
POD SNĚŽKOU 

SLOVO ÚVODEM

Skutečnost, že má naše město znovu 
tištěné noviny, není v kontextu událostí, 
které se v Peci pod Sněžkou poslední 
měsíce dějí, vlastně příliš důležitá. Je to 
spíš detail, střípek v mozaice veřejného 
života, který napomáhá k tomu, aby nám 
ty skutečně důležité informace neunikly. 
Zprávy na papíře jsou svým způsoberm 
jedinečné. Příjdou  nám zkrátka 
trvanlivější a důvěryhodnější.  Otřepané 
“co je psáno, to je dáno,” má něco do 
sebe. Rozhodli jsme se proto obyvatelům 
“údolí pod Sněžkou” poskytnout aktuální 
a objektivní tištěné zpravodajství, díky 
kterému si budou moci vytvořit vlastní 
názor. 
Jednou za čtvrt roku vás  tak budeme 
informovat o událostech i aktuálních té-
matech souvisejících s životem v našem 
městě. Ve vydání, které právě držíte v 
ruce, jsme se snažili co nejblíže přiblížit 
problematiku rekonstrukce lanovky na 
Sněžku, v tom příštím chceme otevřít 
téma SkiPec. Díky exkluzivnímu rozho-
voru s Ivanem Haškem ho předesíláme už 
v tomto čísle, které je tak výjimečně o dvě 
stánky delší. 
     
                                          MATĚJ DOSTÁLEK
                     

Kromě lanovky máme i další důležité úkoly
Rozhovor se starostou Alanem Tomáškem

leden
2011

Jen pár dní před podzimními volbami do-
stalo město Pec pod Sněžkou potvrzeno, že 
evropskou dotaci na rekonstrukci lanové 
dráhy na Sněžku získá. Volby pak ukázaly, 
že ve více než osmileté práci na projektu 
rekonstrukce bude pokračovat radnice 
v podobném složení jako před volbami v 
čele se starostou Alanem Tomáškem.  

Jak hodnotíte podzimní volby?
Volby pro nás byly naprostou novinkou v 
tom, jak probíhaly. Najednou před námi stála 
vyhrocená kampaň, plná osobních emocí 
a na místní poměry nevídané negace. Ale 
možná právě díky tomu se lidé v našem 
městě dali dohromady, což mě nesmírně 
potěšilo. . 

Co občané uvidí dál? Jaké budou první 
kroky nového zastupitelstva?
Zatím jsme se většinou soustředili na pro-
blémy, které bylo třeba řešit bezprostředně, 
protože přímo ohrožovaly chod města - vrá-
cení dotace za byty pod Horizontem, rekon-
strukce školy, přestavba jídelny, nebo stavba 
hasičské stanice. Teď máme před sebou další 
náročný úkol – výstavbu lanovky na Sněžku, 
ale zároveň  je nejvyšší čas věnovat se i těm
méně hmatatelným, avšak srovnatelně

důležitým věcem – propagaci a marketingu. 
Musíme zvýšit naši konkurenceschopnost, 
která s sebou ponese vznik nových pra-
covních míst. V tomto ohledu soustředíme 
síly do Sdružení propagace a na realizaci 
nápadů mladých lidí zvenčí. Nesmíme se 
vymlouvat na to, že máme hodně práce s 
lanovkou.

Lanovka je však v současnosti tématem 
číslo jedna. V jaké fázi projekt nyní je? 
Máme souhlas KRNAPu s rekonstrukcí lanové 
dráhy i s přesunutím nástupní stanice blíž 
do centra. Máme kladné stanovisko EIA 
(posouzení vlivu na životní prostředí – pozn. 
redakce) i stavební povolení. Z evropských 
fondů jsme získali dotaci ve výši 250 milionů 
korun.                                                             >>>                   
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Informační zpravodaj města Pec pod Sněžkou



TJ Slovan Pec bude v nadcházející 
sezóně pořádat celkem 14 lyžařských 
závodů. Mezi nejdůležitější patří be-
zesporu Mistrovství ČR žáků (4.3 - 
6.3.2011), Světový pohár Masters (19.3 
- 20.3.2011) a mezinárodní FIS závody 
pro dospělé a juniory (22.1 - 22.1.2011). 

Sbor dobrovolných hasičů Velká Úpa
Pec pod Sněžkou se letos mimo 24 
výjezdů výrazně podílel na kultůrním 
životě v našem městě. Mimo tradičního 
hasičského plesu se jednalo o zajištění 
Pálení čarodejnic a Dětského dne u 
Relax parku.  Na sportovišti ve Velké 
Úpě během léta  uspořádali hasiči dvě 
posezení a výrazně se zapojili do orga-
nizace akce Krakonošův guláš. 

S novým rokem se mění poplatky za  
svoz komunálního odpadu. Nové ceny 
za známku jsou 68Kč pro občany 
a 61,82 (bez DPH) pro podnikatele. 
Odpadové pytle budou stát 54,-Kč pro 
občany a 49,09 (bez DPH) pro podni-
katele. 

Příští veřejné zasedání zastupitelstva 
se uskuteční 1.února 2011 ve 14:30 v 
budově bývalé školy ve Velké Úpě. 
Všechny občany srdečně zveme. 

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU ZE STRANY 1

Ve vypsané soutěži na dodavatele stavby 
jsme požadovali určitou kvalifikaci, vzhledem 
k tomu v jakých náročných klimatických 
podmínkách se staví a také kvůli ochraně 
Národního parku. Soutěž byla ukončena 
zhruba před měsícem, kdy nabídku podali tři 
uchazeči. 

V této fázi se celý průběh zkomplikoval, 
když dva z uchazečů byli vyřazeni. Proč 
jste to museli udělat? 
Dvě sdružení dodala nabídku se stejným do-
davatelem technologie, což zákon vylučuje. 
Zůstal tak jediný uchazeč – sdružení Eurovia 
a Doppelmayr. I když byla jejich nabídka 
ve výběrovém řízení nejvyšší, je stále o 15 
milionů nižší než jakou jsme předpokládali.
Pokud nabídka tohoto konsorcia bude 
splňovat všechny podmínky, doporučí komise 
městu uzavření smlouvy. 

Nebylo by lepší celou soutěž zrušit a vypsat 
novou? Takto se přece město nevyhne spe-
kulacím, že soutěž neprobíhá v pořádku. 
Nikdo městu nezaručí, že by nově 
vysoutěžená cena byla nižší, než ta současná 
a že by se komplikace neopakovaly. Navíc 
by tu bylo riziko, že o dotaci přijdeme. Na 
rok 2011 máme schválený státní příspěvek 
k dotaci sedm a půl procenta, což v našem 
případě znamená až 20 milionů korun. Na 
další roky to jisté není. Podle mě je ale pod-
statné říct ještě jednu věc. I kdyby se někdo z 
uchazečů odvolal k antimonopolnímu úřadu, 
je to v pořádku. Lepší je mít prověřeno, že 
soutěž se konala v souladu s právním řádem, 
než pak těžce vracet dotaci evropským 
institucím a státu.

Nemůže možné prošetření soutěže UOHS 
ohrozit dotaci?  
Antimonopolní úřad běžně šetří podobně 
velké i menší zakázky na základě stížnosti 
neúspěšných uchazečů či ze svého vla-
stního podnětu. S tím jsme počítali a proto 
jsou lhůty nastavené tak, že by se i v případě 
prošetřování mělo vše stihnout a o evropské 
peníze bychom neměli přijít. 

Neobáváte se výsledků případného 
prošetření?
Město Pec pod Sněžkou postupovalo dle plat-
ných zákonů a jsem pevně přesvědčen, že 
pokud antimonopolní úřad zakázku prošetří, 
nic závadného nenajde. 

Kromě lanovky jste zmínil i propagaci a 
lepší marketing, kterému by se město mělo 
věnovat. Jaké náměty máte na mysli? 
Rezervy mají třeba webové stránky města, 
ne po obsahové stránce, myslím grafiku  a 
design. Aktivně musíme posílit letní sezónu, 
docílit toho, aby zde lidé bydleli několik dní 
a nejezdili jen na Sněžku. Musíme našim 
návštěvníkům nabídnout program. K tomu 
by mohlo pomoci pokračování projektu 
Karta hosta, na který se městu podařilo získat 
dotaci 1,5 milionu korun. Tyto peníze umožní 
elektronizaci projektu. Ze zmíněné dotace by 
mohlo jít až šest set tisíc na propagaci projektu 
a tudíž i města. Pro Kartu hosta je ale třeba 
získat klíčového hráče a tím je SkiPec. Aby se 
podařilo zvýšit atraktivitu Pece pod Sněžkou a 
Velké Úpy je potřeba, aby se dali dohromady 
ubytovatelé, město i skiareál. Pokud chceme 
podmínky v našem městě zlepšit, musíme 
spolupracovat. 

                     ROZHOVOR VEDLA ZINA PLCHOVÁ
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Slovan chystá závody

Děkujme našim hasičům

Změna poplatků za odpad

TELEGRAFICKY

foto: Lenka Nováková

Veřejné zasedání zastupitelstva



Rekonstrukce lanovky na Sněžku TÉMA

Pec pod Sněžkou získala dotaci z 
prostředků EU v hodnotě 230 milionů 
korun, k tomu můžeme čerpat v roce 2011 
dalších 7,5 %  na dofinancování ze státního 
rozpočtu pro rok 2011. I to byl jeden z 
důvodů, proč se zastupitelé jednomyslně 
rozhodli pokračovat v započatém 
výběrovém řízení.
   
   Peníze z EU se nám podařilo získat díky 
Regionálnímu operačnímu programu regionu 
soudržnosti Severovýchod ( „ROP SV“). 
Projektovou žádost, kterou jsme poskytovateli 
dotace předkládali, vypracovala pro naše 
město společnost Dabona s.r.o. se sídlem 
v Rychnově nad Kněžnou. Tato společnost 
se dlouhodobě zabývá dotačním poraden-
stvím a organizačním zajištěním veřejných 
zakázek. Částky, které Dabona s.r.o. za svou 
práci inkasuje, jsou z větší části pokryty z 
dotačních prostředků a rozpočet našeho 
města nijak nezatěžují. Za tři roky usilovné 
práce, kdy vedle organizace výběrových 
řízení, opakovaného zpracování žádosti 
o dotaci a zastupování města v téměř rok 
trvajícím procesu obhajoby před Evropskou 
komisí, jejímž výsledkem bylo úspěšné 
získání dotace ve výši 230 mil.Kč, obdržela 
Dabona s.r.o.  3,29 milionů Kč. Jedná se o 
částku, která byla soutěžena ve výběrovém 
řízení a odpovídá obvyklým ceníkům. 

  Do výběrového řízení na rekonstrukci 
lanovky, které pro Pec společnost Da-
bona s.r.o. zajišťuje, se mohla přihlásit 
pouze sdružení stávající se minimálně ze 
dvou subjektů (tzv. konsorcia): stavební 
společnosti a firmy dodávající tech-
nologii lanovky. Tento postup je běžnou 
praxí a byl zvolen s ohledem na poměr 
předpokládaných nákladů stavby a tech-
nologie lanovky (cca 50:50), finanční a 
administrativní náročnost projektu a pod-
mínky výstavby v prostředí národního parku. 
Vypsání dvou nezávislých  výběrových 
řízení nebylo z hlediska zajištění vzájemné 
spolupráce vícero dodavatelů účelné. Takto 
postupují firmy v součinnosti od prvopočátku, 
dávají výběrové komisi konkrétní nabídku 
na kompletní stavbu a především, ručí za 
dílo jako celek. 
    
   

Vzhledem k rozsahu, finanční náročnosti 
projektu a faktu, že se bude stavět v první 
zóně národního parku, byly podmínky 
výběrového řízení nastaveny naprosto 
standardně. Na zadávací podmínky ten-
dru nebyla podána žádná námitka. Město 
si nemohlo dovolit zadat realizaci tak 
významného projektu firmě, která nemá s 
podobnou stavbou zkušenost, proto zákla-
dním předpokladem bylo, aby společnost 
dodávající technologii měla zkušenosti se 
stavbou lanových drah delších než 1500m 
s mezistanicí. Tuto podmínku splňují přední 
výrobci lanovek, mezi něž patří nejen 
přihlášené firmy Leitner AG/S.p.A. a Dopp-
elmayr Seilbahnen GmbH, ale například i 
společnost Pomagalski S.A. (známá též jako 
Poma), která díky stavbám v Rusku a na 
Taiwanu potřebné reference má, nicméně o 
peckou zakázku neprojevila zájem. 

Žádný z uchazečů nevyužil možnosti 
podat návrh na přezkum řízení Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže z důvodu 
diskriminačních a nesplnitelných zadávacích 
podmínek. Zadávací podmínky výběrového 
řízení tak neznemožňovaly účast relevant-
ních firem. 
    
  Výběrového řízení se zúčastnila tři kon-
sorcia, avšak dvě nabídky musely být 
vyloučeny kvůli tomu, že v nich figurovala 
stejná firma dodávající technologii lanovky 
– společnost Leitner AG/S.p.A. Pec pod 
Sněžkou jako zadavatel soutěže nemohl 
postupovat jinak, než obě konsorcia, ve 
kterých figuroval  Leitner, vyloučit, protože 
zákon účast jedné firmy ve dvou sdruženích 
v rámci jednoho tendru zakazuje (§ 71, odst. 
10). Jedinou nabídkou, která bude dále 
posuzována je tedy nabídka sdružení EURO-
VIA CS, a.s. a Doppelmayr Seilbahnen. 
 Město Pec pod Sněžkou odmítá za závažné 

pochybení obou neúspěšných sdružení nést 
jakoukoli odpovědnost a nehodlá se ve sporu 
firem Chládek & Tintěra, BAK a Leitner 
jakkoli angažovat. Před vynášením soudů o 
pochybení města jako zadavatele a nez-
bytnosti zrušení zadávacího řízení, je třeba 
vzít v úvahu několik zásadních okolností. 
V případě zrušení tendru a vypsání nové 
soutěže bychom mohli očekávat ze strany 
uchazeče, který podmínky tendru splnil 
(EUROVIA CS, a.s.), námitku a později též 
návrh na přezkum řízení antimonopolním 
úřadem. Podle právních názorů, které si 
zástupci města vyslechli, je pravděpodobné, 
že by námitkám bylo vyhověno. To by 
znamenalo další a další průtahy, které by 
výrazně oddálily zahájení stavby a vzniká 
zde riziko spojené s nesplněním termínu 
dokončení realizace stavby a možných 
postihů za nedodržení dotačních podmínek.  
   
   Ve výběrovém řízení tak zůstává pouze 
sdružení s nejvyšší nabídkovou cenou. 
Je však třeba mít neustále na paměti 
též přiměřenost a reálnost nabídnutých 
cen. Spekulace o nevýhodnosti nabídky 
společnosti EUROVIA CS, a.s. oproti nabíd-
kám ostatních (vyloučených) uchazečů jsou 
bez podrobného prostudování výměr, smluv 
atp. předčasné. Celkovou cenu je nutné 
posuzovat i v dotačním kontextu. Nabídka 
nižší o 30 milionů Kč totiž neznamená pro 
město úsporu vlastních prostředků ve stejné 
výši. Dotace je počítána procentuálně ze 
skutečných výdajů, proto by v tomto případě 
došlo k úspoře cca 9,7 mil. Kč. Škody 
způsobené v důsledku možných časových 
průtahů,  nesplnění dotačních podmínek 
a následného ponížení či ztráty dotace by 
mohly být pro naše město fatální.  
 
  Zastupitelstvo zvážilo všechny možné 
scénáře a vyslechlo názory právníku             
a společnosti Dabona s.r.o., která dotaci 
zajišťuje, aby následně absolutní většinou* 
rozhodlo o pokračování současného tendru. 
Pokud tedy nabídka konsorcia EUROVIA 
CS, a.s. a Dopplemayr bude splňovat 
všechny náležitosti, doporučí komise městu 
uzavření smlouvy. 
                                                        MATĚJ DOSTÁLEK

*Chyběl pouze hlas p.Zmatlíka, který se na klíčové 

rozhodování zastupitelstva nedostavil
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Potěšilo nás, že v čase předvánočního 
shonu si organizátorky z řad členek klubu 
důchodců udělaly čas, a jako každý rok 
připravily krásnou Mikulášskou oslavu 
v budově bývalé školy ve Velké Úpě. 
Nechyběl bramborový salát, řízky, 
vánoční cukroví ani jablečný závin.
Dobrou náladu zkalila pouze neúčast 
několika stálých členů, kteří se nemohli 
zúčastnit z důvodu nemoci. Na odpolední 
posezení byli pozváni i zástupci města, 
lanovky na Sněžku a hotelu Horizont. 

Přišel i pravidelný účastník všech setkání 
pan dr. Vrtala s manželkou.  Po uvítání 
paní Brdíčkovou hosty pozdravil starosta 
města pan Alan Tomášek:„Děkujeme vám, 
děvčata a chlapci, za pozvání,“ rozesmál 
přítomné v sále. Krátce promluvil i pan 
Ing. Martinec ze společnosti Lanová dráha 
Sněžka a pan ing. Rada z hotelu Horizont. 
Poté zástupci klubu důchodců poblahopřáli, 
jako při každé své schůzce, jubilantům, kteří 
v poslední době oslavili nebo oslaví kulaté 
narozeniny. Následovala tombola, sklenka 

vína a zábava s hudbou pokračovala do 
večerních hodin. 
Na závěr by se slušelo poděkovat všem 
členům a členkám klubu, kteří se na 
přípravě povedené akce podíleli a peckým 
taxikářům, kteří pomohli s odvozem hostů. 
Všichni jsme odcházeli spokojeni a s 
dobrou náladou a už teď se těšíme na jaro, 
kdy se, jak všichni věříme, zase ve zdraví 
sejdeme.

                            JAROSLAVA DOSTÁLKOVÁ

TRADIČNÍ SETKÁNÍ PECKÝCH SENIORŮ

O lanovce na Sněžku uvažovalo minister-
stvo dopravy po ukončení války. Roku 1945 
je datován záměr vést lanovou dráhu Obřím 
dolem, přes rokli Rudníku k Obří boudě a 
odtud na vrchol Sněžky. Z důvodu ochrany 
přírody a možných provozních problémů 
na strmém svahu nejvyšší české hory 
byla dráha přesunuta do dnešní trasy přes 
Růžovou horu.
Výroba lanovky byla zadána prosperující 
firmě František Wiesner, strojírna Chrudim, 
jejíž nástupcem se po znárodnění stala 
socialistická Transporta Chrudim. Bylo to 
v době, kdy byl švýcarskou firmou VON 
ROLL poprvé použit nový systém oběžných 
lanových drah s odpojitelnými sedačkami. V 
licenci této firmy byla postavena i lanovka 
na Sněžku.
Dolní úsek na Růžovou horu byl zprovozněn 
15. ledna 1949. O lanovou dráhu byl od 
spuštění provozu obrovský zájem. 
Podle původního projektu byla lanovka 
postavena pro 17letý provoz. Bez větší 
rekonstrukce vydržela do roku 1980, kdy 
musel být kvůli nesplnění požadavků nové 
státní normy provoz dočasně zastaven. 
Po vynucených pauzách se lanovka opět 
rozjížídí v roce 1982. 
V roce 1993 se České dráhy rozhodují 
prodat všech pět svých lanových drah, 

včetně té na Sněžku. Pecký starosta Ratajík 
a jeho nástupce Tomáš Paducha lobují u 
Klausovy vlády za bezúplatné převedení 
lanovky na město, proti čemuž se ostře staví 
Svaz provozova telů lanovek a vleků. Do 
záležitosti se navíc vkládá Malá Úpa, která 
požaduje svůj podíl. Lanovka je v roce 
1997 rozdělena mezi Pec a Malou Úpu a to 
v poměru 51:49. Starosta Paducha slibuje 
rekonstrukci, zatímco se vyhrocuje spor s 
Malou Úpou, jejíž podíl je nakonec Pecí odk-
oupen. Je připravován projekt, který počítá 
nejen s novou lanovkou, ale i se sjezdovou 
tratí z Růžohorek a vynuceným odklonem z 
původní trasy. KRNAP však podmiňuje ta-
kový záměr ponecháním staré lanovky mez 
Růžovou horou a Sněžkou pouze “na dožití.” 
Kvůli náročnosti projektu a negativním 
vlivům na životní prosředí se nakonec od 
verze “skiareál” ustupuje. Díky fondům EU 
se však daří získat peníze na rekonstrukci 
lanovky v původní trase až na vrchol.       
     
                                           MATĚJ DOSTÁLEK
zdroje: 
MARTINEC, Jiří: 50 let lanové dráhy Pec pod 
Sněžkou - Sněžka.
MOUDRÝ, Vít: Kauza Sněžka – viděno šesti, 

Informační bulletin SPLV 2/2004.

bu vznikpřpV těch se zad

LANOVKA NA SNĚŽKU

Na ustavujícím veřejném zastupitelstvu 
15.11.2010 bylo rozhodnuto o převedení 
OK služeb pod město. Byly proto 
provedeny inventury majetku a služeb. 
Postupně je přebírána agenda služeb 
pracovníky města. O smlouvy se bude 
starat tajemník, stavební technik bude 
přímo řídit mistra služeb a chod služeb. 
Účetnictví povedou účetní města. S 
veškerými požadavky na služby se 
proto po novém roce již musí všichni 
obracet na příslušné pracovníky 
Městského úřadu. Hlavním koordiná-
torem městských služeb je pan Jiří 
Čepelka.

Občané našeho města iniciovali 
petici, v níž nesouhlasí s vedením místní 
pobočky České pošty paní Janou 
Čejpovou. „Přístup paní Čejpové je ve-
lice chladný, neosobní a odmítavý,“ píší 
autoři petice, a dále vyjadřují roztrpčení 
nad odchodem pracovníka pošty pana 
Romana Kaly, který podal výpověď. 
“Podařilo se nám získat 209 podpisů 
občanů Pece a Velké i Malé Úpy, které 
jsme zaslali vedení pošty,” říká Věra 
Holíková, členka  petičního výboru. 

Petice proti vedení pošty

Převedení OK služeb pod MěU

TELEGRAFICKY

foto: Luboš Veverka foto: hotelhorizont.cz
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Návštěvnost Pece pod Sněžkou v zimním období už několik let 
klesá. Místní skiareál ztrácí v konkurenci ostatních lyžařských 
center. S výsledky není spokojený ani nový předseda 
představenstva společnosti Ski Pec Ivan Hašek. 

Jak hodnotíte začátek sezóny? 
Pozitivní zprávou určitě je, že máme dostatek sněhu a lidé tak v Peci 
najdou ideální podmínky pro lyžování. Celé údolí vypadá, jako 
bychom se ocitli v Pohádkové zemi. Co nás však mrzí, je fakt, že 
počet návštěvníků se v posledních pěti letech neustále snižuje, to 
je evidentní a s tím spokojený nejsem. Proto jsem si nechal připravit 
hlubší analýzu současného stavu, tak abychom zastavili pokles 
zájmu a přivedli do Pece nové návštěvníky. 

Kde vidíte příčiny současného stavu?
V delším horizontu bude nutné zahájit vyšší kooperaci všech 
subjektů v Úpském údolí, a to bez ohledu na jejich velikost. V oblasti 
propagace se zaspala doba a poněkud se přehlédlo i to, co se za 
poslední léta stalo nejen v našem okolí, ale po celé České republice. 
V areálu bude nutné seskočit z „Pece“. 

Nejde ale asi jen o propagaci. Co říkáte cenám permanentek? 
Jen pro příklad, lyžařské kurzy dostávají v Jánských lázních 
slevu 30 procent, zatímco v Peci jen deset. Proto jich řada 
odřekla pobyty. 
To je kompetence ředitele SkiPec, ten má zkušenosti, ví jaká je 
poptávka a cenovou politiku navrhuje představenstvu. Navíc má 
o své konkurenci velmi dobré znalosti.  Já bych uvítal jakékoliv 
kroky, které by vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti areálu.  Ta 
není jen v ceně, ale v jakési komplexní kvalitě, kterou návštěvník 
dostane.  V minulosti to tu nefungovalo, jak bychom si přáli a počet 
návštěvníků klesá. Proto dojde k zásadním změnám. 

Kdy by k nim mělo dojít a o jaké změny má jít?
Už v nejbližší době. Půjde kromě jiného o změny personální. Musíme 
zastavit pokles návštěvníků. 

Sezóna je prakticky na začátku, stihnete udělat některá opatření 
ještě v této sezóně?
Veškerá opatření jak v cenové politice permanentek, tak v případě 
parkování můžeme udělat až od příští sezóny. Podmínky na tu letošní 
se schvalovaly ještě před jejím začátkem a nyní už žádné změny 
nejsme schopni udělat. Určitá zvýhodnění na konci sezóny, se 
kterými se počítalo, bych ale určitě podpořil a budu rád, pokud slevy 
přitáhnou do Pece více návštěvníků.

Jaká je Vaše vize na další sezónu? 
Musíme změnit fungování SkiPec v oblasti marketingu, propojit 
propagaci i s aktivitami města, které zahrnuje katastrální oblast 
Pece a Velké Úpy a důležité budou také změny v cenové politice a 
kvalitě i šíři služeb.

Starosta Alan Tomášek v rozhovoru pro náš zpravodaj řekl, že je 
pro něj klíčové zapojení SkiPec do systému Karty hosta. Jak se 
na tento produkt díváte vy? 
Určitě by to bylo přínosné. Je to jedna z věcí, která by nové 
návštěvníky mohla do Pece přilákat a o to mi jde. Takže ano, pojďme 
propojit naše aktivity s aktivitami města. Myslím, že se starostou, ale i 
jinými subjekty, jsme diskusi zahájili na jiné úrovni, než bylo zvykem. 
Naše nové myšlení přeskočí hranice areálu a chceme dále pracovat 
s ideou údolí jako celku.

                                                              ROZHOVOR VEDLA ZINA PLCHOVÁ

           

Musíme zastavit pokles návštěvníků
Rozhovor s předsedou představensva SkiPec Ivanem Haškem

“V oblasti propagace se zaspala doba.”

“Chceme pracovat s ideou údolí jako celku.”

foto: www.stary-mlyn.cz
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V podzimních ko-
munálních volbách 
získalo šest křesel v 
devítičlenném zastupitel-
stvu SNK - Sněžka. Alan 
Tomášek, volebním lídr 
tohoto sdružení , se na 1. 
veřejném zasedání zastu-
pitelstva (15.11.2010) stal 
potřetí peckým starostou. 
Z důvodu náročné 
agendy spojené 
například s rekonstrukcí 
lanovky na Sněžku jsou 
novinkou dva místosta-
rostové (Zdenek Virt a 
Petr Hais). 

ALAN TOMÁŠEK
Do Pece přišel v roce 1978.  
Je majitelem restaurace 
Enzian a od roku 2002 
starostou města. V následu-
jícím (a podle svých slov i 
jeho posledním) funkčním 
období je pro něj prioritou 
rekonstrukce lanovky na 
Sněžku a zajištění finan-
cování tohoto projektu. Je 
ženatý, má  syny Alvina a 
Alda. 

ZDENEK VIRT
Soukromý podnikatel, 
majitel Smíchovské boudy 
působí v peci od roku 1994. 
Od rokou 2002 je člen 
dozorčí rady LD Sněžka, 
od roku 2009 člen finanční 
komise a zastupitel. Je 
místostarostou  a mezi jeho 
kompetence patří převod 
OK Služeb pod město a 
financování rekonstrukce 
LD na Sněžku. 

PETR HAIS
Ve Velké Úpě žije od 
roku 1978. Pracuje jako 
záchranář u Horské 
služby. Místo v zastupitel-
stvu mu přenechal MUDr.
Vrtala, protože bylo 
žádoucí, aby měla Velká 
Úpa na radnici svého 
zástupce. Petr Hais se tak 
stal druhým místostaros-
tou. 

VRATISLAV ŘÍHA
V Peci pod Sněžkou je 
od roku 1985, kdy se stal 
správcem Velké boudy 
na Jeleních loukách. O 
pět let později si chatu 
pronajal a v roce 1994 
koupil. V zastupitelstvu 
působil již v minulosti, 
mezi jeho kompetence 
patří koordinace dopravy 
a městské policie. 

ZASTUPITELSTVO PRO OBDOBÍ  2010 - 2014 

V roce 2010 oslavili významná jubilea tito 
občané:

70 let
Agneša Škranitzelová, František Kouba, Eva 
Koubová, Hana Sedláčková, Jan Rousek

75 let
Marie Vomáčková, Mikuláš Sitte

80 let
Naděžda Bergerová,  Miloslav Sochor

85 let
Růžena Alberovská

Nejstarším občanem našeho města je pan  
Jaroslav Haas, kterému bylo 93 let. 

Všem jubilantům gratulujeme!

Vítání občánků, které proběhlo 20.5.2010  se 
zúčastnili 4 noví obyvatelé našeho města: 
Bruno Hudák, Tobiáš Synek, Anna
Bosáková, Rozálie Horynová

Počet obyvatel naší obce je 623 
(z toho 370 Pec pod Sněžkou a 253 Velká 
Úpa)

EVA LORENCOVÁ 
V Peci pod Sněžkou 
provozuje rodinný podnik 
- Infocentrum Turista. 
Vystudovala VOŠ ces-
tovního ruchu v Jablonci 
nad Nisou. V minulém 
volebním období byla 
místostarostkou města. 
V zastupitelstvu má na 
starosi kulturu, grantovou 
politiku města a propa-
gaci.

JIŘÍ ZMATLÍK 
Narodil se v Peci pod 
Sněžkou, posledních 
několik let studuje a 
pracuje v Praze. Působí 
na Ministerstvu spravedl-
nosti jako vedoucí 
oddělení veřejných 
zakázek. Je ženatý, 
mezi jeho záliby patří 
lyžování, squash a 
cestování.

LUBOŠ BRÁT
Vystudoval na 
Masarykově univerzitě v 
Brně aplikovanou fyziku 
a astrofyziku. V Peci žije 
trvale od roku 2000, 
kdy se rozhodl navázat 
na tradici svojí rodiny, 
která zde provozje chatu 
ALENA již od roku 1946. 
Je ženatý, má dvě děti.

BLANKA SOCHOROVÁ
V Peci pod Sněžkou žije 
od roku 1978.  Absol-
ventka FTVS UK pracuje 
celý život  jako trenérka 
mládeže. Je spolumajitel-
kou penzionu a lyžařské 
školy. V zastupitelstvu 
působí druhé funkční 
období, má na starosti 
školství a tělovýchovu. 
Je vdaná, má 2 dospělé 
dcery a jedno vnouče.

JAROSLAVA
              DOSTÁLKOVÁ
Od roku 1988 žije na 
Purkyni (č.p.37), kterou 
dříve provozovala se 
svým manželem a 
bývalým peckým 
místostarostou Jaromírem 
Dostálkem. Po jeho úmrtí 
se rozhodla pokračovat 
v jeho odkazu nejen 
na Zahrádkách, ale i v 
městském zastupitelstvu.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JUBILEA, VÝROČÍ, STATISTIKY...
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