Vlekaři dostali pokutu za odběr vody z Úpy
Mladá fronta DNES - 21.1.2017
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Rozhoduje se ministr financí podle toho, co se odvysílá v televizi?
prvnizpravy.cz - 21.1.2017
rubrika: politika - strana: 00
Bez sdělení jakýchkoliv relevantních
důvodů zastavil ministr financí více
než dvouletý přípravný proces, který
pro celý harrachovský lyžařský areál
znamenal
naději
na
lepší
budoucnost. ," bouří se nejenom
poslanec a olympijský medailista ve
skocích na lyžích Pavel Ploc, ale i
ČUS.
Pavel Ploc

"Ministr financí Andrej Babiš zrušil prodej státních pozemků provozovateli lyžařského
areálu v Harrachově. Důvodem pro tento krok jsou "pochybnosti", které v souvislosti
s tímto prodejem v posledních dnech v médiích vyvstaly. Bez sdělení jakýchkoliv
relevantních důvodů tak zastavil více než dvouletý přípravný proces, který pro celý
harrachovský lyžařský areál znamenal naději na lepší budoucnost," bouří poslanec a
olympijský medailista ve skocích na lyžích Pavel Ploc.
"Zastavení prodeje je podivné především z toho důvodu, že na přípravě prodeje
pozemků v Harrachově se výrazně podílel také Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Tento úřad podléhá odbornému dohledu Ministerstva financí
České republiky, tedy právě ministru Babišovi. Znamená zastavení prodeje, že tento
úřad pochybil? Pokud ano, v čem? Jaké skutečné důvody stojí za zastavením
prodeje pozemků? Opravdu se ministr financí rozhoduje podle toho, co se odvysílá v
televizi?, " ptá se poslanec Ploc.
"Postup ministra financí v zásadě znamená ohrožení naděje na to, že v Harrachově
budeme zase mít důstojný skokanský areál a budeme schopni navázat na
mimořádně úspěšnou československou skokanskou tradici. Skokanské můstky v
Harrachově se rozpadají, v lokalitě neexistuje možnost umělého zasněžování, není
zde lanová dráha a lyžařské vleky jsou zastaralé," pokračuje v úvahách Pavel Ploc.
"Tímto krokem ministra financí je podle mého názoru definitivně ohrožena
budoucnost celého harrachovského lyžařského areálu. Jednou z cest byl dlouhodobý
pronájem, pokud je však jedinou možností na stole prodej pozemků, měl by ho získat
současný provozovatel. Nebo má pan ministr financí nějaký zázračný plán? Třeba si
ho koupí přes svůj investiční fond…," uzavřel svůj komentář poslanec zvolený za
ČSSD Pavel Ploc.
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Lyžařské areály praskají ve švech, provozovatelé si mnou ruce
tn.cz - 22.1.2017
rubrika: TN.CZ/default - strana: 00

Tržby lyžařských areálů v posledních týdnech prudce stoupají. Zima přeje jejich
provozovatelům a sjezdovky jsou plné lyžařů. Už teď je jisté, že ski-areály budou mít
nejvyšší příjmy za posledních 5 let. Ve srovnání s loňskem by zisky mohly být až o
40 procent vyšší.
Na takovou zimu se těšili provozovatelé lyžařských areálů 5 let. Nejmladší z nich v
Krušných horách dokonce nemohl tři sezóny kvůli nedostatku sněhu zahajovat
sezónu dřív než v průběhu ledna. Loni na Plešivci vydělali na tržbách 16 milionů
korun. To je třikrát méně, než předpokládali.
"My jsem zatím pořádnou zimu nepoznali a konečně letos se ta zima povedla. My
bychom se chtěli dostat někde ke 40 milionům," doufá manažer ski-areálu Plešivec
Petr Voráček.
Také na Klínovci loni prodělali desítky milionů korun. Na to chtějí rychle
zapomenout. "My si myslíme, že pokud ten trend vydrží až do konce zimy, že
bychom se mohli dostat s tržbami zhruba o 30 až 40 procent výše, než byla ta loňská
nepovedená zima," uvedl jednatel ski-areálu na Klínovci Martin Píša.
Spokojení jsou i prodavači v bufetech a stáncích. "V průměru prodáme třeba o sto
párků víc, než ve srovnání s loňským rokem," radoval se Daniel Blahník.
I v areálu v Perninku by si přáli, aby se skromné tržby v letošní sezóně oproti
minulým zvedly minimálně o 30 procent. "Když se rozhlídneme kolem sebe, tak
bychom potřebovali investovat prakticky do všeho. Nejdůležitější pro nás je
zasněžování," vysvětlil provozovatel areálu Rudolf Holý.
Tato zima se totiž nemusí opakovat a právě technický sníh pomůže menším areálům
přežít.
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Vlekařům svítá naděje, na údržbu tratí pro běžkaře získají víc peněz
hradec.iDNES.cz - 22.1.2017
rubrika: Hradec / Hradec - zprávy - strana: 00 - autor: 5plus2.cz, Tomáš Plecháč
Provozovatelům lyžařských areálů ve východních Čechách svítá naděje, že nebudou
muset ze svého platit úpravu běžeckých tras či skibusovou dopravu.
Královéhradecký kraj připravuje dotační
program, z něhož by vlekaři na nevýdělečné
aktivity mohli čerpat peníze.
Další miliony korun bude rozdělovat
ministerstvo pro místní rozvoj. Například
největší krkonošský SkiResort Černá hora–
Pec za tyto aktivity ročně utratí 10 až 12
milionů korun. Provozovatelé středisek tvrdí,
že stávající „systém“ je dlouhodobě
neudržitelný.
| foto: Bořivoj Černý, MAFRA; Ilustrační foto

Úpravu běžeckých tras financují z peněz,
které v zimní sezoně vydělají provozem
sjezdovek.
Hradecké
hejtmanství
v
současnosti dokončuje přípravy dotačních programů určených speciálně na podporu
cestovního ruchu. Poté, co je projedná výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch,
půjdou ke schválení do krajského zastupitelstva.
„Jde o program zaměřený na podporu lyžařských běžeckých tras, destinačního
managementu a informačních center,“ upřesňuje Martina Götzová z hradeckého
hejtmanství.
Zastupitelé by návrh měli schvalovat začátkem února. Žadatelé budou moci získat
peníze na příští zimní sezonu, na celou oblast cestovního ruchu má kraj pro letošní
rok připraveno 4,3 milionu korun.
„Byli bychom rádi, kdyby se náklady alespoň z 50 procent zaplatily z veřejných
zdrojů. V našem případě by to znamenalo úsporu pět až šest milionů korun,“ říká
Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora-Pec, pod který spadá pět středisek a 41
kilometrů sjezdovek.
V zimě upravuje přes 80 kilometrů běžeckých tras. Se započtením skibusové
dopravy mezi jednotlivými středisky to resort stojí více než 10 milionů korun ročně.
Podle Hynka se přitom nároky běžkařů zvyšují a náklady na kvalitní úpravu tras
rostou.
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„Za uspořené peníze budeme moci pořídit například šest sněžných děl, jednu rolbu
nebo jeden nový vlek,“ dodává. Finanční úleva se promítne také do letní sezony,
která je závislá na ziscích vlekařů v zimě.
Snahu hejtmanství napumpovat do neziskových aktivit horských středisek více peněz
vítají také vlekaři v Orlických horách.
„Vím, že se něco chystá, ale zatím neznám podrobnosti ani podmínky, za jakých
bude možné o peníze žádat. Určitě to je cesta, jak zkvalitnit podmínky pro běžkaře,“
říká šéf Skicentra Deštné v Orlických horách Petr Prouza. Podle něj se náklady na
úpravu tras v okolí Deštného ročně pohybují ve stovkách tisíců korun. Rolby vyjíždějí
upravovat trasy dvakrát týdně.
„Pokud by upravovaly tratě každý den, tak už se bavíme o milionech,“ doplňuje
Prouza.
Peníze rozděluje i stát
Zatímco krajské programy pro podporu cestovního ruchu jsou teprve ve stadiu
příprav, nový národní program zaměřený na stejnou oblast ministerstvo pro místní
rozvoj představilo už v listopadu. Obce i firmy mohly o peníze žádat na přelomu
prosince a ledna, tento rok si mezi sebe rozdělí 300 milionů korun. Dotace pokryje až
50 procent nákladů. Žadatelé mohou získat příspěvek třeba na rolbu nebo skútr či na
výstavbu sociálního zázemí a odpočívadel pro běžkaře.
„Novým programem na podporu cestovního ruchu se snažíme zvýšit
konkurenceschopnost destinací a zlepšit socioekonomické přínosy turismu. Novinkou
je zejména možnost financovat různé projekty zaměřené na marketing a také
nadregionální aktivity,“ řekla ministryně pro místní rozvoje Karla Šlechtová.
Hradecké hejtmanství přispívá na úpravu bílých stop každoročně, letos na to vydá
1,8 milionu korun. Dosavadní krajský příspěvek ale pokryje pouze zlomek nákladů.
Orlické hory, kde se upravuje kolem 250 kilometrů tras, tuto zimu dostanou 660 tisíc.
V celých Krkonoších rolby a skútry v ideálních podmínkách projíždějí 570 kilometrů
běžeckých tratí, letošní příspěvek se pohybuje okolo 900 tisíc korun. Se 660 tisíci
korunami je největším příjemcem svazek měst a obcí Krkonoše, který peníze dál
rozděluje mezi upravovatele tratí.
Zatím spíš symbolickým příjmem v řádech tisíců korun jsou pro upravovatele
příspěvky z prodeje běžkolepek. Zakoupením samolepky v hodnotě 50 až 1 000
korun mohou zájemci přispět na tratě v Orlických horách a také ve Vrchlabí.
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Spor o státní pozemky v Harrachově
Prima - 24.1.2017
pořad: Zprávy FTV Prima - vysíláno: 18:55 - pořadí zprávy: 08
Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
-------------------Spor o státní pozemky v lyžařském areálu v Harrachově, stále nemá řešení. Do jejich
odprodeje současnému provozovateli vleků, který je chtěl od státu odkoupit, se totiž
vložil ministr financí, Andrej Babiš. Na spor přitom mohou nejvíce doplatit samotní
lyžaři. Podrobnosti má Karolína Hošek.
Karolina HOŠEK, redaktorka
-------------------Sjezdařské vleky provozuje akciová společnost Sportovní areál Harrachov. Pozemky
pod nimi jsou ale státní. Firma si je dosud pronajímala. Nájemní smlouva jí nedávno
vypršela. A tak je chtěla odkoupit. Ministru financí, Andreji Babišovi, se ale nezdála
nastavená cena a rozhodl se prodej prověřit.
Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/
-------------------Uložil jsem interní audit, aby to paní /nesrozumitelné/znovu všechno prověřila. No a
samozřejmě, pokud je ta možnost udělat veřejnou dražbu, tak ji uděláme.
Karolina HOŠEK, redaktorka
-------------------S takovým postupem souhlasí i Úřad pro zastupování státu v majetkových věcech,
který prodeji velí. Provozovatelé areálu se bojí, že pokud se bude konat veřejná
dražba, pozemky mohou získat spekulanti. Sami na ně totiž mají předkupní právo.
Ale nikoliv už neomezené finance. Pokud by nový majitelé nastavili příliš vysoký
nájem, podle zástupce provozovatele by to mohlo provoz areálu vážně ohrozit.
Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
-------------------Náš zájem jedinej je, aby se tam vybudoval funkční celek, který by byl opravdu
pýchou české reprezentace a i města Harrachov, protože město Harrachov není v
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takové kondici, aby bylo schopné vybudovat a obnovit sportovní areál, což dokazuje
první pohled, když se na to podíváte.
Karolina HOŠEK, redaktorka
-------------------Město Harrachov chtělo dřív samo pozemky za symbolickou cenu koupit. Teď ale
obrátilo a chce, aby pozemky zůstaly státu. Samo na ně peníze totiž nemá. Stejně,
jako předkupní smlouvu. Na rozdíl od současného provozovatele.
Eva ZBROJOVÁ, starostka Harrachova /SLK/
-------------------My, jako rada města, doporučujeme, aby stát přehodnotil potřebnost či nepotřebnost
pozemků v Harrachově, svého majetku, a doporučujeme, aby si stát tento majetek
ponechal.
Karolina HOŠEK, redaktorka
-------------------Je tedy možné, že se nakonec vyplní to, čeho se všichni nejvíc obávali. A to, že na
pozastavený prodej nejvíc doplatí samotní sportovci. Vlekoucí se tahanice totiž
mohou být výraznou brzdou pro investice do areálu. A někdejší rezort světového
věhlasu už teď ztrácí den za dnem svou prestiž. Karolína Hošek, Bohumil Roub a
Libor Tampier, Prima FTV.
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Budovu pro věznici v Králíkách může stát prodat. Chce ji skiareál
Mladá fronta DNES - 25.1.2017
rubrika: Kraj Pardubický - strana: 13 - autor: Jaroslav Hubený

VLAKEM NA LYŽE
Snow - 25.1.2017
rubrika: Tipy - strana: 127
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Jak vrátit vesnicím život?
Téma: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
26.1.2017 denik.cz Strana 0 Ekonomika
Zuzana Zelenková
Velké Karlovice, obec položená u hranic se Slovenskem, dlouhodobě čelí vylidňování. Mladí, vzdělaní
lidé často odcházejí do větších měst. Zabránit tomu mají investice do cestovního ruchu.
"
Právě Velkým Karlovicím měly pomoci evropské dotace. Tamní starosta to vidí trochu složitěji.
„Dotace pomohly stabilizaci pracovních míst, k omlazení bohužel nedochází, naopak, mladí lidé nám
odcházejí stále pryč, zvláště potom ti, kteří mají nějaké vyšší vzdělání," uvedl starosta Velkých
Karlovic Miroslav Koňařík.
První dotaci Velké Karlovice dostaly na přelomu let 2009/2010. Sice díky ní vzniklo několik pracovních
míst v cestovním ruchu, odliv lidí se ale nezastavil a s turisty přišla i negativa. „Na jedné straně je znát
že dotace napomohly celkovému ekonomického rozvoji, na druhé straně si část obyvatel stěžuje na
větší ruch a pohyb turistů," dodal Koňařík. Velké Karlovice dostaly peníze vícekrát a to na parkoviště,
koupaliště, chodníky, úpravu komunikací a na novou cyklostezku Bečva.
Čtěte také: Čeští zemědělci loni utržili o 3 miliardy korun méně než v roce 2015
Oproti tomu ze studie, kterou dnes prezentoval Svazu obchodu a cestovního ruchu, vyplývá, že
dotace z evropských strukturálních fondů na rozvoj cestovního ruchu v odlehlých oblastech pomáhají
snižovat nezaměstnanost a vylidňování, tedy stárnutí obcí.
Z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost by od poloviny příštího roku
měly jít do cestovního ruchu další peníze, celkem až 2,5 miliardy korun, navíc existuje i státní
motivační program.
"Obce mohou vybírat poplatky za cestovních ruch, bohužel v celé republice je takových obcí pouze 14
procent, proto přicházíme s novelou o místních poplatcích, kolik dané obce vyberou z cestovního
ruchu a reinvestují zpátky, tolik stát přidá," řekla Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní
rozvoj. V cestovním ruchu se navíc dobře uplatní i lidé, kteří hůře hledají zaměstnání, například mladí
do 25, nebo ženy nad 50 let
Nepřehlédněte: Domácích zabijaček prasat ubývá
„Staré" není pouze příhraničí. Jedná se i o okrajové části jednotlivých regionů kam se stěhuje
stárnoucí populace. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je vhodné v daných místech
podporovat právě cestovní ruch způsobem, aby zaměstnavatel měl možnost své lidi udržet po celý rok
a nejen sezonně.
Nemělo by chybět wellness a vybavení pro děti. Stejně tak by každá ubytovací kapacita měla mít
například školící místnost, aby ji mohly využívat i firmy. Důležité jsou i školy v přírodě a to především
proto, aby právě mimo sezonu turistický ruch neutichal.
„Řešíme možnost vrátit do hry žáky v podobě školních výletů a škol v přírodě, předpokládáme, že by
se děti na daná místa chtěly vracet s rodiči, popřípadě později v dospělosti. Jde o zajímavý popud jak
motivovat školy finanční dotací na žáka, abychom vytížili území i v méně atraktivním období,"
vysvětlila Dostálová.
Podle tvůrců studie, sociologa Tomáše Lebedy z Univerzity Palackého v Olomouci a poradce šéfky
SOCR ČR Tomáše Kantora, je odlehlá obec taková, ze které musí obyvatelé dojíždět více než deset
kilometrů do zaměstnání. V obcích navíc často zanikají obchody, nebo třeba restaurace, jde o
začarovaný kruh, kdy není podnikatelsky zajímavé v lokalitě s nízkým počtem obyvatel začínat s

byznysem. Lidé, kteří v daných místech žijí nemají podle výzkumu problém popojet si na větší nákup,
nebo za zábavou. Ovšem denní dojíždění za prací už problém je. A co místní potřebují nejvíc?
Všechno jde stranou, hlavní je mateřská školka.
Přečtěte si: Dagmar Nejedlá: Pět dětí na jeden záchod a hotovo. Je to nutné?"
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