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TISKOVÁ ZPRÁVA
Valná hromada SMOK - ohlédnutí
Šestnáctý rok působení a práce pro nejvyšší české hory, ve prospěch veřejných projektů
na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje, završil Krkonoše – svazek čtyřiceti
měst a obcí Valnou hromadou konanou v Peci pod Sněžkou.
Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, zrekapituloval: „Pec pod Sněžkou jsme zvolili
záměrně a prvně, abychom společně území navštívili. Byl jsem za to rád. Měli bychom se
vzájemně potkávat možná více na různých místech pohoří. Troufám si říci, že mnozí
z účastníků Valné hromady, především z řad hostů, mohli být v Peci možná zcela poprvé.
Valná hromada roku 2016 zrekapitulovala uplynulé období, jak z hlediska financí a rozpočtu,
tak z pohledu odvedené práce. Odsouhlasili jsme rozpočet na nadcházející rok a ujistili se, že
má Svazek Krkonoše kvalitní pracovní mini tým, včele se schopným vedením. Rok 2016 jsme
uzavřeli s přebytkem. Toho se držím, je to zdravý stav rozpočtu.
V rámci Valné hromady byl prostor pro prezentaci práce v oblasti cestovního ruchu, která
názorně dokumentovala aktivity a činnost Svazku. Škála práce je široká. Především díky
Regionálnímu turistickému informačnímu centru Krkonoše máme zpětnou vazbu pro turisty.
Víme, co chtějí, co poptávají, co je na trhu s informacemi žádoucí.
Přítomným byl předložen Plán činností na rok 2017, včetně nově připravovaného
rezervačního ubytovacího systému. Starostové Plán činností 2017 schválili. Je vodítkem další
práce, kterou jsme chtěli představit a sumarizovat. V objemu toho, co jsme udělali, je naším
úkolem i nadále ubezpečit partnery, že je přínosné být členem.
I když není na Valné hromadě prostor pro širokou diskusi a příspěvky, starostové musí být
v obraze a musí vědět, kam se věci ubírají. Chtěl bych všem poděkovat, že se seznamují se
všemi podklady, že je dění ve Svazku Krkonoše zajímá a vyhodnocení celoroční činnosti
vítají. Přestože se téměř všichni setkáváme na různých diskusních fórech a platformách, jako
je pracovní skupina Integrované strategie regionálního rozvoje, Rada Svazku, Rada KRNAP,
marketingová skupina, průběžně činnosti Svazku sledují a mají důvěru, že spolupráce má
smysl.
Valnou hromadu ve Peci pod Sněžkou pracovně navštívili také hosté z Královéhradeckého
a Libereckého kraje, mezi nimi radní pro regionální rozvoj, památkové péče a cestovního
ruchu, zástupci odborů cestovního ruchu i ekonomického odboru, regionálního rozvoje
a dotací. Po volbách jsou někteří radní nově jmenováni. Osobně se dozvídají o konkrétních
pracovních výsledcích, iniciativách a aktivitách a přesvědčují, že je třeba ze strany krajů
Svazek Krkonoše finančně podporovat. Jsem rád za takovou operativní, jednoduchou
a lidskou komunikaci mezi námi všemi,“ uzavřel Jan Sobotka.
Prosinec, Dáša Palátková. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života
Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

