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Připravuje se velká publikace o Peci pod Sněžkou

V roce 2014 zastupitelstvo města schválilo a roku 2015 Město Pec pod Sněžkou uzavřelo
smlouvu o přípravě rozsáhlé publikace o dějinách Pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Vzhledem
k výjimečnosti tohoto rozhodnutí a rozsahu přípravy této publikace stojí před jejími autory
nelehký úkol vypátrat nejen v archivech, knihovnách a muzeích v České republice, ale rovněž
i v zahraničí všechny dostupné informace o tomto městě. Na publikaci se budou podílet
autoři, kteří mají zkušenosti s přípravou vlastivědných publikací. Jsou jimi PhDr. Pavel
Zahradník a Mgr. Roman Reil jako odpovědný redaktor ze Státního okresního archivu
v Trutnově a Mgr. Václav Horák z Městského muzea v Hořicích, všichni tři za historickou
část knihy a RNDr. Vlastimil Pilous, RNDr. Radko Tásler, Ing. Jakub Šimurda, DiS a Mgr.
Josef Harčarik za přírodovědnou část knihy. Předpokládáme, že kniha by mohla vyjít tiskem
v roce 2017, měla by mít okolo 250 stran a doplněna bude nejen starými fotografiemi,
historickými dokumenty jako jsou plakáty, mapy, plány nebo archiválie, ale také
vzpomínkami a dokumenty novými po roce 1945 od dosud žijících místních obyvatel. Prosím
tedy všechny ty, kteří by mohli poskytnout pro přípravu této publikace nejen vlastní
vzpomínky, ale také fotografie nebo jiné archivní nebo muzejní předměty, aby se ozvali
Městskému úřadu Pec pod Sněžkou panu tajemníkovi Mgr. Michalu Bergerovi nebo přímo
Státnímu okresnímu archivu v Trutnově (sídlo v Komenského ulici čp.128 za pivovarem,
telefon 499 829 411 nebo 605 226 067, e-mail: roman.reil@seznam.cz). Zapůjčené fotografie
a dokumenty si naskenujeme a majitelům v pořádku vrátíme. Všichni, kteří do publikace
přispějí významným dokumentem, fotografiemi nebo vzpomínkami, budou poté uvedeni
s poděkováním autora v knize a obdrží jednu publikaci zdarma. Žádoucí jsou hlavně
fotografie z výstavby a oprav významných budov a objektů (podniky, mlýny, škola, školka,
nákupní střediska, kostel, křížky, kaple, apod.), z činnosti spolků a místních organizací
(hasiči, lyžaři, fotbalisti, hudební skupiny, atd.), významných společenských akcí (oslavy
různých výročí, odhalování a oprava pomníků, návštěvy významných osobností, školní
oslavy, atd.) nebo z výjimečných událostí (povodně, požáry, sněhové kalamity, autonehody,
vichřice a polomy po nich, počátky dopravy, první autobusy, atd.). Autoři publikace se budou
snažit „dovést“ publikaci až do roku 2017 a zmapovat tak nejen minulost, ale také přítomnost
města, včetně současných fotografií a dokumentů. Společně s místními by tak mohlo
vzniknout dílo, které bude sloužit nejen obyvatelům Pece pod Sněžkou, ale také například
městu jako reprezentativní dar návštěvníkům. Kniha bude určena nejširší veřejnosti a měla by
být nejen zdrojem poučení o zajímavé minulosti, ale také dokladem o bohaté přítomnosti
budoucím generacím.
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