
Bouda v Obřím Dole – jen tady se na ces-
tu na Sněžku můžete vybavit uzlíkem domácích 
buchet. V nabídce mají vlastní med a medovinu. 
Přespat tu můžete na seně a děti zaujme nový 
hmyzí hotel.

Děčínská bouda – nejvýše položená mléčná 
farma v  Česku, která si dělá vlastní podmáslí, 
jogurty, sýry nebo mléko. Kromě krásných vý-
hledů se těšte na tradiční krkonošské pokrmy, 
pastviny s kravami a telaty a obsluhu v krojích.

Bouda Jana – v horkých dnech je to ideální 
zastávka. Ze čtyř druhů domácí zmrzliny si vy-
bere každý. Hitem je ale samozřejmě borůvková.

Lesní bouda – v  nabídce restaurace najdete 
speciality z jehněčího a kůzlečího masa, staré kr-
konošské dobroty i pokrmy s  kozím sýrem. Na 
Farmářské dny můžete vyrazit 12. a 13. srpna 
2017.

Jelení louky – malebné údolí je ideální pro 
výlety s dětmi. Potěší je prolézačky i domácí bo-
růvkový knedlík v nabídce restaurace. Vyhlášená 
je tu ale i kachna nebo pečená žebra.

Bouda pod Sněžkou – na louce kousek od 
kapličky v Obřím dole se kromě ovcí a koz pasou 
i dvě lamy. V místní restauraci si dejte čerstvého 
pstruha, chovají je tu v řece Úpě hned u Boudy.

Pod Sněžkou
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Užijte si léto  
s výlety po okolí
Když se řekne Pec pod Sněžkou, většina návštěv-
níků i místních si jako první vybaví nejvyšší českou 
horu a lanovku, která na ni vede. Proti tomu nelze 
nic namítnout. Snad jen to, že v Peci a jejím okolí 
je řada dalších míst, která stojí za návštěvu. Pokud 
tedy budete přemýšlet, kam vyrazit na odpoled-
ní procházku s dětmi nebo která místa doporučit 
svým přátelům či hostům, možná se vám bude ho-
dit výčet těch nejzajímavějších lokalit. V krátkém 
přehledu a heslech se dozvíte to podstatné.

Kolínská bouda – u boudy je mi-
nizoo se zakrslými kozami, ovcemi 
a  králíky. Dále také dětské hřiště, 
hřiště na pétanque, kroket a  lu-
kostřelba.

Luční bouda – kromě tradičních 
rohlíků a borůvkových koláčů, kte-
ré na Luční boudě pečou, můžete 
ochutnat i pivo Paroháč z místní-
ho  nejvýše položeného pivovaru ve 
střední Evropě.

Horní Malá Úpa – projděte si čes-
ké pomezí a zdolejte 10 vrcholů vyš-
ších než 1 000 metrů. Za jejich zdo-
lání v  projektu „Tisícovky“ získáte 
malý dárek. Pro rodiny s dětmi je tu 
připravená vycházková trasa s  dře-
věnými postavičkami a pohádkami. 
Sídlí tu nejmladší krkonošský pivo-
var Trautenberk s restaurací, který 
vaří pivo od roku 2015. Prohlídka 
výroby je možná na objednávku.

Lyžařská bouda – jen tady si mů-
žete nohy unavené po túře zchladit 
v  potoce. Slouží k  tomu lavice na 
břehu bystřiny hned u boudy. Děti 
bude bavit velké hřiště a tatínky po-
těší vyhlášená pečená kachna.

Top 10 míst v Peci a okolí

Kromě turistických lokalit a výletů můžete 
v Peci zkusit i další aktivity. Nabídka platí jak 
pro místní, tak pro návštěvníky.

Beachvolejbalové i víceúčelové hřiště
Jednotlivá hřiště si můžete zarezervovat i pro 
své turnaje nebo přátelská „utkání“. V  této 
věci prosím kontaktujte Blanku Sochoro-
vou (777 024 166) nebo Wolfganga Bergera 
(723 789 308)

Dětská cesta ke Sněžce
Místo po frekventované silnici můžete s dět-
mi zamířit k dolní stanici kabinkové lanovky 
na Sněžku po interaktivní stezce. Ta vede od 
přehrady souběžně s  asfaltkou. Děti budou 
nadšené ze šesti stanovišť s dřevěnými her-
ními prvky a závěrečným hřištěm přímo 
u dolní stanice lanovky. Na trase si nebudou 
jen hrát. Mohou také odpovídat na otázky 
na jednotlivých stanovištích, a to prostřed-
nictvím webové hry přes mobilní telefony. 
Trasa je vhodná i  pro osoby s  pohybovým 
handicapem.

V Peci se nudit nebudete



Intersport Rent
Půjčovna elektrokol SCOTT, která nabízí i  elektro-dvojkolo. Půjčí vám také 
vozíky za kolo, které lze využít i jako kočárek, nordic walking hole a turistické 
teleskopické hole. Sportovní obchod.

Monkey park
Originálním nástupem z věže s 55 metrů dlouhým přejezdem přes peckou pře-
hradu vstoupíte do jednoho z nejkrásnějších okruhů. Na levém břehu Úpy vás 
čeká 22 překážek. Monkey park nabízí i dětský park s individuálním dozorem 
instruktorů a se dvěma přejezdy přes řeku Úpu. V celkové nabídce jsou horo-
lezecká stěna, půjčovna mtb kol a koloběžek, lukostřelba, obchod, výlety, vzdě-
lávací programy, firemní akce, tábory, sportovní soustředění a mnoho dalšího.

Pepa Sport
Půjčovna elektrokoloběžek, elektro-fatbiků, kočárků i vozíků za kolo. Využít 
můžete i cykloservis (včetně náhradních dílů) nebo sportovní obchod.

Powerjóga v Peci
Přijďte si zacvičit powerjógu do školní tělocvičny v Peci pod Sněžkou. Lekce 
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin vede Zuzana Vítová. Cvičení je vhodné pro 
všechny věkové kategorie. Je možné přijít bez objednání, lekce budou probíhat 
i během letních prázdnin.

Příměstské tábory
Monkey park i letos organizuje týdenní příměstský tábor v termínech 10.-14. 7. 
a 7.-11. 8. Děti se mohou těšit na atraktivní program, výlety, celotáborové hry, 
trampolíny, lukostřelbu i aktivity v lanovém parku. Přihlášky prosím zasílejte 
do 30. 6. na e-mail monkeyparkpec@gmail.com.

Relaxpark
10. výročí letos slaví bobová dráha v Peci a oslavy tu budou probíhat po celé 
léto. Kromě 700 metrů dlouhé dráhy jsou denně v provozu samozřejmě i klad-
ka Fly, dětská prolézadla, skluzavky, trampolíny a nafukovací hrad.

Tenisové lekce
I v Peci si můžete zahrát tenis. Tenisový kurt je včetně výuky možné objednat 
na telefonu 605 708 633.   
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Do přírody s odborníky

Žijeme v prostředí národního parku a krásné pří-
rody, a tak není od věci vědět o ní víc. Během léta 
Správa KRNAP organizuje hned několik událos-
tí, některé z nich přímo v Peci a okolí. Jen během 
prázdnin proběhne 15 akcí včetně letních táborů. 
V sérii Mikroskopičiny budete moci s odborní-
ky odhalit mikrosvět lesa, luk či tundru. Vydat 
se můžete i na komentované procházky zajíma-
vými lokalitami (série Horskou pěšinou) nebo 
s průvodci navštívit méně známá místa (Terén-
ní pochůzka pro průvodce). Až do podzimu se 
taky bude konat řada jednorázových akcí. Jejich 
kompletní seznam najdete na adrese krnap.cz/
kalendar-akci/. 

Lanovka Portášky ve Velké Úpě jezdí 
denně již od 1. května, sedačka Hnědý 
vrch v Peci pod Sněžkou do denního 
provozu přešla 10. června.

Obě jsou součástí SkiResortu ČERNÁ 
HORA – PEC, který během letní sezóny 
provozuje 3 lanovky. Dvě pecké doplňuje 
kabinka z Janských Lázní na Černou horu. 
I  letos je pro vícedenní pobyty v Krkono-
ších výhodnější koupit si 1-7denní Tour-
PAS, se kterým mohou lidé využít 3 lanov-
ky SkiResortu bez omezení počtu jízd.

Kromě turistiky láká SkiResort ČERNÁ 
HORA – PEC letos v létě i na zážitky. Na 
nových terénních koloběžkách Crussis je 

možné sjet z Černé hory do Janských Lázní. 
Připraveny jsou 2 trasy dlouhé zhruba 8 ki-
lometrů. Na nových horských elektroko-
lech SCOTT pak můžete bez obav vyrazit 
do kopcovitého krkonošského terénu. Pro 
elektrokola jsou připravené dvě doporuče-
né trasy – z Janských Lázní na Luční boudu 
a zpět a z Janských Lázní na Horní Malou 
Úpu a zpět. Nemusíte na nich mít obavu, že 
by vám došla baterie. Na první trase si pro-
hlédnete Sněžku z  5 úhlů. Při druhé jme-
nované překonáte 6 hřebenů. Elektrokola 
v  nabídce půjčovny SkiResort LIVE jsou 
absolutní špičkou na trhu mezi horskými 
elektrokoly. Díky teleskopické sedlovce 
a 2,8“ širokým pneumatikám kolo zajistí 

maximální pohodlí. S motorem BOSCH se 
navíc jízda na těchto strojích stává skuteč-
ně emočním zážitkem! Půjčit si je můžete 
samostatně nebo v balíčku s jízdenkami na 
lanovky.

Elektrokola a koloběžky má v  nabídce 
půjčovna SkiResort LIVE v  budově dolní 
stanice kabinkové lanovky v Janských Láz-
ních. V půjčovnách u horní stanice lanovky 
na Černé hoře a také na parkovišti u Stezky 
korunami stromů je možné půjčit si kolo-
běžku. Stezku i koloběžky tak lze vhodně 
propojit. Z Janských Lázní vyjedete kabin-
kou na Černou horu, kde si půjčíte kolo-
běžku. Na ní sjedete po Černohorské silnici 
ke Stezce korunami stromů, kde je možné 
koloběžku vrátit. Odtud je to na centrální 
parkoviště příjemná procházka. Můžete 
také využít pendlovou autobusovou dopra-
vu.. 

3 lanovky SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, 
elektrokola a koloběžky
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TJ Slovan Pec je jediná organizace, 
která s dětmi a mládeží v Peci a jejím 
okolí pracuje celoročně a systematicky. 
Odráží se to také na zájmu dětí, kterých 
za TJ Slovan nyní závodí nejvíc za 
posledních 20 let.

Tělovýchovná jednota má v současné době 
69 členů, z toho je 39 závodníků. Snažíme 
se dětem nabídnout celoroční sportovní 
vyžití. V zimním období jsou tréninky 3x 
týdně a o víkendu mají děti závody nebo 
trénink. Na jaře předžáci trénují 1x týdně, 
žáci 3x týdně. Většina dětí se účastní ještě 
dalších tréninků v  jiných sportovních od-
větvích, jako jsou tenis, fotbal nebo florbal. 
Snažíme se děti zasvětit do základů více 
sportů, vzbudit zájem o pohyb – o radost 
z pohybu, tak, abychom rozvíjeli základní 
pohybové dovednosti, na kterých mohou 
v pozdějším věku stavět.

O prázdninách organizujeme pro všech-
ny kategorie příměstský tábor v Peci a pro 
žáky ještě soustředění v  Dolní Kalné 
a v Janských Lázních. Prázdniny budou za-

končeny tradičním soustředě-
ním v Osečné. Na podzim pro 
předžáky plánujeme jedno sou-
středění na ledovci v Rakousku, 
pro žáky pak tři soustředění.

Díky pochopení vedení lyžař-
ského areálu jsme mohli kva-
litně trénovat a závodit na do-
mácích tratích. V letošní zimní 
sezóně jsme uspořádali celkem 
5 dvoudenních závodů od předžáků po SP 
Masters. Naši svěřenci se zúčastnili mnoha 
závodů po celé České republice. Nejúspěš-
nějším závodníkem v  kategorii žáků byl 
Adam Kopecký, v  kategorii předžáků To-
biáš Kopecký a Aldo Tomášek. V kategorii 
přípravka Vojta Hemelík. O žáky se staral 
Martin David. Dalšími trenéry, kteří se po-
díleli na přípravě našich závodníků, jsou 
B.  Sochorová, M. Ivanko, B. Hančíková, 
W. -Berger a J. Matějů.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám 
pomáhají s  pořádáním závodů a jako do-
provod na závodech i soustředěních. Ne-
smíme zapomenout ani na sponzory, kteří 

nás podporují finančně. Lyžování je krás-
ný, ale drahý sport, a tak se snažíme získat 
finanční prostředky alespoň na částečné 
zabezpečení sezóny. Mezi tradiční spon-
zory patří Město Pec pod Sněžkou, MEGA 
PLUS,  s.  r. o., Regata Čechy, a. s., ASPEN 
SPORT, a. s., SIVIA CZ, a. s., CAUTOR 
CONSULTING, a. s., a Reality Pec s.r.o.

Jsme jediná organizace v  Peci, která se 
dlouhodobě a systematicky věnuje práci 
s mládeží. Přivítáme, když se najdou další 
podnikatelské subjekty, které projeví zájem 
nás sponzorovat či jinak podporovat. 

Mgr. Blanka Sochorová 

S vašimi dětmi sportujeme celoročně

Propagační materiály k  projektu Karty 
hosta si můžete vyzvednout na městském 
úřadě. K dispozici jsou v českém, anglic-
kém, německém a polském jazyce.

Město Pec pod Sněžkou vydalo omalo-
vánky a také pexeso. Členové SCRP do-
stanou od každého druhu 20 kusů bez-
platně. Dále jsou v prodeji na městském 
úřadě, a to za 5 Kč/kus.

V  budově polikliniky v  Horním Maršo-
vě je k pronájmu zařízený apartmán/byt 
o  velikosti 2+kk. K  pronájmu jsou dále 
nebytové prostory (4 místnosti, které 
dříve sloužily jako ordinace). Kontaktní 
telefon je 603 259 995.

Základní škola a školka v Peci pod Sněž-
kou budou mít nové vedení. Nová ředitel-
ka či ředitel vzejde z konkurzního řízení, 
které již proběhlo. Současná ředitelka 
Martina Vetterlová ve funkci končí z ro-
dinných důvodů.

Mateřská školka má nové hřiště. Na ploše 
stávající zahrady mohou děti nově využí-

vat pružinové houpačky, několik proléza-
ček, skluzavky, prohazovací koš na míčo-
vé hry a dřevěný domeček. Celková cena 
úprav přesáhne 230 tisíc korun.

V  tomto i příštím roce čekají silnice ve 
Velké Úpě opravy. Provizorní štěrkovou 
směsí jsou opravené výtluky na Havrlí-
kově cestě a na cestě k Lučnímu domovu. 
Příští rok se obě místa dočkají kvalitní as-
faltové penetrace. Asfaltovou směsí je též 
vyspraven úsek pod penzionem Kobr až 
po odbočku k Havrlíkově cestě. Praskliny 
na silnici až k Boudě Na cestě budou letos 
provizorně opraveny, v příštím roce čeká 
celý úsek od penzionu U Pece rekon-
strukce, a to včetně statického opatření 
svahu okolo Boudy Na cestě. Provizor-
ní opravu výtluků asfaltem má za sebou 
také trasa v Peci od Horské služby k  Ja-
voru. Město tam chystá přeložení silnice 
blíže k plánovanému parkovacímu domu 
a objektům. Trasa, kudy nyní jezdí auta, 
by v  budoucnu měla sloužit pěším a ly-
žařům. Kvalitní povrch tato trasa dostane 
v rámci těchto plánovaných změn. V le-
tošním roce jsou na opravy cest v  Peci 

i Velké Úpě připraveny 2 miliony korun. 
V příštím roce se počítá s dalším navýše-
ním částky.

V  budově městského úřadu proběhla 
jedna z  posledních etap rekonstrukce. 
Již loni město nechalo opravit střechu 
a opláštění a vyměnit okna. Letošní opra-
vy se týkaly interiéru – elektroinstalace, 
podlah, schodiště a nábytku. Stěny nově 
zdobí dobové fotografie. Úpravy dosud 
stály zhruba 1,2 milionu korun.

  

Krátké zprávy
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o ŽIVOTNÍ JUBILEA p

ČERVEN
Antonín Zmatlík

Lieselotte Hoferová

ČERVENEC
Miroslav Havlíček
Jarmila Juharová

SRPEN
Věra Procházková

Herta Střelcová
Štěpánka Ortová

ZÁŘÍ
Drahomíra Zákonová

t Gratulujeme! s 

Nastávající akce

30. 6. 
Koncert kapely Jazz Police
KlonDike

8. 7.
Velkoúpské slavnosti
Velká Úpa

10.-14. 7.
Příměstský tábor
Monkey park

29. 7.
Krakonošův Cyklomaraton

7.-11. 8.
Příměstský tábor
Monkey park

10. 8.
Svatovavřinecká pouť

2. 9.
Den IZS – Velká Úpa

16. 9.
Okolo Pece – cyklozávody

23. 9.
Krakonošův guláš
Pec pod Sněžkou

Hasiči Velká Úpa - Pec pod Sněžkou

25. 4. – Hasiči zasahovali ve Velké Úpě, kde se převrátilo nákladní 
auto s hlínou. Řidič naštěstí nebyl zraněn. Hasiči proto zajistili 
unikající provozní kapaliny a s využitím dvou bagrů auto pomohli 
vrátit na kola.

28. 4. – V místě po bývalém hotelu Hradec, kde nyní probíhá stav-
ba, bylo při zemních pracích poškozeno vedení plynu. Jednotka místo zajistila do 
příjezdu plynárenské služby.

17. 5. – Na Luční boudu se sjely hasičské vozy i další technika z jednotek v Peci, 
H. Maršově, Svobodě n. Ú., Mladých Buků, Trutnova-Horního Starého Města a ze 
stanice HZS v Trutnově, aby zde společně procvičili zásah v případě požáru některé 
z hřebenových bud. Pro prvotní zásah v těchto lokalitách je určena část jednotky 
dislokovaná na Luční boudě složená z jejích zaměstnanců, která měla za úkol evaku-
ovat lidi a k hašení požáru využít vnitřní hydrantovou síť a plovoucí čerpadlo. Toto 
cvičení mělo prověřit i dojezdové časy jednotek v případě nedostupnosti objektu pro 
hasičskou techniku, a tak bylo vybavení zúčastněných jednotek překládáno na speci-
ální pásovou techniku u Výrovky, Richtrových bud a Děvína. V rámci simulace hasiči 
k hašení využili 4 plovoucí čerpadla a přenosnou motorovou stříkačku a procvičili 
také zásah na půdě a střeše objektu. Na cvičení zasahovalo 7 cisternových automo-
bilových stříkaček, 3 dopravní automobily, velitelský automobil a čtyřkolka. Akce se 
zúčastnilo cca 55 hasičů. Jednotka z Pece výbavu překládala u Výrovky a na místo 
dorazila za 27 minut od vyhlášení poplachu.

Dům tisku Trutnov - Pražská 59   ∙   www.tiskofset.cz

Velkoplošný, digitální 
a ofsetový  tisk

Deset let vedla pecký Klub důchodců. 
Organizovala jeho pravidelná setkání, 
ale i zájezdy. „Mým cílem bylo stmelit 
místní starší obyvatele a postarat se o 
to, aby se podívali nejen po okolí, ale 
třeba i mimo ČR, a to za přispění města 
Pece,“ říká paní Brdičková.

Do Pece se s  rodiči přestěhovala, když jí 
bylo 6 let. Po studiích pracovala ve škol-
ství. Pec by za jiné místo pro život nevy-
měnila. „Mám ráda okolí a přírodu. Nej-
raději jsem chodila ke skalám na cestě na 
Jelenní louky. Tam jsme trhali borůvky 
i  maliny a v  nedaleké tůni se dalo kou-
pat,“ vzpomíná paní Brdičková. S Klubem 
důchodců se nejdál podívala na Elbu, 
největší legrace prý byla při cestách na vi-
nobraní na jižní Moravě. Nejvíc si ale cení 
toho, že se může spolu s ostatními každý 
měsíc nebo dva setkat v klubovně v budo-

vě bývalé školy ve Velké Úpě, která slouží 
jako dům s  pečovatelskou službou. Klub 
důchodců tu má vlastní prostory. Slaví se 
tu narozeniny jednotlivých členů, konají 
se tu mikulášské besídky, na kterých vy-
stupují děti ze školy a školky. Plánují se 
tu jarní a podzimní výlety na nákupy do 
Polska i vícedenní zahraniční cesty. Klub 
je důkazem, že vyšší věk nemusí zname-
nat konec aktivního života. I díky paní 
Brdičkové má klub v  současnosti zhruba 
50 členů. Za její dosavadní činnost jí patří 
velký dík.   

Stmelit starší obyvatele z Pece – to bylo 
nejdůležitější


