
Nejen kulturní a sportovní 
události, ale i pravidelné 
setkávání peckého klubu 
důchodců, aktivity dobro-
volných hasičů a vlastně i 
obyčejné posezení s přáteli 
u piva, kterému se u nás na 
kopci odjakživa říkalo “schůze 
boudařů” - to všechno vytváří 
obraz života v Peci pod Sněžkou 
a Velké Úpě. Společenské dění 
je  zkrátka duší města.   
Nejvýznamnější akce však nej-
sou ty, které přilákají nejvíce 
návštěvníků nebo dokonce sa-
motného prezidenta, nýbrž ty,  
které vznikají z upřímné snahy 
místních obyvatel pobavit sebe 
a své sousedy a udělat něco pro 
všeobecné blaho. 
Nejenže vytvářejí kulturní pod-
houbí, ale jsou pro nás stejně 
důležitou vizitkou jako kvalita 
služeb a infrastruktura.
Letní společenské události 
jsou také tématem zpravodaje, 
který držíte v ruce.  
                                   
                                   Matěj Dostálek 

Chceme vytvořit cílové výletní místo
Rozhovor s Klárou Veverkovou, majitelkou Boudy v Obřím dole
Klára Veverková přišla do Obřího 
dolu před deseti lety. Nejdříve měla 
v nájmu Boudu pod Sněžkou, před 
dvěma lety se rozhodla koupit Boudu 
v Obřím dole. Nejenže si díky svým 
nápadům a aktivnímu přístupu 
udržuje stálou klientelu, ale také dále 
rozvíjí oblast svého podnikání.

Je skvělé, že vytváříte v Obřím 
dole program nejen pro své hosty, 
ale i pro místní a náhodné kolem-
jdoucí...
Začali jsme s lavinovými kurzy, 
jejichž desátý ročník proběhl 
tuto zimu. Pořádali jsme ale akce 
různého charakteru, některé 
opakovaně -  Kubánskou noc, 
Country večírek, koncerty Xaviera 
Baumaxy a Jiřího Schmitzera. Na 
toto léto chystáme sympozium 
funkčního umění, ze kterého se, 
doufáme, stane tradice.  

Sympozium, které spolupořádáte s 
KRNAPem, nese název Obřák 
v Obřím dole, jak vlastně vznikla 
idea této akce?
Byli jsme překvapeni, jakou atrakcí 
je pro kolemjdoucí obyčejné štípání 

dřeva. Nejdříve jsme chtěli opravit 
most v Modrém dole, pak se 
k tomu přidala kaplička Panny Marie 
a koše na tříděný odpad. Nakonec 
jsme si řekli, že by bylo ideální dát 
tomu rámec události. Námi poz-
vaní umělečtí řemeslníci tak vytvoří 
například včelí úly nebo obří židli, 
která bude sloužit i jako lezecká 
stěna. Chystáme také další program, 
který by měl akci zpestřit – pikniky,  
pokus o vytvoření humanoidních 
slunečních hodin nebo přednášky o 
zdejších štolách. 

S KRNAPem spolupracujte 
dlouhodobě, co vás přivedlo na 
myšlenku vzájemné kooperace?
Přišlo mi to jako nejrozumnější 
řešení. KRNAP respektuji, protože 
žiji na jeho území a zároveň chci, 
aby respektoval on mě jako svého 
obyvatele. Myslím, že se poslední 
dobou snaží ukázat lidštější tvář >>>
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Provoz školky

Setkání lyžařů

TELEGRAFICKY

O potřebě nového a atraktivního 
loga, které by na propagačních 
materiálech a webových stránkách 
prezentovalo Pec pod Sněžkou 
jako moderní a dynamické město, 
jsme se se starostou města Alanem 
Tomáškem a předsedou Sdružení na 
propagaci města Jiřím Matějů začali 
bavit koncem loňského roku. Dopo-
sud se na výstupech objevoval buď 
heraldický znak, popřípadě v kom-
binaci s logem Sdružení na propa-
gaci města, na kterém se značně 
podepsal „zub času“. 
Hlavním problémem byly 
především finance. Nejen velká 
města jako Olomouc a Brno, ale 
například i Šumperk, dala na svá 
loga v řádech statisíců ze svého 
rozpočtu. Takovými částkami 

představitelé města nechtěli 
zatěžovat městskou kasu, proto 
bylo rozhodnuto, že se vypíše 
veřejná soutěž na 30.000, která 
bude navíc uhrazena z rozpočtu 
Sdružení na propagaci města. 
Přes nízkou soutěžní částku se do 
výběrového řízení přihlásilo přes 
sedmdesát návrhů, z čehož lze 
usuzovat, že vytvoření loga našeho 
města bylo pro přihlášené grafiky 
částečně otázkou prestiže. 
Rada Sdružení i zastupitelé města 
se nakonec jednomyslně shodli na 
vítězném návrhu, kterým je logo 
z dílny hradeckého grafika Lukáše 
Tanečka. 
Nové logo si můžete prohlédnout 
na titulce zpravodaje.                                           
                                            Matěj Dostálek 

...asi se trochu obává toho, jak to 
dopadlo s Národním parkem na 
Šumavě. Jelikož se snažím mít 
události mediálně podchycené, 
mám KRNAPu co nabídnout. Oni 
dostanou mediální prostor, my 
návštěvníky. 

Jak vlastně přistupujete k propa-
gaci svých aktivit?
O našich lavinových kurzech 
vyšly články v MF DNES a Reflexu, 
chystané sympozium by se mělo 
objevit v České televizi. Propagace 
je klíčová - od výhodných pozic 
ve webových vyhledávačích, díky 
kterým jsme získali velkou část kli-
entely, po přístup k lidem - když vás 
doporučí, je to nejlepší reklama.  

Kam dál chcete své aktivity v 
Obřím dole směřovat? 
Na jednu stranu se snažím 
přemýšlet tak, abychom se stali co 

nejvíce nezávislou jednotkou. Teď 
řešíme vlastní čističku, děláme také 
první krůčky v horském zemědělství 
– máme včelí úly, koupili jsme kozu. 
Druhým aspektem je vytvoření 
cílového výletního místa. Právě ve 
spolupráci s KRNAPem chceme dát 
vzniknout geologicko-botanické ex-
pozici. V Obřím dole totiž roste přes 
80 druhů bylinek, je zajímavé 
i jak Obří důl vznikl a proč je 
Sněžka s 13 kilometry štol 
nejprokopanějším kopcem ve 
střední Evropě. Chceme, aby vzniklo 
jakési environmentální centrum, 
kam by jezdily školy, děti by se učily 
například pracovat s bylinkami atd. 
To je však hudba budoucnosti, za-
tím děláme jen drobné krůčky. Jed-
ním z nich bude například projekt 
Adoptuj si svůj strom, který chceme 
odstartovat příští rok.

                   rozhovor vedl Matěj Dostálek

PEC MÁ NOVÉ LOGO

Karta hosta

Letní akce pro děti

V období letních prázdnin bude 
pecká školní jídelna a mateřská 
škola v provozu do 15. července. 
Od 18.července do 19.srpna 
2011 budou MŠ a ŠJ uzavřeny 
z důvodů čerpání dovo-
lené učitelek MŠ a provozních 
zaměstnanců školy. Provoz bude 
opět zahájen 22.srpna.

Na letní sezonu připravilo 
Sdružení na propagaci města opět 
slevový program Karta hosta. 
Pečtí návštěvníci tak budou mít 
výhodnější ceny při využívání 
pestré škály služeb, které poskytlo 
celkem 25 partnerů. Hlavní atrakcí 
je sleva na všechny tři  místní 
lanové dráhy (Sněžka, Portášky, 
Hnědý vrch). Nezapomeňte 
o slevách informovat vaše hosty.

Ve dnech 13. - 15. 5. se v Peci 
sešli lyžaři místního oddílu, kteří 
se narodili v letech1947 - 55. 
Podrobněji bude o akci psát Pavel 
Klimeš v novém čísle Veselého 
Výletu. 

Mimo kulturního a sportovního 
programu, o kterém se více 
dozvíte na protější stránce, 
proběhnou během léta v Peci dvě 
akce zaměřené na děti.  3. 7. se 
uskuteční Dětský den v Peci, 17. 
9.  pak uspořádají dětský den v 
místním Relaxparku. 

pokračování rozhovoru se strany 1

inzerce



Letošní léto přináší návštěvníkům 
i obyvatelům města pestrý pro-
gram, jehož páteří jsou akce z 
minulých let. Jejich úspěšnost 
potvrzuje fakt, že se za několik let 
staly součástí kulturní tradice a 
oderávají se v Peci znovu a znovu. 
Vrcholem sezóny je bezpochyby 
tradiční Pouť svatého Vavřince 
s výstupem na Sněžku, mší svatou 
na vrcholu a odpoledním pro-
gramem na parkovišti u Kapličky, 
které se také každoročně účastní 
prezident ČR Václav Klaus. Pouť se 
uskuteční 10 . 8., přesný program 
bude zveřejněn 
v nejbližších dnech.
Své místo v kulturním kalendáři 
města mají samozřejmě 
i komornější akce, které svým 
nápadem a atmosférou přitahují 
pravidelné návštěvníky. Je-
dnou z nich je i Divadelní léto na 
Borůvce, které letos přichází už 
se svým osmým ročníkem. 23. 7. 
tak ve Velké Úpě vystoupí několik 
amatérských divadelních souborů 
a hudebních skupin. Místní bu-
dou reprezentovat bratři Kobrové 
se svým divadlem Járy Dostálka, 

kteří už po několik let svérázně 
inscenují Krkonošské pohádky.
Další akcí, která vzniká díky 
iniciativě místních obyvatel, je 
sympozium funkčního umění 
s názvem Obřák v obřím dole, 
které připravili na Boudě v Obřím 
dole ve spolupráci se správou 
KRNAP.  Od 11. 7.  do 11. 8.  tak 
budou moci návštěvníci i místní 
sledovat řezbáře, tesaře, restaura-
téry a umělecké kováře, například 
při opravě kapličky Panny Marie, 
výrobě nových odpadkových 
košů, včelích úlů, ale například 
i obří židle, která bude sloužit 
jako lezecká stěna. „Protože tu 
budeme mít kováře, chceme 
oslovit i místní s nabídkou opravy 
nářadí,“ říká pořadatelka Klára 
Veverková. V rámci doprovodného 
programu bude mít Radko Tásler 
z KRNAPu několik přednášek o 
štolách v Obřím dole, které toto 
léto otevírají veřejnosti dosud 
nepřístupné části.  Více najdete na 
www.boudavobrimdole.cz.
Konec sezony tradičně patří 
Krakonošovu guláši. Soutěž  o 
nejlepší přípravu tohoto pokrmu, 

které se každoročně účastní nejen 
místní boudaři, restauratéři 
a spolky, ale i přespolní, proběhne  
24. 9. 2011. Na parkovišti 
U kapličky, kde se akce odehrává, 
vystoupí několik doprovodných 
kapel, zajištěn je i program pro 
děti v podobě atrakcí a výtvarné 
dílny. 
Definitivní tečku za letní sezonou 
přinesou tři cyklistické podniky. 
24. 9. se na Javoru uskuteční 
Český pohár ve fourcrossu, 
moderní cyklistické disciplíně, jejíž 
tratě zahrnují klopené zatáčky, 
skoky a boule a které 
vedou pouze jedním směrem - 
z kopce.  O čtrnáct dní později (8. 
– 9. 10.) proběhne ve Velké Úpě 
na Portáškách závod s názvem 
Marosana 4down. Vyrazit můžete 
také na 6. ročník Cyklovyjížďky 
okolo Pece, 45km dlouhého 
závodu krásnou přírodou Krkonoš, 
který 17. 9. pořádá město Pec pod 
Sněžkou ve spolupráci s Happy 
Hill Sochor, Relaxparkem a gy-
mnáziem Porg.
                                   Matěj Dostálek 

PEC LETNÍ, PEC KULTURNÍ
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OBRAZEM

Blesky nad Pecí zachy-
tily 22. 5.  kamery 
společnosti Humlnet.
--------------------------------
Naše SDH se zúčastnilo 
okrskového kola v 
Mladých Bukách, které 
prověřovalo schopnosti 
jednotek dobrovolných 
hasičů. 
--------------------------------
Návrh Lukáše Tanečka, 
který vyhrál soutěž na 
logo našeho města.
-------------------------------
Pec měla expozici na 
mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu v 
polském městě Opole, 
kterého se zúčastnilo 
20000 lidí a 90 
vystavovatelů. 
---------------------------
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Městský úřad Pec pod Sněžkou, 
jako pořizovatel Územního plánu 
Pec pod Sněžkou, příslušný 
podle §6 odst. 2 v souladu s § 24 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), podle § 52 odst. 
1 stavebního zákona, oznamuje 
zahájení řízení o návrhu Územního 
plánu Pec pod Sněžkou, místo a 
dobu konání veřejného projednání 
návrhu územního plánu a termín 
a místo vystavení návrhu územního 
plánu k veřejnému nahlédnutí.
Veřejné projednání návrhu Úze-
mního plánu Pec pod Sněžkou se 
bude konat dne 13. 7. 2011 od 13 
hodin v hotelu Horizont 
v Peci pod Sněžkou (zadní pro-
story kavárny). Bude také zajištěn 
odborný výklad projektanta úze-
mního plánu.
 Upravený a posouzený návrh 

územního plánu je v tištěné 
podobě vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na Městském úřadu v 
Peci pod Sněžkou od 25. 5. 2011 
do 13.7. 2011 v kanceláři stave-
bního technika p. Jiřího Čepelky 
(doporučujeme předchozí tele-
fonickou domluvu na tel. č. 499 736 
378). Ve stejné lhůtě je zveřejněn a 
vystaven k veřejnému nahlédnutí 
v elektronické podobě na we-
bových stránkách města - 
www.pecpodsnezkou.cz.
Upozornění:
- Námitky proti návrhu územ-
ního plánu mohou podle § 52 
odst. 2 stavebního zákona podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitel-
ných ploch a zástupce veřejnosti 
(podle § 23 stavebního zákona).
- Podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona mohou výše uvedené 

dotčené osoby uplatnit své 
námitky nejpozději při veřejném 
projednání. V námitce musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotřené 
námitkou.
- Podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona může nejpozději při 
veřejném projednání každý upla-
tnit k návrhu územního plánu své 
připomínky.
- Dotčené orgány uplatní na závěr 
veřejného jednání své stanovisko k 
připomínkám a námitkám.
- K později uplatněným námit-
kám, připomínkám a stanoviskům 
se podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona nepřihlíží.
Více viz vyhláška ze dne 25.5. 2011, 
Veřejná vyhláška - řízení o návrhu 
územního plánu Pec pod Sněžkou.
Kompletní návrh územního plánu:
www.pecpodsnezkou.cz/novy_
uzemni_plan.php

MYŠLENKA NESMÍ ZŮSTAT BEZ UŽITKU                                                                   slovo starosty

Loňskou zimu jsem obdržel dopis od pana Khuntha z 
Velké Úpy. Byl psán drobným, těžko čitelným písmem, 
přesto šlo z jeho obsahu vyčíst některé myšlenky 
a nápady, jak podpořit rozvoj a turistický ruch ve 
Velké Úpě. Textu nebylo málo a vše se mi rozluštit 
nepodařilo, proto jsem panu Khuntovi odpověděl, 
že se u něho na jaře zastavím a jeho podněty s ním 
proberu osobně. Svou návštěvu jsem spojil s gratulací 
k jubileu paní Khunthové, která letos oslavila 75 let.

Průběh našeho setkání mě překvapil. Pan Khunth je 
ve svých 94ti letech plný energie a nadšení. Seznámil 
mě s vlastním návrhem horského kola, které si nechal 
patentovat. Ještě větší překvapení mě čekalo na půdě, 
kde stál funkční prototyp kola s prodlouženou klikou 
šlapání, které pan Khunth vlastnoručně vyrobil.
Jeho nápadem bylo vybudovat dílnu ve Velké Úpě 
a dát tak místním práci a obci potřebný rozvoj. Šlo 
mu o to, aby Úpa nebyla jen průjezdním místem, 
ale místem kde se něco děje a tvoří. O jeho návrzích 
je možné samozřejmě polemizovat a pochybovat, 
mě však zaujala jeho vitalita a angažovanost pro své 
spoluobčany a pro město, ve kterém žije. Myslím, že 
jeho přístup je hodný obdivu a následování. Nejde o 
výsledný produkt, nýbrž o vůli věci vytvářet a realizo-
vat své sny. Zaujalo mě jeho motto, které převzal od 
svého šéfa, ještě když byl v učení: nestačí jen dostat 
nápad, ale je důležité, aby myšlenka nezůstala bez 
užitku. Doslova říká: ,,Myšlenka musí projít hlavou a 
být realizována.”
Pane Khunthe, přeji Vám pevné zdraví a hodně real-
izovaných myšlenek.
                                                                       Alan Tomášek


