovu 
krásy historických lokalit.

motivace pro místNí  
podNikatele
Zavedeme pravidelnou soutěž o prestižní 
ocenění „Nejkrásnější dům pod Sněžkou“. 
Každoroční soutěž v kategoriích penzion, 
hotel, rodinný dům. Chceme diskutovat 

o dalším směřování našeho turistického 
střediska s občany. 

 zimNí propagace
Na propagaci budeme spolupracovat i s 
provozovatelem lyžařského areálu tak, 
abychom efektivně využili finanční pros-
tředky. 

Formou sdružené investice za spo-
lupráce s resortem Černá Hora-Pec pod 
Sněžkou vyřešíme modernizaci vleku 
Slovan na Velké Pláni. Navrátíme zpět 
zimní život na místo, které bylo v historii 
tak oblíbené pro pobyty rodin s dětmi a 
vyhledávaným místem pro menší a méně 
zdatné lyžaře.

Jsme si jisti, že tímto rozvojem dosáh-
neme ve středním časovém horizontu 
jednoho volebního období obratu a že 
naše středisko bude znovu vyhledávaným 
cílem nejen v zimním období.  

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

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

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

Žijte Sněžkou s námi!

    
dětská cyklostezka propojující 
celé město, 8km
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město se musí rozvíjet rovnoměrně
Investice do turistické infrastruktury, ale 
i občanské vybavenosti musí být sprav-
edlivě rozděleny a směrovány do všech 
koutů obce. Nelze opomíjet periferní 
oblasti či kopce nad hlavní ulicí. Tento 
trend se prolíná všemi body našeho pro-
gramu a koncepčně jej rozvíjí. 

Smysl vidíme v podpoře doposud upo-
zaďovaných lokalit, jako je celá Velká 
Úpa, Vysoký svah, Zahrádky, Hnědý vrch. 
Jak konkrétně chceme pomoci? 

Na vrcholku Portášek chceme vybudo-
vat turistický magnet, který přiměje 
návštěvníky města zastavit ve Velké Úpě 
a oživí celé údolí. Projekt jako je Stezka v 
korunách stromů. 

Na vrcholku Hnědého vrchu chceme vy-
budovat ve spolupráci s provozovatelem 
areálu Letteringové hřiště, jako je obdob-

ná atrakce na vrcholku Medvědína. Zde 
navíc podpořené existencí rozhledny.

K vrcholku Hnědého vrchu chybí tu-
ristická stezka. Iniciujeme jednání se 
správou KRNAP nad vybudováním pěší 
stezky k rozhledně.

jedeN logický celek
Všechny námi plánované investice jsou 
vzájemně propojeny v logický celek objí-
mající celé město Pec pod Sněžkou.

  Ve Velké úpě vznikne turistický magnet 
nad LD Portášky
  Odtud je možné vyrazit na Růžovou 

horu a na Sněžku či se touto cestou vrátit 
od LD na Sněžku.
  Z Velké Úpy do Pece a dál k Javoru bude 

jezdit ekologický minibus
  Paralelně povede atraktivní cyklostezka 

od Vavřincova dolu až k LD Hnědý vrch

  Na Hnědý vrch povede turistická stezka 
nebo bude možné využít lanovou dráhu
  Na vrcholku Hnědého vrchu najdou 

děti letteringové hřiště a budou moci 
pokračovat na kole či pěšky po vrcholcích
  Z vrcholku „Muldy“ bude možné se 

svézt turistickým vláčkem přes celé měs-
to zpět až na vrcholek nad Velkou Úpou 
– k boudě Jana
Takto provázaná turistická infrastruktu-
ra rozprostřena s rozmyslem po celém 
katastru obce přivede rozvoj, hosty a pra-
covní příležitosti do všech koutů našeho 
města. 

PROPOjeNí LyŽařSKýCh aReáLů
Budeme podporovat aktivity vedoucí  
k propojení lyžařských areálů ve Velké 
Úpě a Peci přes Javoří důl. Tento záměr 
je zakotven ve stávajícím územním plánu 
a jde o klíčový projekt pro rozvoj lyžování  
v Peci pod Sněžkou. 

doprava
chceme řešit palČivé dopravNí 
problémy
V našem městě je několik problémových 
lokalit z hlediska dopravní obslužnosti. 
V letních měsících se jedná například o 
extrémní zatížení parkoviště Kaplička a 
komunikace směrem k lanovce na Sněž-
ku či absenci vyhýbacích míst na místní 
komunikaci ve Velké Úpě. 

V zimním období je problematických 
bodů více. V centru Velké Úpy – nájezd 
na místní komunikaci na Výsluní ve Velké 
Úpě, kolize pásových a kolových vozidel, 
absence překladiště. V Peci zatížení 
hlavní ulice směrem k Javoru, sobotní 

střídání hostů, kolize pásových vozidel s 
lyžaři pod Javorem. Rovněž zde chybí pro 
boudaře fungující překladiště s obsluhou

Všechna tato problematická místa 
chceme řešit v souladu a po dohodě s 
těmi, kterých se týkají a společně najít 
konsensuální řešení. Nechceme řešit tyto 
záležitosti o vás, bez vás. 

kyvadlová doprava pec – Úpa
Vytvoříme síť místních dopravních linek, 
které spojí celé město v jedno kompakt-
ní, fungující středisko. Spojíme Velkou 
Úpu – Pec – Javor kyvadlovou dopravou. 
A to vkusným ekologickým minibusem. 

Ten bude celoročně pendlovat podle 
jízdního řádu. Ráno bude svážet děti ke 
škole, odveze turisty na výchozí místa k 
turistickým trasám, maminky s kočárkem 
odveze na dětské hřiště. 

Samozřejmostí bude sleva na Kartu hos-
ta a Kartu Domestica. Tato dopravní lin-
ka pomůže ubytovatelům na periferiích 
města, neboť z hlediska atraktivity uby-
tování setře rozdíly mezi lokalitami.

Dopravní obslužnost výše položených 
míst chceme řešit ve spolupráci s míst-
ními provozovateli taxi služeb či turis-
tických vláčků.

    letteringové hřiště na hnědý vrch
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stezka v korunách stromů na portáškách
Jedním z nejpalčivějších problémů, které 
vnímáme v našem městě je nedostatečný 
rozvoj Velké Úpy. Toto krásné místo má 
zatím nedoceněný potenciál a i z toho 
důvodu v letních měsících zejí míst-
ní parkoviště a restaurace prázdnotou. 
Naším hlavním cílem pro nadcházející 
volební období, pokud nám dáte svou 
důvěru, bude vybudovat ve Velké Úpě 
turistický magnet. V úvahu připadá 
například Stezka v korunách stromů nad 
lanovkou Portášky. 

proČ zrovNa stezku v koruNách 
stromů?
Tento nesmírně atraktivní turistický cíl 
byl vybudován v roce 2012 nad Lipen-
skou přehradou a stal se magnetem, 
který sem stahuje návštěvníky z celé ČR 
i sousedního Rakouska. Stezka je plně 
bezbariérová a vyvede návštěvníky po 
několik set metrů dlouhé trase až do 
výšky desítek metrů nad nejvyšší vrcholky 
stromů. Jde o nezapomenutelný zážitek. 
Upevňuje v návštěvnících vztah k lesu a 
zvěři zde žijící a přináší nádherné výhledy. 
Stezka je zakončena skluzavkou, po které 
mohou děti i dospělí sjet zpět dolů.

Navazujících služeb je mnoho. Občer-
stvení, dětské hřiště, lanový park, bike 
park, naučné stezky, turistický vláček, 
kotce pro psy, koloběžky, elektrokola, a 
tak dále.
Asi není třeba zmiňovat pozitiva pro turi-
stický ruch jako takový. Plná parkoviště, 
neustálý provoz lanové dráhy, plné uby-
tovací kapacity, pořádání akcí. Bude to 

turistický maják nad Velkou Úpou – druhý 
v obci, hned po Sněžce.

proČ Nad portáškama?
Vybudování stezky přímo nad Velkou 
Úpou naplňuje všechny body v našem 
programu

  Přivést k nám více turistů - a to do 
celého města!
  Rozvíjet město rovnoměrně – takováto 

velká investice ve Velké Úpě nebyla již 
desetiletí a přinese nevídaný rozvoj do-
posud upozaďované lokalitě
  Udělat víc pro místní lidi – bezprec-

edentní nárůst zaměstnanosti přímé i 
návazné
  Vyřešit palčivé dopravní problémy – 

konečně přinutíme turisty zaparkovat v 
létě ve Velké Úpě. Ubyde ten každoden-
ní letní nápor na parkoviště u Kapličky (v 
létě) či pod Javor (v zimě)
  Zaručit demokracii na radnici – trans-

parentní výběrové řízení na management 
a zaměstnance stezky. Rovné šance pro 
všechny.

Nechceme dále zatěžovat / protěžovat 
Bukové údolí v Peci. Víme, že jsou zde i 
jiné krásné lokality a analýzou jsme zjis-
tili, že nejlevnější, nejsnazší, nejkrásně-
jší a pro obyvatele města nejpřínosnější 
bude vybudovat stezku přímo nad Velkou 
Úpou. Souhlasíte s námi?

Existence stezky bude přínosem ale i 
pro ostatní kouty a kopce našeho města. 
Vždyť není lepšího zakončení procházky 
/ projížďky z Pece do Úpy než takovýto 
atraktivní cíl.

jak bude výstavba FiNaNcováNa?
Jednalo by se o investici řádově menší, 
než byla rekonstrukce lanové dráhy na 
Sněžku. Přibližně 60 milionů Kč je reálně 
financovatelné z vypisovaných dotačních 
titulů. V minulosti město Pec pod Sněžk-
ou čerpalo dotaci v podobné výši na do-
pravní infrastrukturu. Z té byla vystavěna 
rozhledna na Hnědém vrchu, lyžařská 
cesta k Javoru či lávky přes přehradu a 
řeku Úpu. Žádná z těchto investic ale 
nemířila do Velké Úpy a to my chceme 
změnit.

V otázce budoucího rozvoje našeho měs-
ta jde o zásadní investici. A město na fi-
nancování musí najít finanční prostředky. 
Financování projektu bude samonosné, 
oddělené od běžného městského rozpočtu. 
Tedy úvěr se bude splácet čistě z výdělku 
stezky jako takové. Mimochodem návrat-
nost investice na Lipně byla jen 2 roky!
Jak vidíte, nejde o žádnou naivní před-
stavu či nereálnou věc.

    
stezka v korunách stromů
velká Úpa
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