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Víme, jak pomoci řešit dostupnost 
bydlení pro Vrchlabáky

pokračovat v přípravě výstavby nových městských nájemních bytů

třeba formou družstevní výstavby po vzoru Brna a Vídně. Nájemní bydlení může vzniknout 
v novém městském bytovém domě na Kalvárii (místo projektu Trepka)
plánujeme obnovit a modernizovat byty v těchto významných objektech města 
- zámek Harta, dům „hrůzy“ u kina, Peterův dům na Kozím plácku
připravit pozemky pro výstavbu rodinných domků na Kalvárii, v Hartě z ulice 
Dělnická a na Liščím kopci za garážemi nedaleko hospody u Učíků
nastavit pravidla pro apartmánovou výstavbu například tak, aby část nových 
bytů rozšířila bytový fond města pro místní občany

Žijeme pro Vrchlabí, známe jeho 
problémy a umíme najít řešení
Sdružení nezávislých občanů ZVON 
se uchází o hlasy voličů v pátém 
volebním období
Prokázali jsme vytrvalost 
a systematičnost, sliby plníme
Máme dostatek odhodlání a cílů, 
abychom využili naše zkušenosti 
i v nastávajícím období
Naším cílem je vytvářet budoucnost 
Vrchlabí spolu s vámi

Poděkování za podpisy
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za vaše 
souhlasné podpisy.

Váš souhlas byl nutnou podmínkou, díky které jsme se mohli, 
jako sdružení nezávislých kandidátů ZVON, přihlásit v celostát-
ně určeném termínu, do komunálních voleb 2022 - automatic-
ky se mohou přihlásit pouze politické strany. 
Množství podpisů, které jste nám věnovali, přesáhlo zákonem 
určený limit, a je pro nás povzbuzením i závazkem.                             
Děkujeme Vám!  

Pozvánka jako dárek

Koncert zvonohry se koná na náměstí TGM, 
Vrchlabí, ve středu 21. září 2022 od 15:30 hodin. 

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na unikátní hudeb-
ní vystoupení pod širým nebem. Jedinečná mobilní obří 
zvonohra mistra Petra R. Manouška, tvůrce zvonů zavě-
šených ve vrchlabském kostele svatého Vavřince, opět 
zazní ve Vrchlabí. 

 od 15:30 hodin. 

ní vystoupení pod širým nebem. Jedinečná mobilní obří 

Konkrétně prosazujeme tento postup:

ZVON - Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby ve Vrchlabí

Sdružení nezávislých kandidátů

HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ

VRCHLABÍ

PODHŮŘÍ - HARTA

Sdružení nezávislých kandidátů 
pro komunální volby ve Vrchlabí
ve dnech 23. – 24. září 2022

Volte 
číslo 3!
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Jaké byly čtyři 
minulé roky 

Končící volební období bylo jistě mi-
mořádné z pohledu omezení, které 
přinesla opatření kolem koronavirové 
pandemie a nyní situace na Ukraji-
ně. Obě tyto události se dramaticky 
promítly do našich osobních životů, 
práce ale i veřejného života a samo-
zřejmě do činnosti správy města - na-
plňovat záměry a předsevzetí Zvonu 
tak bylo složitější.
Už nyní na řadu občanů i na město 
dopadá nepříznivý vývoj ekonomiky 
a tento vývoj se bude zřejmě ještě 
zhoršovat tak, jak porostou nejen 
ceny energií. 
Na tuto situaci město aktivně reago-
valo úpravou rozpočtu. Zejména díky 
tomu se daří udržovat přebytek na 
jednotlivých účtech a zároveň udržet 
poplatky i platby pro občany na prů-
měrné, či podprůměrné úrovni v po-
rovnání s okolními obcemi.
I přes uvedená omezení se městu 
dlouhodobě daří udržovat přijatelnou 
míru investic do městského majetku 
a rozvojových akcí. Podařilo se najít 
prostředky na výstavbu Náplavky, do-
končení náměstí Míru a rekonstrukci 
Krkonošské ulice u náměstí T.G.M.,  
fotbalový stadion, nebo nejnověji 
aquacentrum a přitom město neza-
dlužit. Naopak je pravidelně umořo-
ván jediný úvěr který město má z pro-
jektu Čisté horní Labe - kanalizační 
systém o délce 40 km. 
Zvýšila se také aktivita občanů na 
správě města, a to jak v oblasti spor-
tovního, kulturního tak i komunitního 
života. Nejvíc je spolupráce vidět ve 
spolcích: Spolek pro Hartu, Okrašlo-
vací spolek, Spolek na Dvoře. Ve 
zlepšení podpory komunitního živo-
ta chceme jít v budoucnu ještě dál, 
včetně aktivní podpory komunitního 
plánování.
Zásadní impuls dostala ekologie díky 
skvělé práci týmu kolem Tomáše 
Vrbaty v nově vzniklém výboru pro 
životní prostředí. Výsledkem je za-
vedení opatření k omezování tvorby 
odpadů, snižování nákladů na jejich 
likvidaci a především ochraně život-
ního prostředí.
Díky aktivitě nově zřízeného výborů 

Jak se žije Vrchlabí
pro vzdělávání se rozšiřují výukové 
programy na vrchlabských školách.

Co budeme podporovat
Zástupci Zvonu chtějí živé prosperu-
jící město, s dobrou perspektivou pro 
všechny občany. K tomu je ale potře-
ba splnit několik podmínek. Zejména 
dobré podmínky pro bydlení, práci 
a vzdělávání. V rámci pravomocí 
města budeme podporovat výstav-
bu nových bytů pro Vrchlabáky, za-
pojení developerů do rozvoje bytové-
ho fondu, infrastruktury a potřebné 
občanské vybavenosti - například 
výstavby parků. 
Budeme podporovat stěžejní vrchlab-
ské zaměstnavatele. Pro budoucí cíle 
najdeme podporu nejen u podnikate-
lů a provedeme konkrétní kroky, které 
přinesou nové podnikatelské příleži-
tosti v budoucí nelehké době.

Pomoc s náklady 
na bydlení:
Vrchlabákům chceme pomoci s pro-
blematikou rychlého růstu životních 
nákladů. Proto Zvon s partnery drží 
výši klíčových položek bydlení pod 
průměrem okolních měst a obcí. 
Zejména nájemného v městských 
bytech, cenu vodného, stočného, po-
platky za likvidaci odpadů. 
Zvon také vnímá bytovou krizi způso-
benou developerskými projekty a má 
tato řešení:
• výstavbou nových městských bytů
• nájemní bydlení v bytovém domu na 
Kalvárii místo projektu Trepka
• družstevní výstavbou po vzoru Víd-
ně a Brna
• přípravou pozemků pro výstavbou 
rodinných domů pro trvale bydlící 
občany v Kalvárii, v Hartě z ulice Děl-
nická a na Liščím kopci za hospodou 
u Učíků
• nastavíme jasná pravidla pro vý-
stavbu apartmánových bytů napří-
klad tak, aby část nových apartmáno-
vých bytů rozšířila bytový fond města
• obnovit současný bytový fond v pro-
jektech: zámek Harta, dům “hrůzy” 
u kina, Peterova vila na Kozím plácku

Vzdělávání, kultura 
a sport:
Ve  zkvalitňování školního a mi-

moškolním vzdělávání všech věko-
vých skupin obyvatel nabídne Zvon 
pomocnou ruku. Chceme výrazněji 
podpořit oblast kultury a občanských 
aktivit, které z našeho krásného Vrch-
labí udělají ještě lepší místo pro život, 
než je dnes. Nepolevíme ale ani v sil-
né podpoře sportovců.

Životní jistoty:
Postaráme se o fungující sociální 
a zdravotní služby pro naše starší 
spoluobčany včetně asistenční péče. 
Ještě více prohloubíme spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb, na-
příklad s Diakonií Vrchlabí.

“Dobře žijící Vrchlabáci a silní 
podnikatelé jsou základ dobrého města. 

Pomozte nám tuto vizi realizovat. ”

Jak se dařilo v investicích
Sportovně rekreační zařízení:

• rozšíření lyžařských běžeckých tratí  
• skatepark 
• aquacentrum 
• generální rekonstrukce hřiště 
   u kláštera

Komunikace a infrastruktura, 
veřejný prostor:

• komunikace U nemocnice
• dokončení Krkonošské ulice
   náměstí
• rekonstrukce vodovodů kanalizace/
   Lánovská, Pražská, Hálkova

Investice do bytového 
fondu a školských zařízení

• příprava bytové výstavby Kalvárie
• zateplení MŠ Komenského 
• fasáda ZŠ Lesní (v Hartě) 

“Výstavba aquacentra je největší 
investicí města do sportovních 

a rekreačních zařízení”

Priorita: bydlení ve Vrchlabí 
Důvody bytové situace
Vrchlabí se nově nachází v situaci 
enormního nárůstu nákladů na poří-
zení bydlení, což negativně ovlivňuje 
podmínky především pro trvale žijící 
obyvatele a mladé rodiny. Důvodem 
zvyšování cen pozemků a bytů je po-
ptávka po “víkendovém” bydlení pře-
devším ve Špindlerově Mlýně, který 
má a z hlediska územního plánování 
vyčerpané možnosti další výstavby. 
Díky tomu  se poptávka přesouvá 
i do Vrchlabí, kde je v současné době 
připravováno, nebo již realizováno 

narušit stávající sídelní strukturu, 
nechce negativní zásahy z hlediska 
životního prostředí. Jde to říct i tak, 
že “Zvon nechce mít z Vrchlabí další 
apartmánové město”. 
Mezi hezký příklad úspěšně zvládnu-
tého projektu patří rozhodně bytový 
komplex VIVA na Pražské ulici, kde se 
povedlo snížit počet apartmánových 
bytů ze 115 plánovaných na 58 rea-
lizovaných. Zároveň došlo ke snížení 
výšky o jedno podlaží a především se 
Vrchlabí zbavilo jedno “brownfi eldu” 
(nemovitost, která je nevyužívaná, 
zanedbaná a vzniká jako pozůstatek 

Okénko do nedávné 
historie Vrchlabí

KULTURNÍ TRIANGL pokračuje 
Kulturní triangl je dalším významným, dlouhodobým záměrem, kte-
rý sdružení ZVON podporuje a který, jak jsme pevně přesvědčeni 
upevní postavení Vrchlabí jako nejvýznamnějšího kulturního, spo-
lečenského a sportovního střediska středních Krkonoš.

Tento dlouhodobý záměr jsme představili již v minulém volebním období 
a postupnými kroky bylo přistoupeno k realizaci tohoto úžasného projek-
tu. Bohužel tato “zásadní rekonstrukce prostoru” mezi Divadelním klubem 
a Střelnicí s ohledem na covidová opatření mírně zpomalila. Přesto pokračuje 

Vrchlabí se mění

průmyslové, zemědělské, rezidenční 
či jiné aktivity - poz. red.).
Je třeba si uvědomit, že je pro město 
obtížné bránit vlastníkovi pozemků 
v realizaci záměru, který z hlediska 
funkčního využití respektuje platný 
územní plán.

Investiční a provozní 
náklady související 
s developerskými projekty
Rychlá výstavba apartmánů sebou 
přináší nejen vyšší ceny bydlení, 
ale také zvýšení nákladů pro město 
spojených s investicemi do komu-
nikací, inženýrských sítí a zejména 
občanské vybavenosti (parky, školy 
apod.). Stejně tak se zvýší provozní 
náklady na údržbu převzatých staveb 
vzniklých výstavbou (chodníky, cesty, 
světla, kanalizace, vodovody), údržbu 
zeleně apod. Zvon nehodlá připus-
tit zatěžování městského rozpočtu 

Ještě blíž k úřadu díky 
digitalizaci:
Snazší cestu na úřad umožníme díky 
digitalizaci, na kterou se intenzivně 
městský úřad Vrchlabí připravuje. 
Velkou výzvou je pro Zvon zjedno-
dušení agend, přiblížení se občanům 
a zároveň snižování nákladů, které 
jsou se správou města spojené.

Investice do rozvoje 
a bydlení:
Jako v předchozích volebních obdo-
bích se pokusíme udržet investice do 
rozvoje města na zhruba 1/3 ročních 
příjmů z rozpočtu, aby bylo Vrchlabí 
i nadále atraktivním místem pro život. 
V plánu investic počítá Zvon přede-
vším s investicemi do bydlení nájem-
ního, vlastního a posílení segmentu 

Vrchlabí žij e sportem

Vrchlabí žij e kulturou 

Vesplachy s FS a rozestavěným AQ

Nové kino Kartonka ve Vrchlabí 
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Dům „Rozkročák“

Nábřeží Marie Kubátové

Kulturní dům Střelnice

Budoucí případná bytová 
výstavba

Budoucí multifunkční 
sál (divadlo, koncerty, 
konference)

Budoucí nová budova 
Základní umělecké školy 
K. Halíře

Budoucí parčík

Budoucí parkovací dům

Nové kino Kartonka
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a nyní jsou realizovány níže uvedené kroky.

Divadelní klub - po převzetí Divadelního klubu od jiného provozovatele, byla 
realizována rekonstrukce a přeměna na digitalizované kino s výměnou inte-
riéru, zajištěním přístupu pro hendikepované občany a vyčleněním prostoru 
přízemí pro petangový klub. Došlo rovněž k celkové rekonstrukci bytové části 
objektu.  
Rekonstrukce mostu - dalším krokem by měla být zásadní rekonstrukce 
mostu, který je v nevyhovujícím stavu a vybudování nové komunikace od 
Divadelního klubu ke kinu. Tato nákladná investice by měla být zahájena již 
v příštím roce a navazovat tak na dokončení Krkonošské ulice, aby byl zacho-

ván plynulý průjezd městem. V konečné etapě bude připraveno propojení, 
včetně nové křižovatky v úseku od Střelnice na ulici Horská.

Kino a Střelnice - v současné době je fi nalizována studie na celkovou rekon-
strukci bývalého kina se změnou budoucího využití pro divadelní představení 
a koncerty. Prostory Střelnice tak budou uvolněny pro společenské, vzdělá-
vací akce, které jsou v současné době limitovány přestavbami sálu na provoz 
divadla.

Nová budova ZUŠ - dalšími etapami by pak měla být nová budova Základní 
umělecké školy s vazbou na nové divadlo, digitální kino i Střelnici. Závěrem 
bude provedena úprava celého prostoru mezi Divadelním klubem a ZUŠ 
s vytvořením venkovního areálu pro pořádání nejrůznějších akcí občanských 
iniciativ a spolků.        
Věříme v důležitost a úspěch tohoto projektu stejně jako se to podařilo 
u sportovně rekreačního areálu Vejsplachy, který se po dobudování a zpro-
voznění aquacentra v letošním roce stane svojí úrovní chloubou města. Po 
vybudování kulturního trianglu celý projekt plynule naváže na již realizovaný 
projekt “Náplavka”, kterému bychom rádi vdechli víc života.

“Kulturu a vzdělávání občanů pokládáme za důležitou 
součást života ve městě a rozvoj v této oblasti chápeme jako 

součást snahy o zajištění budoucí prosperity města.”

Vejsplachy s fotbalovým stadionem, 
skateparkem, uměle zasněžovanými 

a osvětlenými běžeckými tratěmi 
a rozestavěným aquacentrem 

VIVA - výstavba na Pražské 

a místních trvale žijících obyvatel tě-
mito náklady. 
Město musí stanovit jasná pravidla 
jak pro investory, tak pro budoucí 
vlastníky bytových jednotek určených 
pro přechodné/apartmánové ubyto-
vání. Hledáme nejvhodnější modely, 
jak těmto dopadům zabránit. Zá-
stupcům Zvonu by se líbil například 
přístup Prahy nebo Helsinek. V ta-
kovém případě město po investorovi 
požaduje, aby část výstavby připadla 
městu nebo že budou byty místním 
pronajímány s výraznou slevou.

Jaká má ZVON konkrétní 
řešení
Pomoci s nárůstem nákladů na by-
dlení, zejména s prostory na bydlení 
bychom rádi postupovali těmito ces-
tami:

bytový fond - obnovit současný 
bytový fond a zachovat počet by-
tových jednotek ve městem vlast-
něných budovách. Město Vrchlabí 
si na rozdíl od jiných měst bytový 
fond v posledních letech zachova-
lo a neprivatizovalo. Zvon plánuje 
zvýšit prostředky určené na obnovu 
a údržbu, například v projektech zá-
mek Harta, dům “hrůzy” u kina, Pete-
rův dům na Kozím plácku. V maximál-
ní možné míře využijeme dotačních 
zdrojů, ať již na snižování energetické 
náročnosti budov nebo realizaci bytů 
pro sociálně slabší obyvatele.

nájemné - při zvyšování nájemného 
v městských bytech postupovat při-

měřeně a s ohledem na ekonomic-
kou situaci jednotlivých skupin oby-
vatel. Nepřekročit výši průměrného 
nájemného v regionu. Stejný přístup 
volit u stanovování výše ostatních 
poplatků souvisejících s bydlením.

pozemky pro výstavbu -  zajistit pří-
pravu, realizaci komunikací a zasíťo-
vání pro výstavbu rodinných domů 
a zahájit prodej pozemků v lokalitě 
Kalvárie v roce 2023. Prodej pozem-
ků omezit pro trvale bydlící občany.

nájemní bydlení - připravit lokali-
ty pro výstavbu malých bytových 
domů na městských pozemcích 
pro trvale bydlící obyvatele s vari-
antní formou budoucího využívání 
(prodej bytů za realizační náklady, 
nájem bytových jednotek, výstavba 
družstevní formou).  

změnou pravidel pro developery - 
nastavením jasných pravidel pro vý-
stavbu apartmánových bytů tak, aby 
jejich výstavba přinášela městu výho-
dy a nezatěžovala ho dalšími náklady 
na provoz a údržbu

Apartmánová výstavba 
nemusí být nutně hrozba
Stávající výstavbu apartmánového 
bydlení nevnímáme pouze jako hroz-
bu. Je to i příležitost zabezpečit roz-
voj města a podporu obchodu, služeb, 
cestovního ruchu, pokud se provede 
správně. Chceme se proto poučit 
z chyb jiných regionů a důsledně vyža-
dovat podmínky, které městu a trvale 
žijícím obyvatelům prospějí, přinesou 
oživení a ekonomičtější využití bo-
haté kulturní, sportovní vybavenosti, 
kterou se podařilo městu vybudovat. 

levnějšího bydlení, které by mělo být 
protiváhou k developersky stavěné-
mu a městem těžko regulovatelnému 
apartmánovému bydlení ve Vrchlabí.
Vytvořit dvě krásná náměstí se nám 
již povedlo. Nyní se pokusíme cent-
rum ještě víc “zazelenit” a i nadále by 
Zvon rád pokračoval v kultivaci veřej-
ných prostranství a více se soustředil 
na okrajové části města. Zejména na 
významnější opravy chodníků, silnič-
ních přechodů ale i budování cyklos-
tezek. 
Rádi bychom vytvořili dvě dětská hři-
ště. Jedno na Liščím kopci poblíž re-
staurace “U Mrtvoly” a druhé v místě 
bývalého “Papíráku”.
Základ funkčního města je kvalitní 
infrastruktura. Z tohoto důvodu bu-
dou nezbytné prostředky investová-
ny do obnovy i potřebného rozvoje 

inženýrských sítí, tak jako tomu bylo 
doposud. I nadále chceme, aby rozvoj 
a obnova probíhal koordinovaně - 
tedy aby byla najednou položena 
voda, plyn, elektřina a na konec asfalt.

Energie a dotace jako zdroj 
fi nancí:
Náklady na energie nejsou Zvonu 
lhostejné. Prostor pro zlepšení vidí-
me jak ve zmenšení energetické ná-
ročnost budov ve správě města za-
teplováním obvodových plášťů, tak 
instalací fotovoltaických panelů. Díky 
menšímu úniku tepla a větší nezávis-
losti se pokusíme minimalizovat do-
pady nárůstu cen za energie.
Prostředky na realizaci nových cílů 
a dlouhodobých plánu bychom ješ-
tě víc chtěli čerpat z dotačních pro-
středků.

Peterův dům na Kozím plácku

Nové kino Kartonka

 žij e sportem

Vrchlabí

Základ funkčního města je kvalitní 

Krkonošská ulice s náměstím dnes

množství projektů, které předsta-
vují výstavbu 500 -1000 bytů nebo 
apartmánů.
Jedná se o již realizované projekty 
jako například, bytové domy Viva, 
Mlýn - Herlíkovice, Labit, Riverside, 
Chelčického, nebo připravované pro-
jekty, Bucharova, lokalita Valteřická, 
U nemocnice, Pivovar apod.

Pro město je těžké 
se bránit
Většina developerů přichází ve sna-
ze maximalizovat ekonomický pro-
spěch v maximální možné míře dané 
schváleným územním plánem, bez 
ohledu na okolní stávající zástavbu. 
V řadě případů se zástupcům města 
daří při projednávání projekty upra-
vit a přiblížit představám o pěkném 
a prosperujícím Vrchlabí - Zvon ne-
chce zhoršení životních podmínek 
pro trvale žijící obyvatele, nechce 
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Tiráž

Co Vás v současné době na 
životě ve Vrchlabí nejvíce 
trápí?

Z hlediska města se jako největší vý-
zva jeví bytová záležitost. Developeři 
ve Vrchlabí staví stovky apartmáno-
vých bytů, což město bohužel ne-
může zakázat a může pouze slabě 
regulovat. 
Město Vrchlabí má 760 nájemních 
bytů, což je počet, který by mohl sta-
čit. Problém je regulované nájemné, 
tzn. že lidé byty neuvolňují i když 
v nich trvale nebydlí.
Metodický materiál „Bytová politi-
ka“ nám určuje, jak se o byty starat. 
Postupně je rekonstruujeme. Dům 
u kina a dům zámek v Hartě jsou 
dvě historické budovy s byty, které 
jako prioritní čekají na brzkou re-
konstrukci. 
Současně máme vytipovány lokali-
ty pro výstavbu nájemních bytových 
domů a chceme vytvořit nabídku 
nebo podpořit výstavbu např. i cestou 
družstevního bydlení nebo nájemní-
ho bydlení za regulované nájemné, 
podle vzorů z Vídně a Brna.
Jsou lidé, kteří chtějí kousek zele-
ně, zahrádky nebo přírodní plochy 
k relaxaci kolem domu. Přikláním se 
k výstavbě rodinných a řadových 
domků. Na takovou výstavbu však 
město nemá dostatek vlastních po-
zemků. Podhůří Harta a Kalvárie jsou 
poslední k takové výstavbě.
Na jednu stranu je příjemné vědomí, 
že město láká investory a lidem se 
tu líbí. Daň za to je, že stavební pro-
jekty vznikají ve větším rozsahu, než 

Rozhovor s Janem Sobotkou, kandidátem sdružení ZVON na starostu města 
si přejeme. Město je opatrné, hledá 
osvícené projektanty a investory, kteří 
porozumí a pochopí, co území unese. 
Projekty se snažíme sladit s územ-
ním plánem. Budeme se také snažit, 
aby se budoucí majitelé apartmáno-
vých bytů stali občany města s tr-
valým bydlištěm. Ale přikázat jim to 
nemůžeme. Od developerů bychom 
zase chtěli příspěvky na infrastruktu-
ru, jako jsou cesty, odpady a jiné.

Co plánujete 
v nadcházejícím čase?

Město je po několika našich volebních 
obdobích v dobré kondici a pokud 
nám to bude po volbách umožněno, 
tak budeme peníze i nadále vkládat 
do oprav a rekonstrukcí městských 
majetků. Město má poměrně novou 
infrastrukturu: vodovody, kanalizace, 
elektrické sítě, sportovní, sociální, 
školskou, kulturní, pro volnočasové 
aktivity, zdravotní, … Může to vypadat, 
že stačí opravit pár nehezkých bará-
ků a rozbitých silnic a je vše relativně 
hotovo. Ale to není pravda. Zjišťuje-
me, že co jsme ve městě opravovali 
před dvaceti lety, je nyní třeba opra-
vovat znovu. Peníze do rekonstrukcí 
běží průběžně.
V kultuře bychom mohli pokračovat 
v projektu Kulturního trianglu, tzn. 
v rekonstrukci kina na divadlo, stavbě 
nové ZUŠ Karla Halíře. Nevyhneme 
se rekonstrukcím dalších silnic, mos-
tů. Neplánujeme dramatické průtahy 
městem nebo dopravní stavby.  Ale 
to, co máme, chceme vylepšovat. 
Pražská - Krkonošská, sídliště z hle-
diska zeleně, rekonstrukce budovy 
Bílá vločka, apod. 
Vidíme i místa, kde jsme v předcho-

zích obdobích byli slabší a v tomto 
období je chceme posílit. Jde zejmé-
na o aktivity spojené s místními ko-
munitami, spolky. Potřebujeme aktiv-
ní lidi, kteří svůj čas už nyní zdarma 
městu a jeho lidem věnují.
Chceme se více aktivně věnovat 
i ekologii. Projekt týmu Tomáše Vr-
baty „Vrchlabí bez odpadu“ sklidil 
velký úspěch, a i nadále chceme 
v této cestě pokračovat. Díky inici-
ativě Jiřího Prokopce letos v Hartě 
testujeme nový systém odpadového 
hospodářství.
Rádi bychom posunuli i školství. Když 
to řeknu ve zkratce, tak olympioniky 
už máme, teď to chce ještě vrchlab-
ské Elony Musky.

Jak hodláte bojovat 
s rostoucími cenami 
energií a jejich 
dopadem na město?
Záměrem je zásadně snížit nebo 

minimalizovat závislost na plynu 
a zlepšit ekologickou zátěž. Začali 
jsme u aquacentra a dalších budov 
zvažovat umístění fotovoltaiky.
Z hlediska elektrické energie se bu-
deme snažit umisťovat fotovoltaické 
panely na objektech města, aby-
chom se stali soběstačnými a vy-
budovali tzv. komunální energetiku. 
Má to své „ale“, přesto by měla vést 
k systému - co si vyrobíme na stře-
chách, tak si spotřebujeme v jiných 
městských budovách. 

Před minulými volbami 
se někteří lidé obávali, 
zda kumulace funkcí 
na regionální úrovni 
s funkcí senátora nebude 
mít negativní dopad na 
fungování města. Jak tuto 
situaci vnímáte?

Rozhodl jsem se kandidovat do 

Cesta s námi, cesta správným směrem

letošních komunálních voleb pro-
to, že jsem to slíbil ve volbách do 
Senátu. A sliby se mají plnit. Někte-
rým lidem není po vůli, a někteří mi 
přímo vyčítají, souběh politických 
funkcí. Že sedím na zámku ve Vrch-
labí a v Senátu v Praze nemá třecí 
plochy. Naopak mám jako senátor 
blíž k vedoucím pracovníkům na 
různých ministerstvech, a to nejen 
fyzicky. Navíc je vyústěním politic-
kého života, který má nějaký vývoj 
a postup. Při té příležitosti vzpo-
menu zesnulého kolegu ze Sená-
tu, Jaroslava Kuberu, letitého sta-
rostu Teplic. Říkal: „… tak to běžte 
do toho Senátu zkusit. Až vás lidé 
zvolí, běžte si tam sednout a pra-
covat. Jenom ty plané řeči nejsou 
k ničemu…“

Děkuji za rozhovor.  
Dáša Palátková

Jak volit?
Vážení voliči ve Vrchlabí, ve stručnosti připomínáme,
jaké jsou varianty úpravy hlasovacího lístku.

1. Nejrychlejším způsobem je označit pouze jednu vo-
lební stranu křížkem ve čtverečku před jejím názvem.

2. Označíte-li takto jednu volební stranu, tak můžete 
označit křížkem také jednotlivé kandidáty, ke kterým 
máte důvěru, též z jiných volebních stran.

3. Lze též označit samostatně pouze jednotlivé kandi-
dáty z jedné nebo z více volebních stran a neoznačovat 
žádnou volební stranu jako celek.

Zadavatel: sdružení nezávislých kandidátů ZVON, Spolupracovali: Bedřich Hanousek, Jakub Omrt, Dáša Palátková, Tisk: LUKY Trutnov,
Fotografi e: Beata Omrtová, archiv Správy Krnap, Grafi ka: Ivan Polonský, Sledujte www.zvon-vrchlabi.cz

Nesmíte označit:
a) více volebních stran

b) více jak 21 jednotlivých kandidátů ze všech volebních 
stran dohromady
Jinak bude podle pravidel Váš hlasovací lístek 
neplatný! 

Je to na Vás
V rukou držíte 21 pomyslných karet, nebo-li konkrétních 
jmen zastupitelů na příští čtyři roky ve Vrchlabí. Zvažte, 
které osoby mají vaši důvěru. Proč hrát dobrovolně 
s nižším počtem karet a označit jen pár jmen? Máte 
právo vybrat si všech 21 zastupitelů!
Pokud chcete podpořit hlavně ZVON, tak ho prosím 
označte dle varianty 1. 
Děkujeme!
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„Čest a charakter je dar, který 
dává každý sám sobě.“


