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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

STAVBA NOVÉ LANOVKY ZAČALA

SLOVO ÚVODEM
Jak na slavnostním poklepu
základního
kamene
nové
lanovky na Sněžku zaznělo,
začali jsme stavět krkonošskou
stavbu století. Ve stínu této
události však zůstávají dílčí
úspěchy důležité pro rozvoj
našeho města. Pec připravuje
v návaznosti na nové logo také
nové webové stránky, v prosinci dostane Karta hosta podobu
magnetické karty. Navíc se do
tohoto slevového programu zapojí lyžařské areály.
Lanovka a lyžování tvoří
páteř, bez které se nemůžeme
dynamicky rozvíjet, avšak
nesmíme zapomínat, že nová
lanová dráha bude stát až v
roce 2014 a situace ve Ski Pec je
nadále nejistá. Úspěch letních
akcí a jejich ohlas v médiích
naznačuje možnou cestu. Neustále musíme vytvářet možnosti
a program pro turisty, jedině
tak si zachováme jejich přízeň
a vytvoříme dojem, že naše
město je skutečně „v pohybu“.
Matěj Dostálek

Na Krakonoše spoléhat nemůžeme
Rozhovor s Jiřím Krtičkou, ředitelem Ski Pec, a.s.
Do nové sezóny vstoupí pecký skiareál nejen s novým vedením, ale
také s novým ceníkem. Ski Pec slibuje
slevy na jízdném při delším pobytu,
rodinné balíčky, ve kterých mají děti
vleky zdarma, ale také výhodné slevy
pro školní skupiny. Ředitel Ski Pec,
a.s. Jiří Krtička doufá, že se tak podaří
zastavit pokles návštěvníků.
Jaké novinky čekají Ski Pec v
následující sezóně?
Asi nejdůležitější změnou bude
zavedení bodových jízdenek. Dále
pak 20% slevy pro školní skupiny,
rozšíření rodinných balíčků, slevy
na karty ISIC, uvažujeme i o internetovém prodeji. Organizační
změnou je přesun kanceláří vedení
společnosti do budovy na Javoru z
důvodu lepší dostupnosti.
Jaké výhody budou mít držitelé
Karty hosta?
Na Kartu hosta budeme poskytovat
slevu deset procent pro dvou až
sedmidenní jízdenky.
Město Pec pod Sněžkou má
nové logo a chystá nové webové

stránky. Uvažujete o propojení
vašich a městských informačních
zdrojů?
Chtěli bychom, aby naše stránky
a koneckonců i ostatní materiály,
prezentující areál, korespondovaly
s novým logem Pece pod Sněžkou.
Běžný lyžař přeci nejede lyžovat do
Ski Pec ale do Pece.

Jak se projevuje krize v ČSTV na
krkonošských skiareálech?
ČSTV se chová jako řádný vlastník se
všemi jeho právy a povinnostmi. O
tom, že bychom peníze měli dostat,
nemůže být ani řeč. Musíme si je
vydělat, a to se doufám povede.
Jak vnímáte informace, že soukromí investoři mají zájem o
krkonošské skiareály?
Nechává mě to zatím chladným.
Ale předpokládám, že dříve či... >>>

TELEGRAFICKY
Diamantová svatba

Manželé Sochorovi oslavili 25.
8. 2011 diamantovou svatbu.
Šedesátileté výročí společného
Letní akce
pro děti o dva
života
si připomněli
dny později se svoji rodinou,
vše nejlepší přišel popřát i
pan starosta Alan Tomášek s
manželkou Ladou. Ke gratulaci
se připojujeme i my.
Městská knihovna v Úpě
Paní Juharová, která spravuje
městskou knihovnu, zve všechny
občany k návštěvě. Najdou zde
knihy všech žánrů, které jsou
pravidelně doplňovány novými
tituly. Děti a studenti zde najdou
i povinnou četbu. Knihovna je
otevřena každé pondělí od 14 do
16 hodin, ale paní knihovnice je
ochotna po telefonické domluvě
přijít i mimo tento čas nebo
donést knihy domů občanům,
kteří jsou momentálně indisponováni. Telefon je 604 502 304
nebo 499 429 639.
Repase hasičské stříkačky
SDH Pec pod Sněžkou - Velká Úpa
mají díky finančnímu přispění
Královehradeckého kraje nově
repasovanou stříkačku Tatra CAS
32, která v našem městě slouží už
26 let.

pokračování rozhovoru se strany 1

....později nás, vzhledem k situaci v
ČSTV, někdo koupí. Doufám v lepší
zítřky.
Není tajemstvím, že se areál
potýká s finančními potížemi,
neprojeví se to nějak na provozu?
Na provozu se to rozhodně nijak
neprojeví. Peníze ušetříme jinde.
Jak se díváte na spekulace, že by
se se zasněžováním začalo až po
novém roce?
Takové návrhy ze strany akcionářů
padaly, ale podle mě je to nesmysl.
Zasněžovat ještě před začátkem
provozu je strategicky velmi
důležité. Nejvhodnější noci bývají
právě v tomto období. Nechci ani
spekulovat o tom, jaké dopady
by takový krok měl nejen na ekonomiku areálu, ale i celé oblasti.
Na Krakonoše poslední roky vůbec
nemůžeme spoléhat.
Ostře sledovaným je také spor o
sjezdovku Zahrádky a výši nájmu.
Je reálné, aby tato část areálu
nebyla v provozu?
I takové nápady padaly. Smlouvy
jsou sice podepsané, avšak problémem je výše nájemného, které
nás neúměrně vysává. Máme
krizové i krajní scénáře, osobně však
nejsem zastáncem siláckých gest.

Jednou mě zaujal výrok: „Lepší blbá
smlouva, než dobrá válka.“
Jak si vy sám představujete rozvoj
skiareálu do budoucna?
Nestydím se za to, že jsem
příznivcem myšlenky vytvoření
velkého areálu propojením s Velkou
Úpou přes Javoří důl. Na tvorbě
této studie mám také nějaký podíl.
Tento projekt je však dost finančně
náročný. Nelze asi čekat, že by do
toho případní investoři šli, dokud
nebude v územním plánu zahrnuta
ta nejefektivnější varianta. Pokud to
jednou vyjde, představuji si, že Ski
Pec a.s. by se stala součástí jednoho
velkého holdingu.
Jak by pak vypadal areál z pohledu
návštěvníka?
Návštěvník nechá auto ještě před
Velkou Úpou, kde nasedne na
první lanovku a kaskádou lanovek
a sjezdovek se nakonec dostane až
na Bramberk. Samozřejmě může
odbočit a vyjet na Portášky. Pokud
by tato idea došla uskutečnění,
vznikl by tady největší areál v ČR.
V samotné Peci by to znamenalo
nahrazení dvou vleků na Javoru
sedačkovou lanovkou, prodloužení
Javoru a Smrku až na vrchol, kde by
se spojily. Uvidíme….
rozhovor vedla Zina Plchová

FONDY NAŠEHO MĚSTA V OKRESNÍM ARCHIVU
Trutnovský okresní archiv zpracoval fondy Pece pod Sněžkou
a Velké Úpy z let 1945 - 1990,
které jsou podle ředitele archivu
Mgr. Romana Reila k dispozici
všem zájemcům o historii našeho
města. Mimo unikátních archiválií, které zahrnují například
také zápisy ze schůzí vznikajícího
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Občanského fóra, se zde nacházejí také přepisy kronik - Dixovy
a Šourkovy. V současnosti jednáme o možnostech prezentace
zmíněných materiálů ve zpravodaji. Pokud máte zájem nahlédnout
do fondů osobně, kontaktujte
archiv na telefonním čísle 499 829
411.

inzerce

ZAČÍNÁME STAVĚT!
Symbolickým poklepem na
základní kámen budoucí dolní
stanice nové lanovky započala
druhá část projektu rekonstrukce
lanové dráhy na vrchol naší
nejvyšší hory.

foto: M. Berger

Na tiskové konferenci u příležitosti
zahájení stavby lanovky na Sněžku
se jako první ujal slova starosta
města Alan Tomášek: „Chtěl bych
poděkovat především společnosti
Dabona a projektové manažerce
Lence Dvořákové, za veškerý čas a
sílu, jenž do projektu vložily,“ vyzdvihl úlohu poradenské firmy,
která pro město zajišťovala administrativní část projektu od
výběrových řízení po úspěšně
získanou evropskou dotaci.
Chvíli předtím poklepal společně
s ředitelem firmy BAK Dušanem
Čížkem, ředitelem LD Sněžka Jiřím
Martincem, ředitelem KRNAP Janem Hřebačkou a marketingovou
ředitelkou firmy Leitner, zajišťující
technologii stavby, na základní
kámen budoucí lanovky.
„Aby se stavba v nejpřísněji
chráněném úseku ochrany přírody
mohla vůbec realizovat, můžeme
stavět jen od srpna do listo-

padu. Přesto můžu slíbit, že práci
dokončíme v termínu,“ ubezpečil
všechny přítomné, mezi nimiž
byli i významné osobnosti regionálního veřejného života, ředitel
společnosti BAK Dušan Čížek.
Omezení letů vrtulníků, které
budou dopravovat stavební
materiál, byla jednou z podmínek
správy KRNAP, která po sérii
jednání svolila s výstavbou nové
lanovky až na vrchol. „Nesmíme
zapomínat, že KRNAP je pro nás
partnerem nejdůležitějším, patří
jim obrovský dík za spolupráci
při realizaci,“ zdůraznil roli správy
Alan Tomášek.

vizualizace: Trento

Zatím započaly drobné terénní úpravy v místech budoucí
dolní stanice lanovky, během
tří týdnů by se měl vznést první
vrtulník, který začne umisťovat
patky pro sloupy nové lanovky.
„Předpokládáme, že návštěvníci
ani obyvatelé města do konce
tohoto roku stavbu výrazně nepocítí,“ řekl Dušan Čížek. Dokončení stavby je plánováno na
březen 2014.
Marketingová ředitelka firmy
Leitner Melanie Kaindl v rámci
konference také přiblížila samotný

design budoucí lanovky: „Kabiny
diamantového tvaru upravujeme
každému klientovi na míru, proto
i ty pecké budou mít originální
podobu.“
Na tiskové konferenci vyvstala
také otázka možného překročení
299 milionového rozpočtu. Lenka
Dvořáková ze společnosti Dabona
upozornila, že evropská dotace
umožňuje 5% navýšení rozpočtu
na vícepráce, které však musí být
řádně zdůvodněny a zdokumentovány. Dušan Čížek z firmy BAK,
a.s. však zmínil svojí zkušenost:
„Na našem posledním projektu
veškeré vícepráce uhradila naše
firma, čekáme, že projekt bude
stát tolik, na kolik jsme nacenili,“ upozornil ředitel stavební
společnosti.
Ohledně úvěru, který si město
bude na dofinancování lanovky
brát, se uskuteční výběrové řízení
na poskytovatele bankovní služby.
„Zadávací podmínky si vyzvedlo
5 bankovních subjektů, otevírání
obálek, kterému budu přítomen
já, tajemník Michal Berger a Mgr.
Veronika Lžičařová, proběhne
10. října,“ řekl místostarosta Pece
Zdeněk Virt. Úvěr město hodlá
splácet z podílů z tržeb. „Provoz
bude omezen na 250 osob na
hodinu, přesto nehrozí nárůst cen
jízdného. Maximálně v jednotkách
procent díky inflaci,“ dodal starosta Alan Tomášek.
Matěj Dostálek
na 6. ročník Cyklovyjížďky okolo

Z KLUBU SENIORŮ
Náš aktivní klub důchodců se
sešel ve své klubovně v bývalé
škole ve Velké Úpě tento rok již
šestkrát. Pečtí senioři se scházejí
v hojném počtu a nikdy nezapomenou popřát jubilantům.
Ale nejen to. Pořádají například
výlety po celé ČR. V květnu tak

navštívili zámek Hrubý Rohozec a
hrad Valdštejn. Jednodenní výlet
byl nadšeně přijat a autobus byl
zaplněn do posledního místa.
13. – 15. 9. se rozjeli do západních
Čech přes Brandýs nad Labem a
Zámek Chýše, kde navštívili i místní pivovar; dále Bečov nad Teplou,
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kde obdivivali relikviář sv. Maura,
Karlovy Vary a Cheb. Nocleh byl
zajištěn v Toužimi a přes Lány se
vraceli domů. Nyní chystají výlet
do Polska, který se uskuteční 19.
října.
Jaroslava Dostálková

KRAKONOŠŮV GULÁŠ POPÁTÉ
Už pátý ročník soutěže o nejchutnější guláš se
uskutečnil 24. 9. 2011 na parkovišti U Kapličky. „Tradici založil Jarda Dostálek, po kterém je pojmenována
cena veřejnosti. Hlavní cenou je putovní pohár starosty, o jehož vítězi rozhoduje odborná porota,“ po
pisuje pravidla Ivan Balcar ze Sdružení dobrovolných
hasičů Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, které soutěž
každoročně organizuje.
O rostoucím zájmu o unikátní peckou událost
svědčila nejen vysoká návštěvnost, ale také seznam účastníků. Mimo loňských vítězů - kuchařů z
Červeného Kostelce - soutěžil také kuchařský tým
Plzeňské restaurace Obecního domu Praha. Ten si
také nakonec odnesl cenu poroty, ve které letos
mimo starosty Alana Tomáška a místostarosty Zdeňka
Virta zasedli například Jiří Martinec z LD Sněžka, nebo
Josef Moravec z VAKu. Cenu veřejnosti získal pecký
Enzian.
Deset soutěžních týmu vařilo dohromady ze 150kg
masa. Nádherným slunečným dnem provázel

přítomné kulturní program, v rámci kterého vystoupila například skupina Šlapeto nebo Michal Tučný
revival, svojí techniku předvedli nejen pořádající
hasiči, ale také místní horská služba. Zpestřením byla
účast významných osobností v kuchařských týmech.
Za Jelení louky vařil herec Michal Dlouhý, za tým
Boudy Máma moderátor a herec Pavel Nový.
Matěj Dostálek

NOVÝ CENÍK V LYŽAŘSKÝCH AREÁLECH
V rozhovoru na první stránce popisuje ředitel Ski Pec Jiří Krtička
změny v peckém areálu. Dostali jsme k dispozici ceníky obou
hlavních lyžařských areálů – úpského Skiportu i peckého Ski Pec,
pojďme se podívat na nejvýraznější
změny v cenové politice.
Ceny permanentek
Jeden z hlavních ukazatelů - jednodenní jízdenka - zlevnila o deset korun a spadla tak pod psychologickou hranici 600Kč (na 590Kč
v hlavní sezoně, v mimosezoně na
490Kč). Stouply sice ceny vícedenních permanentek, avšak díky
zapojení lyžařských areálů do projektu Karta hosta, bude lyžování
pro ubytované hosty levnější.
Výhody na Kartu hosta
Na Kartu hosta bude jízdné

výhodnější o 10%. Týdenní permanentka s touto slevou tak vyjde na
2826Kč. Hlavním cílem je zapojení
co nejvíce subjektů do celého
slevového projektu, který slouží
také jako kniha ubytovaných.
Dodejme ještě, že Karta hosta
dostane díky dotaci podobu magnetické karty, kterou bude možné
využít opakovaně.
Bodové jízdenky
Zásadní letošní novinkou v politice
našich lyžařských areálů je zavedení tzv. bodových permanentek s
kreditem 90, 200, 310 a 610 bodů.
Devadesátibodová jízdenka bude
stát 200Kč a se zvyšující se hodnotou bude cena za jeden bod klesat (610ti bodová bude za 1000Kč)
Na jednotlivých sjezdovkách se
pak při odbavení turnikety bude

odečítat různý počet bodů: Hnědý
vrch 31, Portášky 30, Javor 24,
Zahrádky a Vysoký Svah 14. Na
menších vlecích bude bodový rozptyl mezi 6ti a 9ti body za jízdu.
Další změny a slevy
Novinkou je mimo větších slev pro
rodiny (jednodenní 2+2 bude stát
1250Kč v hlavní sezoně) také sleva
pro školní skupiny, a to 20%. Je
však nutné předložit seznam žáků
s razítekm školy.
Odděluje se také cena jedné
jízdy na Hnědém vrchu (100Kč)
a Portáškách (70Kč). Cena jedné
jízdy na dalších vlecích Skiportu
bude 40Kč, na vlecích Ski Pec
50Kč. Nový ceník bude v nejbližší
době k dispozici na internetových
stránkách obou areálů.
Matěj Dostálek

Nová podoba
Karty hosta.
Magnetická karta
bude jistě zajímavým suvenýrem
pro naše hosty
>>>
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