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Výzva Libereckého kraje a
Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou
Cestovní ruch před kolapsem!
Liberecký kraj a Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou žádají ministerstva o
podporu cestovního ruchu kvůli koronaviru. Opatření v souvislosti s již téměř rok trvající
koronavirovou pandemií negativně ovlivnila práci řady podnikatelů a prakticky jim
znemožnila věnovat se oborům, v nichž působí. Téměř úplně paralyzovala cestovní ruch a
gastronomii. Liberecký kraj proto, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci
nad Nisou, připravil dopis, jehož prostřednictvím apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a žádá vyšší podporu pro restart těchto oborů.

Destinační společnost pro turistickou oblast
Krkonoše – svazek měst a obcí se připojuje k Výzvě
Jedním z nejvýznamnějších odvětví, které zaměstnává obyvatele Krkonoš, je cestovní ruch.
Tisíce zdejších lidí našly uplatnění ve službách turismu, bez kterých si návštěvníci pobyt
v nejvyšších českých horách již těžko dovedou představit.
V souvislosti s vládními opatřeními zavedenými k omezení šíření koronavirové pandemie
přišla řada lidí, sezónních zaměstnanců a drobných podnikatelů o práci.
K tomu Ing. Jan Sobotka, senátor a předseda oblastní destinační společnosti Svazek
Krkonoše, připojuje: „Krkonoše jsou více než dvě století turistickou destinací, a proto zde
vznikly desetitisíce pracovních míst závislých právě na turismu. Proto bychom se rádi za naše
lidi připojili k Výzvě. Apelujeme, aby Vláda ČR vnímala složitost situace území, v němž jsou
služby v cestovním ruchu rozhodující.
Připomeňme, že malí živnostníci, rodinné firmy, servírky, uklízečky apod. a také sezonní
zaměstnanci ve skiareálech, muži v zimě pracující u lyžařských vleků, v létě např. jako lesní
dělníci, nemají zaměstnání ani jiné pracovní příležitosti. Pro některé rodiny nastala fatální
situace. Vláda ČR by mohla pomoci. Vždyť průmysl cestovního ruchu, pokud funguje, přináší
průměrně ročně na tržbách cca 10 miliard Kč. A to není zanedbatelné číslo,“ vypočetl a
uzavírá Jan Sobotka.
Poznámka: celé znění tiskové zprávy „Výzva“ na: https://www.libereckykraj.cz/redakce/index.php?clanek=272910&slozka=198140&lanG=cs&xuser=175723239435
338094&fbclid=IwAR21TvTcQRmfkYWFFGf2el1fBhUqbV8ExpJDvJ_mGkzoIqaew7m4hl
xH-g4

Leden 2021, Dáša Palátková.
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