na

· Díky péči téměř tří desítek provozovatelů, je

upravováno, dle sněhových a klimatických podmínek,
až 670 km místních lyžařských běžeckých tras a okruhů. Patří mezi ně páteřní
trasa Krkonošská magistrála z Harrachova do Žacléře - 72 km, závodní běžecké
tratě - 89 km, ostatní běžecké tratě v Krkonoších – 410 km, běžecké tratě v Podkrkonoší – 100 km.

· NA BĚŽKY DO POLSKÉ ČÁSTI KRKONOŠ. Ve dvou místech na hřebenech hor
lyžařské běžecké tratě navazují na trasy, jejichž údržbě se věnují na polské straně
Krkonoš. Na Pomezních Boudách - u Horních Albeřic a Harrachov – Jakuszyce.

V roce 2002 jsem byl zvolen předsedou dobrovolného Svazku měst a obcí Krkonoše, se sídlem ve Vrchlabí. Aktuálně čítá 40 měst a obcí se zhruba 65 tisíci trvale
žijícími obyvateli. Funkci vykonávám dodnes. Mám manželku Marcelu, dva syny
Jana a Jakuba s rodinou.

Ing. JAN SOBOTKA

· VYUŽIJTE BĚŽECKÉ STOPY, které navazují na již existující tratě: např. Dolní
Dvůr – Vápenice (2 km), Skiareál Luisino údolí (horní stanice vleku) – Hříběcí Boudy – Husí potok – Sluneční stráň (5 km), Rýchorský kříž – Sněžné Domky – Pod
Dvorským lesem – Babí (5 km), odbočka Lahrovy Boudy – Zadní Rennerovky –
Dvorská bouda (2,5 km), Růžohorky – Janovy Boudy – Spálený mlýn – Malá Úpa
– kostel (7,5 km), okolo Kraví hory (2,5 km), Horní Albeřice (místní úprava trasy
okolo lomu).

Starosta Vrchlabí
Nezávislý kandidát za STAN do Senátu ČR
Předseda Svazku Krkonoše
- čtyřiceti měst a obcí

· Úprava tras vhodnou technikou a za dostatečné sněhové pokrývky nemá

negativní vliv na přírodní prostředí KRNAP ani na předměty ochrany Evropsky významné lokality Krkonoše či Ptačí oblasti Krkonoše. Proto můžete jezdit na
běžkách i na některých horských zásobovacích cestách. Nejsou však pravidelně
upravovány: Luční bouda – Výrovka – Pec pod Sněžkou, Výrovka – Chalupa Na
Rozcestí – bývalé Klínové boudy, Labská bouda – napojení na Krkonošskou lyžařskou magistrálu.

· duchem sportovec
· srdcem „Krkonošák“
· rozumem regionalista

·

BĚŽECKÝ AREÁL VEJSPLACHY. Vám, kteří si rádi kondičně zaběháte klasickou technikou ve stopě anebo zabruslíte na manšestru, určitě doporučuji denně

upravované lyžařské stopy a tratě ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy. Nastoupit do
nich můžete třeba u fotbalového stadionu ve Vrchlabí, kde se dá zaparkovat automobil. V areálu jsou tratě závodní i pro rekreační sport. Průběžně je upravováno
„kolo“ směrem na Dolní Brannou (6 km) a Horní Brannou (6 km). Stopy navazují
na velký okruh přes Valteřice směrem na Kněžice a zpět do Vrchlabí (12 km). Upravené jsou i tratě směrem k letišti a Lánovu.

K veřejné práci je osloven nezávislými a stejně
smýšlejícími lidmi, starosty a senátory.
Svoji pozornost soustředí na pilíře ekonomické
stability – regionální rozvoj a řešení souvisejících
problémů nejen s celokrkonošským dosahem.

·

DOPORUČUJI BĚŽECKÉ OKRUHY např. okolo Hvězdy v Kořenově, přes Čertovu horu z Harrachova, na Janouškově cestě, z Vítkovic do Harrachova, v okolí
Rokytnice nad Jizerou, v okolí Špindlerova Mlýna: Buď fit stopa, Žalské rozsochy,
nástupními místy jsou Vrchlabí, Křížovky, Benecko,Vítkovice, Horní Mísečky. Náročnější lyžaři mohou využít trasu jako nástup na Krkonošskou magistrálu, která vede přes Horní Mísečky, ze Špindlerova Mlýna do Strážného, ze Špindlerova
Mlýna do Pece p. Snežkou a Horního Maršova, okolo Černé hory, z Janských Lázní
k Sosnovce, v okolí Žacléře. A jsou mnohé další.

· Většina roleb na úpravu běžeckých tratí je napojena na GPS. Prostřednictvím

nich přináší aktuální informace o stavu upravenosti stop v jednotlivých lokalitách.
Pokud máte zájem, věnujte pozornost portálu www.bilestopy.cz, který je propojen s webovým portálem holidayinfo.cz, seznam.cz a krkonose.eu.

· CO TAKHLE NA BĚŽKY DO PODKRKONOŠÍ? Kolem Zvičiny, do Dolní Brusnice,

sv ra
senáto

Ing. Jana Sobotku

při volbách do Senátu ČR podporují:
Mgr. Ivan Adamec
ODS

MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA.
KDU – ČSL

z Mostku přes Horní Brusnici na vrchol Zvičiny, do okolí Městyse Pecka na Krkonošskou vyhlídku a zpět (Pecka, Krkonošská vyhlídka, Horní Javoří, nad Arnoštov,
Bukovina u Pecky, Pecka), v Bukovině u Pecky je možné se napojit na trasu do
Lázní Bělohrad přes Brtev a zpět. K Červenému kříži a zpět (Pecka, U Borovičky,
Vidonice, přes Červený vrch k Červenému kříži a zpět). V Královédvorsku je krajina
vhodná pro ty, kteří si rádi chodí po vlastní trase v neudržovaném terénu.

Ing. Aleš Cabicar

· Další informace ohledně sportovního vyžití najdete na www.krkonose.eu
· Do horského terénu nezapomeňte nabitý mobilní telefon.
· Řiďte se pokyny Horské služby Krkonoše.
· Pro případ nouze telefon 1210.

Mgr. Jan Balcar Ph.D.

TOP 09

Michal Kudrnáč
Strana zelených
LES

· Podpora cestovního ruchu v horách, zvýšení kvality
služeb.
· Rozumný rozvoj s vazbou na širší sportovní
možnosti.
· Péče o zvláštní území a ochranu přírody nejenom
v Krkonošském národním parku.
· Vzdělávání a více sportu do života mládeže.
· Rozvoj měst a obcí i více pracovních příležitostí.
· Posílení infrastruktury a pobídky investorům.
· Urychlení dostavby dálnice D11 přes Trutnov
do Polska.

www.jansobotka.cz
www.krkonose.eu · www.rozvoj.krkonose.eu

Krkonoše

na vý ách
běžk

Voélhte
o

jedinečné navenek
přátelské uvnitř

rách a v jeho podhůří, je základem systematické
koordinace zimní turistiky na území nejenom Krkonošského národního parku v rámci ochrany jeho
přírody.

Tiplyety

Narodil jsem se 25. 7. 1961 ve Vrchlabí. Základní školu a gymnázium jsem absolvoval zde. V roce 1988 jsem dokončil VUT Brno, fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Po ukončení základní vojenské služby v roce 1989 jsem
nastoupil jako projektant do firmy Agrostav Dvůr Králové nad Labem, v roce 1990
jsem se stal samostatným projektantem na vlastní oprávnění. V roce 1991 jsem
založil s dalšími třemi společníky firmu na výrobu mikrotenových sáčků. V roce
1992 jsem se vzdal svého podílu a nastoupil jako vedoucí stavební výroby, která
měla 25 zaměstnanců, do firmy Kobra Plus Vrchlabí. V roce 1994 jsem nastoupil
jako vedoucí stavební výroby, která měla ve dvou střediscích okolo 100 zaměstnanců, do firmy NOVOS Hradec Králové. V roce 1995 jsem se stal vedoucím provozu vleků ve Špindlerově Mlýně.
V roce 1998 jsem byl zvolen starostou města Vrchlabí. Funkci vykonávám páté
funkční období dosud.

Krkonoše – lyžařský běžecký ráj

· KRKONOŠE – LYŽAŘSKÝ BĚŽECKÝ RÁJ - na ho-

O mně

www.krkonose.eu

Vydejte se do bílých sněhových stop na běžky
Vybral jsem pro vás zajímavé tipy na výlety
Krkonoše – lyžařský běžecký ráj

SENÁTNÍ VOLBY
5. - 6. ledna 2018 a 12. - 13. ledna 2018

MCaHpSPaORTŮ

ZIMNÍ NOŠÍCH
O
V KRK HŮŘÍ
A POD

Ing. JAN SOBOTKA
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