
Jde o pár dní po Vánocích  
a o několik slunečných dní v létě. 
To se pak silnice z Velké Úpy 
do Pece promění v parkoviště. 
Auta návštěvníků stojí v dlouhé 
koloně a celé město je ucpané. 
Aby se podobná situace v bu-
doucnu již neopakovala, chce 
město postavit parkovací dům 
ve Velké Úpě a dopravní terminál 
u benzínové stanice. Dvě menší 

parkoviště se pak dočkají zastřešení.  
 
  Už v příštím roce by se ve Velké Úpě 
mělo začít stavět. V lokalitě Portášky 
vznikne naučná stezka v podobě herní 
krajiny PECKA. Ta má ve třech tematic
kých částech představit rodinám s dětmi 
vodní svět, život v korunách i život v lese  
s detaily ze života jelena, rysa nebo 
mravenců. Projekt za 33 milionů korun 
je originální a na rozdíl od stezek v ko
runách nebo v oblacích nikde jinde nestojí. 
Má se stát druhým turistickým cílem Pece  
a z Velké Úpy udělat ideální místo pro  
rekreaci rodin s dětmi. Třeba i proto,  
že vstup na stezku nebude zpoplatněn.

  Portášky ale nebudou jediným místem, 
kde lze očekávat čilý stavební ruch. 
Současné parkoviště u hotelu Relax se totiž 
změní na parkovací dům s kapacitou cca 
350 míst. Dům by měl zabírat jednu třetinu 
současného parkoviště. Pokračovat má 

přes řeku až do stráně za ní. Prostor před 
budovou by měla zaplnit zeleň, stromy a 
krátkodobé stání. Stavbu za 80 milionů 
korun chce město financovat ze svého 
rozpočtu a částečně s využitím úvěru.     
V létě bude sloužit návštěvníkům herní 
krajiny, v zimě pak lyžařům. V budoucnu 
by právě zde mohli parkovat jednodenní 
návštěvníci místních sjezdovek, kvůli 
kterým v  zimě nejčastěji kolabuje pro
voz ve městě. Odtud by se ke sjezdovkám 
dostaly skibusy nebo spíš elektrobusy. 
 
  Právě s pendlujícími elektrobusy, které 
budou vozit návštěvníky od Velké Úpy přes 
Pec až k Javoru či ke Sněžce počítá projekt 
dopravního terminálu, který má vyrůst na 
ploše parkoviště vedle čerpací stanice. Pěti 
či šestipatrová budova má mít kapacitu 
zhruba 400 míst a bude hlavním dopravním 
uzlem města. Sem budou jezdit autobusy 
s turisty a lyžaři a právě odsud budou 
odjíždět také skibusy. Na projekt za zhruba 
200 milionů korun chce město získat dota
ci, která by mohla pokrýt až 85 % nákladů. 
 
     Změn se dočkají i menší parkovací plochy 
ve městě. Překladiště pro boudaře ve Velké 
Úpě naproti Atlasu půjde více do hloubky 
a zastřeší se. Tím vzniknou nová parkovací 
místa i prostor pro pohodlnější překládání 
zavazadel a vykládání vozů. Právě auta 
rekreantů z Velké Úpy dosud v zimě často 
blokovala křižovatku u Uranu. Stejně tak  
se zastřešení (a tím navýšení kapa city) 
dočká i plocha parkoviště u přehrady 

v Peci, kde může krytý prostor sloužit  
i kulturním akcím v případě nepříznivého 
počasí. 

 Poslední zásadní změna pak čeká 
v nejbližších dvou letech taky pro
stor u kapličky. Část před ní bude 
slou žit krátkodobému stání a mezi 
auty budou kromě nových stromů 
i dřevěná mola, kde bude možné  
si odpočinout. Kaplička by tak konečně 
měla získat prostor, který si zaslouží. 
 
 Pokud se vše povede, projde veřejný pro
stor ve městě do konce roku 2018 re voluční 
proměnou. Ta přinese až 800 nových parko
vacích míst, která „uklidí“ auta návštěvníků 
i v těch nejexponovanějších termínech  
jinam než na ulice a podél silnice. Zlepší 
se tak komfort nejen pro návštěvníky Pece,  
ale hlavně pro její vlastní obyvatele. Město 
už nebude spojováno pouze s jediným 
letním tahákem – Sněžkou, ale bude mít 
i další velmi netradiční atrakci v podobě 
herní krajiny PECKA.  To vše s nákla
dy zhruba 400 milionů korun, z čehož  
by méně než polovinu mohly pokrýt  
evropské dotace.  Pro zbytek nákladů na 
tyto projekty chce město najít takové 
financo vání, které umožní zachovat si 
dostatečnou finanční rezervu na „špatné 
časy“ i na další rozvoj. Město je nyní bez 
dluhů a na městském účtu leží zhruba  
110 milionů korun. Část projektů tak může 
Pec zaplatit z vlastních zdrojů, další pak 
bude financovat z úvěrů.  

Pod Sněžkou
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Nová  
parkovací 
místa díky  
čtyřem  
projektům Parkovací dům ve Velké Úpě bude stát nad řekou a bude zasazen do svahu za ní.



Bouda je zapsaná v katastru více než 200 let. Odborníci ale odhadují,  
že původní chalupa byla ještě starší. Nedaleko Boudy byl kdysi  
skokanský můstek. V lese v blízkosti je také zavalená stará štola na měď.

Obří důl je kouzelné místo, kam stojí za to 
se vracet. Je to dáno nejen přírodou, ale 
i lidmi, kteří tam žijí. Jedním z nich je Klára  
Veverková, která v údolí pod nejvyšší českou 
horou žije již 15 let. Po roční pauze, kdy 
uzavřením chaty vyvrcholil dlouholetý 
občanskoprávní spor, už zase vede Boudu 
v Obřím dole.

Na tomhle místě vás překvapí srdečnost, ale taky 
jednoduchost. Právě jednoduchost přitom není slabi
nou. V  jídelníčku nehledejte žádnou vysokou gas
tronomii ani luxus na pokojích. Na druhou stranu, 
kde jinde si můžete koupit uzlík domácích buchet  
i s  šátkem a dřevěnou holí, aby se vám lépe stoupa
lo na Sněžku? Kde dnes seženete skleničku hříbků  
v domácím  kyselém nálevu nebo kde si můžete dát 
domácí malinovou limonádu?  A kde jinde byste mohli 
usínat na seně s výhledem na hvězdy?

„Fakticky to není seno, na čem se spí, ale sláma.  
I stěny jsou ze slámy a místo střechy je průhledná 
plastová deska, aby na hosty nepršelo,“ prozrazuje 
Klára detaily o malém slaměném domku, který stojí 
na louce za Boudou. S nápadem na stavbu slaměného 
domku prý přišla její kamarádka. Dnes je z  atrakce 
takový hit, že je slaměný dům volný tak na jednu noc 
v  týdnu. „Neděláme tomu ani žádnou reklamu. Lidi 
si to prostě řeknou. Dokonce jsme na Facebooku vy
hráli červnovou soutěž o nejkrásnější místo v  Česku. 
Dostali jsme nejvíc „lajků“, a to jsme se do té soutěže 
ani sami nepřihlásili.“

Jak to dělá? Prostě jednoduše. Plní si sny, to, co 
dělá, jí dává smysl, a žije v  souladu s  tímhle místem. 
Její kořenová čistička, kterou před lety vybudovala, 
stále funguje a čistí všechnu odpadní vodu, které  
taková bouda na trase na Sněžku vyprodukuje opravdu 
hodně. Louky jí spásají ovce a kozy a rostliny v okolí  
i vřes na hřebenech opylují její včely. Všechno pro
jekty, které žádné rychlé peníze v  této rychlé době  
negenerují.

Ani tady se ale čas nezastavil, a tak tím, s  čím teď 
Klára „bojuje“ nejvíc, je čas, který „musí“ věnovat 
sociálním sítím a mailům. „Stalo se mi, že když 
jsem na poptávku odpověděla za 40 minut, pán 
mi napsal, že už si pobyt objednal jinde, protože 
mi to trvalo. Takže se snažím odpovídat rychleji, 
ale uznejte. Když jste v  lese, na houbách, chce se 
vám pořád vytahovat telefon a kontrolovat maily?“ 
směje se Klára a dodává: „Naštěstí už pracujeme na 
novém webu a automatickém systému, který komu
nikaci se zákazníkem z  větší části vyřídí za mne.“  
Bude tak zas víc času na plnění snů.   
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Kouzlo je v jednoduchosti 

Do pecké školy už víc než dva týdny 
chodí 55 dětí. Z toho 27 dětí do školy 
a 28 dětí do školky. O výuku žáků první 
až páté třídy se starají dvě nové učitelky. 
Nová ředitelka Martina Vetterlová, která 
do Pece přišla ze ZŠ Komenského 
v Trutnově, a Ivana Jirušková, která 
dosud učila v Chotěboři. 

Nová ředitelka Martina Vetterlová své 
rozhodnutí odejít z  velké školy a začít na 
malotřídce vysvětluje touhou po změně. 
„Proti učení na mé původní škole mne 
čeká jiný styl práce, ale na malotřídce 
jsem na začátku své pedagogické dráhy 
učila. Bylo to na ozdravovně Vesna v Jan
ských Lázních, takže se s trochou nadsázky 
vracím ke kořenům,“ říká nová ředitelka. 

U malé školy vnímá jako výhodu bližší  
vztah mezi učitelem a žáky, ale taky u žáků 
mezi sebou.

Pod novým vedením by se škola mohla 
zapojit do řady celorepublikových 
programů. Má jít například o projekt 
Ovoce a zelenina do škol, Recyklohraní, 
které má děti učit, jak třídit odpad, nebo 
Tříkrálová sbírka, kterou v regionu organi
zuje Oblastní charita Trutnov. „Pro děti 
by mohlo být zajímavé také zapojení do 
sportovně laděné akce pro školy – Sazka 
olympijský víceboj, díky kterému děti 
zvyšují svou pohybovou zdatnost. Všechno 
jsou to projekty, které žákům umožní 
zkusit něco nového, a já věřím, že je to 
bude bavit. Začít mohou i s  bruslením, 
do kterého jsou už na leden přihlášení,“ 
doplňuje nová ředitelka.

Martina Vetterlová má zkušenosti také 
s  přípravou dětí na přijímací zkoušky  
na víceletá gymnázia. Podobnou možnost 
chce nabídnout i peckým dětem. „Pokud 

bude zájem, je možné tento kroužek 
otevřít už v  září. Je ale třeba si uvědomit, 
že „jen“ podat přihlášku na gymnázium 
nestačí. Konkurence je velká, a tak záleží 
především na dětech, zda chtějí doma 
denně věnovat čas přípravě na přijímačky. 
Kroužek ve škole bez domácí přípravy jim 
úspěch nezaručí,“ vysvětluje ředitelka.

Pokud se množství žáků ještě zvýší,  
a počty dětí ve školce tomu nasvědčují, 
mohla by škola v příštím roce otevřít další 
třídu a přijmout třetí učitelku. „Pro tuto 
třídu počítáme se zakoupením interaktivní 
tabule, pro kterou dnes existuje řada zají
mavých výukových programů. V tuto chví
li také vznikají webové stránky školy, které 
tu chyběly, a prezentovat chceme školu 
také na Facebooku,“ dodává Vetterlová.  

Martina Vetterlová (52) má ráda 
výlety na kole, v zimě spinning a také 
knížky. Má dva dospělé syny, je vdaná  
a žije s rodinou v Trutnově.

Jako za starých časů, kdy se do hor nevyráželo s  tatrankou a nordic 
walking holemi…

Pecká škola  
má novou  
ředitelku

Areál ve Velké Úpě čeká modernizace 
a užší propojení se SkiResortem 
ČERNÁ HORA – PEC. Do společnosti 
Bobolift s.r.o., která areál ve Velké 
Úpě provozuje, totiž na konci srpna 
majetkově vstoupila MEGA PLUS s.r.o. 
z Janských Lázní, která provozuje 
SkiResort, a převzala tak provoz areálu.

Areál ve Velké Úpě dosud spojovaly se 
SkiResortem pouze společné jízdenky  
a skipasy. Poté, co MEGA PLUS s.r.o.  
v roce 2012 získala do dlouhodobého 
nájmu areál v Peci pod Sněžkou, zahájila 
kroky, které vedou k většímu propo
jení areálů ve východních Krkonoších.  
„Po lyžařském spojení Černé hory a Pece 
pomocí roleb SkiTour nyní následuje sna
ha o propojení Pece s Velkou Úpou. Užší 
spolupráce a majetkový vstup do areálu 
byl tak v této věci logickým krokem, který  
zajistí rovnoměrný rozvoj celé oblas
ti,“ říká Petr Hynek, ředitel SkiResortu 
ČERNÁ HORA – PEC.

Prioritou nového vedení areálu je 
výměna současné pevné třísedačkové 
lanovky za odpojitelnou čtyřsedačkovou 
lanovou dráhu. Ta zkrátí dobu jízdy zhru
ba na polovinu a rodinám s dětmi a pěším 
umožní bezpečnější nástup a výstup a vyšší 
komfort přepravy, a to hlavně v  zimním 

období. „Výměnu lanovky bychom rádi 
provedli do dvou až tří let. Na přípravě to
hoto projektu začneme pracovat okamžitě. 
Záležet ale bude na tom, jak rychle  
se podaří vyřídit všechna povolení. 
Rozhodující tedy bude nejen spolupráce 
s vedením města Pec pod Sněžkou, ale i s 
majiteli pozemků,“ doplňuje Petr Hynek. 

Pec pod Sněžkou má „jen“ zhruba 
600 obyvatel. Je úžasné, že je mezi nimi  
i mistr Evropy a vicemistryně Evropy. 
Patrik Till (18) z Velké Úpy vybojoval titul 
mistra Evropy v  benchpressu v  kategorii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dorost. Stalo se to na konci dubna ve Fin
sku, když zvedl 150 kg. Tím překonal český 
rekord (120 kg). Teď mu můžete držet palce  
21. září, kdy zkusí překonat i světový  
rekord, který je 190 kg. Mistrovství světa 
se koná v  Srbsku. Patrik, který vyrostl na 
chatě Říp, dříve boxoval, benchpressu se 
věnuje asi 2 roky. Za svým trenérem dojíždí 
3x týdně do Hradce Králové.

Vicemistryni Evropy Katku Rychlíkovou 
(25) byste mohli potkat v dětské ozdravovně 
v  Peci, kde pracuje jako sestřička. Ve vol
ném čase se věnuje týmové hře slowpitch. 
Ta je podobná softballu, ale tým tvoří ženy 
i muži dohromady. Titul vicemistryně  
Evropy ve slowpitchi vybojovala v  roce 
2015, kdy byla součástí české reprezen
tace. Turnaj se konal v Bulharsku. Se svým 
domovským týmem trénuje 3x týdně 
v Mladých Bukách. Tým patří k nejlepším 
v  Česku a ve fastpitchi mají nakročeno 
do extraligy. Katka by chtěla reprezento
vat Česko i příští rok, kdy se Mistrovství  
Evropy bude konat v Holandsku. 

Sedačková lanovka Portášky je až 
do konce září  v provozu denně od 8 
do 18 hodin. V říjnu 2016 pak bude 
jezdit jen o víkendech a svátcích od 
8 do 18 hodin.

Velkou Úpu čeká 
výměna lanovky

V Peci žijí mistři

Noc na seně, navíc pod hvězdami, novinka Boudy v  Obřím dole.  
Pro lepší start do nového dne si navíc můžete objednat i snídani do 
postele.
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Aktuality 

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
září  I   Artur Povýšil

říjen   I   František Novák, Anna Podolníková,  
Václava Bláhová, Josef Kohout 
listopad   I   Fratišek Matuštík  

prosinec   I   Dagmar Eisenblatterová, 
Jiří Šimůnek, Vojtěch Žalák

17. 9       OKOLO PECE – cyklistická vyjížďka

17. - 18. 7.      Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě

23. 9.         MIG 21 – koncert na Luční boudě

23. - 24.9.    Rock Point HORSKÁ VÝZVA

24. 9.         KRAKONOŠŮV GULÁŠ 

15.10.          RUBENCZAL běžecký závod

27. 10.         Prkna, co znamenají Pec – divadlo na KlonDiku

Hasiči Velká Úpa - Pec pod Sněžkou

Dne 14.7. museli kvůli silnému větru hasiči 
vyjíždět hned k pěti popadaným stromům, které 
zatarasily silnice směrem na Dolní Lysečiny, 
Javoří Důl, Dolní Malou Úpu i Velkou Úpu.

Dne 8. 8. zasahovali hasiči při dopravní nehodě 
osobního vozu v  Horním Maršově, kde vůz narazil do zábradlí 
na mostě a prorazil ho. I přes rychlý zásah došlo k částečnému 
úniku provozních kapalin do řeky.

Dne 3. 9. byl hlášen požár u penzionu Pampeliška ve Velké Úpě. 
Na místě kromě hasičů z Pece zasahovaly také sbory z Trutnova 
a Horního Maršova.

o S TICHOU VZPOMÍNKOU p
červen  I   Marie Janouchová

červenec   I   MUDr. Miroslav John  

Nastávající akce

 Sbírka v Peci

  Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku, do které můžete přispět i vy. 
Od 10. 10. do 14. 10. přineste oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby, 
obuv, hračky nebo i knihy, které chcete věnovat, do budovy 
Městského úřadu v Peci. Celý seznam věcí, které je možné darovat, 
najdete na stránkách www.pecpodsnezkou.cz v sekci Akce.

Ve dnech  7.-8. října  2016  (páteksobota) se v  obci 
konají volby do Zastupitelstva Královéhradecké
ho kraje. Volební místnosti budou otevřeny v  pátek 
od 14:00 do 22:00, v  sobotu od 8:00 do 14:00. Bližší 
podrobnosti jsou na úřední desce a na městských  
webových stránkách.

Dne  7. října 2016  (pátek) proběhne v  Peci pod 
Sněžkou a ve Velké Úpě  sběr nebezpečného odpadu. 
Vozidlo firmy Transport Trutnov s.r.o. s  kontejnerem 
bude přistaveno  od 15:00 na parkovišti před pensi
onem Hradec a  od 16:00  u sběrného dvora ve Velké 
Úpě. Občané mohou v  tuto dobu odevzdat nebezpečný  
odpad (ledničky, televizory, elektrospotřebiče, pneuma
tiky, obaly od barev, zářivky aj.) bez poplatku. Odpad se 
musí odevzdávat osobně, není dovoleno jej na sběrná místa  
deponovat předem!!!

Město Pec pod Sněžkou žádá občany, kteří mají v nájmu 
hrobová místa na velkoúpském hřbitově, o prověření  
aktuálnosti svých smluv. V případě prošlých smluv a zájmu  
o jejich obnovení či prodloužení kontaktujte tajemníka  
MěÚ.

 

•

•

•

Podzimní Sportík 

Od 21. 9. do 9. 11. můžou vaše děti navštěvovat podzimní 
Sportík. Koná se vždy ve středu od 15:30 do 17 hodin v  Mon
key parku nebo v případě špatného počasí ve školní tělocvičně. 
Děti od 4 let čekají hry v Monkey parku, lukostřelba, trampolíny, 
hry v lese a na hřišti i horolezecká stěna. Více informací u Báry 
Teichmanové (777  949  338) nebo Jirky Matějů (777  801  050). 

Nová mapa města

  Město Pec pod Sněžkou nabízí k  prodeji novou 
mapu v měřítku 1:17 500, která zahrnuje území celé 
obce s výřezy center Pece a Velké Úpy. Mapa obsah 
je veškeré turistické a vycházkové trasy, podrobný 
výškopis a polohopis, čísla popisná všech objektů 
a další atributy dobře zpracovaného kartografického díla. Mapu 
vydalo Město Pec pod Sněžkou ve spolupráci s  jičínskou firmou  
Kartografie HP s.r.o. Rozměry rozložené mapy jsou 68cm x 48cm. 
Cena mapy je 31,20 Kč/kus bez DPH (15 %), v  současné době 
je k  dispozici 850 kusů. Mapa je k  dispozici u tajemníka  MěÚ 
(tel.: 499 896  114, email: tajemnik@pecpodsnezkou.cz), který 
zájemcům sdělí bližší informace o mapě samotné i o formě prodeje.


