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Prvňáčci
samostatně téměř
po čtvrt století
Kdy naposledy byla v Peci první
třída samostatně? Otázka, která
vzbuzovala u starousedlíků stejné
reakce: svraštění čela a pokrčení
rameny. Nakonec se zdá, že
naposledy to bylo přibližně v roce
1995.

Malotřídkový stereotyp pecké školy se podařilo přerušit až nyní. I díky tomu se rozrostl počet tříd a dětí pecké školy. „Vnímám,
že pro prvňáčky je to ze školky obrovský
skok. Dosud měli všechno připravené a najednou musí pracovat samostatně, musí
vstřebat hodně nových informací. I proto
je podle mě důležité, aby se jim paní učitelka mohla věnovat. Pokud se podaří opět
alespoň takto naplnit první třídu, byla bych
ráda, aby byli prvňáčci samostatně i do budoucna,“ říká ředitelka Dita Mrázková, která do Pece přišla přesně před rokem.
Změny udělala ve výuce, a ve spolupráci s městem také v zázemí školy. Letos od
září má škola nové schody a nové prosklené dveře, díky kterým do chodby netáhne
a je prosvětlená. Děti už se nepřevlékají
na chodbě. Mají novou šatnu, která vznikla z dosud nevyužité místnosti. Všechny
vchody do školy jsou nově zabezpečeny
a vybaveny interkomem s kamerou. Do
školy by se tak neměl dostat nikdo cizí.
Proměnou prošly zčásti také třídy a nové je
vymalování školy a školky.
Od letošního roku zavádí škola i školka
pravidelnou výuku angličtiny podle metody Steva Wattse – Wattsenglish. Tu má
v Peci na starosti nový pan učitel Václav
Štíhel, ve školce ve spolupráci s paní učitelkou Romanou Vinšovou. „Celý systém
výuky je připraven tak, aby provázel děti
od MŠ až po 5. třídu na ZŠ. Kromě knih

dostanou děti také DVD a další výukové
materiály. Jsou koncipované tak, že domácí
přípravu s dětmi zvládne i ten rodič, který anglicky neumí.“ Ze sportovních aktivit
v rámci výuky zůstává letos plavání. „Bruslení jsme pro letošní rok zrušili. Kvůli dojíždění zabrala tato aktivita mnohem více
času a na výuku v den bruslení už nebylo
mnoho prostoru.“
Po změnách uvnitř budovy čekají teď
největší změny zahradu. Škole se na ni podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Nová „přírodní zahrada“ bude větší, bude zasahovat až do svahu
za budovou. Vznikne tak bezpečná zimní
dráha pro pekáčování a letní skluzavka.
Nové bude menší pódium, záhonky, ve kterých budou děti moci pozorovat kořenový
systém rostlin, zastřešené pískoviště, balanční stezka a taky dřevěný domeček s výukovými prvky. „Děti budou mít možnost
pěstovat zeleninu a bylinky. Nahlédnou tak
do koloběhu přírody a uvidí, jak se jednotlivé produkty ze zahrady dají využít.“
Kromě toho škola získala další dotaci
z evropských fondů v rámci takzvaných Šablon II. „Tyto peníze chceme použít hlavně
na proškolení učitelů. Jde o Hejného matematiku, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost a polytechniku. V rámci
Šablon II zavedeme v družině výuku počítačové gramotnosti a budeme mít možnost

nakoupit k tomu potřebnou IT techniku.
Díky dotaci dostaneme šanci ještě více spolupracovat s KRNAPem a dalšími odborníky z různých oborů.“
Rok ve funkci už si zaslouží bilancování.
„Rok to byl hektický. Povedla se řada věcí,
ale myslím, že toho pro naše děti můžeme
udělat ještě víc. Po roce vidím, že škola tady
na horách musí fungovat trošku jinak než
škola ve městě, kde mají rodiče v podstatě celý rok stejnou práci. Tady jsou rodiče
dětí v zimě hodně zaměstnaní, a tomu se
musí přizpůsobit i škola. To důležité se děti
zkrátka musí naučit ve škole a na domácí
přípravu v zimní sezóně tolik nesmíme
spoléhat.“
Poslední rok ukázal, že škola může být
inspirativním místem nejen pro děti, ale
i pro rodiče. Já jsem tu jako rodič dostala
příležitost vyrobit si s dcerou vlastní ozdobu
na stromeček nebo se potkat s olympijským
vítězem, judistou Lukášem Krpálkem. Jsem
ráda, že škola dokáže získat dotační peníze
a že město investuje do oprav či obměny vybavení. Je skvělé, když mají děti k dispozici
kvalitní pomůcky a před tabulí inspirativní a kvalitní učitele. Vždyť kde jinde to má
smysl, než právě ve škole, která vychovává to
nejcennější, co máme. Nikdo z Pece si přece nepřeje, aby se scénář starý víc než 20 let
opakoval.
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Fenomén Kobr

Krátké zprávy

Když na Herní krajině letos na konci srpna hrálo Divadlo Járy Dostálka
svou vyhlášenou Krkonošskou pohádku, Pavel Kobr byl Kuba a jeho
dvojče Petr byl vypravěčem. Až se
6. října bude v Úpě konat závod horských nosičů, vězte, že ho organizují
Kobři. Pamětníci ale vědí, že událostí,
za kterými v Krkonoších Kobři stojí,
je mnohem víc.

Práce na opravách hřbitova a jeho okolí jsou
konečně u konce. Za celkem 4 miliony korun
město opravilo hřbitovní zeď a márnici a vysázelo
novou alej ve tvaru kříže. Nově vysazenými stromy jsou lípy malolisté, které nedorůstají takové
výšky, takže jsou pro tuto lokalitu vhodnější a lépe
se i udržují. Poslední tečkou za úpravou hřbitova
bude oprava soch.

Když jsem před lety přišla do Pece pod
Sněžkou, bylo představení jejich divadla
jedním z prvních, které jsem navštívila,
a byl to zážitek. S Petrem jsem pak moderovala i ples Horské služby a měla jsem pocit,
že Kobři jsou v Peci a Velké Úpě odjakživa. Pocházejí ale z Police nad Metují a do
Pece odešli po vojně jako 3 bratři: Ivan, Petr
a Pavel.
Nešli do neznáma. Na hory jezdili s maminkou odmalička za strýcem, panem
Špačkem, který správcoval na Náchodské
boudě nebo později v Úpě na Miletě. Když
jim bylo asi 15 let, pomáhali mu při stavbě domu v Peci a začali sem jezdit s partou i v zimě. Asi tehdy se rozhodli, že na
hory odejdou žít. Z vojny v roce 1981 šel
Petr pracovat na lanovku Portášky. Pavlovi se podařilo sehnat místo domovníka na
Racku, kam odešel i s manželkou Hankou
a dcerou Verunkou. Jejich starší bratr Ivan
už byl v té době na Lyžařské boudě. Později i on přešel pracovat na Racka, kde spolu
s Pavlem a svými rodinami hospodařili.
První, čemu se začali věnovat, byl
mushing. Dovézt do Česka psy, kteří by
na něj byli vhodní, za komunismu nešlo,

a tak křížením vznikl český horský pes. Psa
z prvního vrhu si pořídil Ivan. Další štěňata
pak i jeho bratři a přátelé. Rázem bylo po
chalupách v okolí hned 8 psů stejného plemene, se kterými se vyráželo na běžky (skijöring), ale i se sáněmi (mushing). Kobři tu
organizovali v roce 1985 také první závody
a psalo se o nich jako o prvních musherech v Krkonoších. Psům se nejvíc věnoval
Ivan. Jeho vášeň zdědil syn Martin, kterého
v zimě můžete se psím spřežením potkat na
hřebenech. Pravidelně se účastní závodů
Ledová jízda, ve kterých byl letos třetí.
Druhé prvenství mají Kobři v paraglidingu. V Krkonoších s ním začali v roce
1988, kdy koupili starší padák za 15 tisíc
korun, tedy za cenu ojetého auta. Pavel
vzpomíná, že tehdy nevěděli, jak na to, ale
s pomocí přátel i tomuhle přišli na kloub.
Hledali terény, odkud se dá lítat, a pokukovali po Sněžce. Nakonec se létalo i z ní. Pavel se tam při jednom ze skoků vážně zra-

nil. Létání se dodnes věnuje Martin Kobr.
Jeho první let se strejdou Pavlem startoval
ze Zahrádek. Dnes je z něj jeden z nejlepších pilotů v Krkonoších.
Psům, létání a nakonec i divadlu se všichni bratři věnovali společně. Horská služba
ale byla – a dosud je – doménou Petra. Na
sjezdovkách, u lavin i dalších zásahů je od
roku 1994. Splnil si tak svůj další sen.
Dnes žijí Petr i Pavel ve Velké Úpě. Petr
se tu například spolu s Walterem Hoferem
podílel na obnově stezky horských nosičů.
Je jedním z těch, kteří se snaží, aby se na nosičské řemeslo nezapomnělo. Pavel v zimě
pracuje jako taxikář, což v Úpě citelně chybělo. Oba s rodinami celoročně provozují
své penziony. Žít bez hor nedokáží a zdá se,
že to nedokáží ani jejich děti. Pavel s manželkou Hankou se o tom přesvědčili, když
na pár let odešli žít a pracovat do Maršova.
Jak sám říká, pořád měli víc přátel tady než
tam, a hory je nakonec zavolaly zpátky.
Na Racku v Peci, kde vyrůstal, zůstal
Martin Kobr. Kromě penzionu se věnuje
i svému psímu spřežení a v létě paraglidingu. Pavlova dcera Veronika žije v Trutnově.
Petrova dcera Nikola po škole sice odešla
pracovat do Trutnova, od letošní zimy je
ale zpátky ve Velké Úpě, kde v rodinném
penzionu provozuje Hospodu horských
nosičů. Zajít sem můžete kromě jiného i na
domácí zákusky a vyhlášené obložené chlebíčky.
Se svou neklidnou historií jsou Pec a Velká Úpa poněkud skoupé na starousedlické
rody, které by tu přežily některou z válek.
Bratři Kobrovi jsou ale příkladem toho, že
kdo si hory zamiluje a rozhodne se tu žít,
ten se tu „starousedlíkem“ zkrátka může
stát. Stačí mít hory v srdci.

Zájem o 20 bytů z projektu „Dostupné bydlení“ předčil očekávání, přihlásilo se celkem
26 zájemců. Místních a trvale žijících je z toho
18 přihlášených. Dalších 8 zájemců má k Peci pod
Sněžkou ekonomickou vazbu, tedy tu dlouhodobě
pracuje, ale dosud do Pece a Velké Úpy dojíždí. Se
všemi zájemci již město začalo jednat. Oba bytové
projekty by se mohly začít stavět už příští rok.

V létě výlet na otevření Herní krajiny Pecka,
v polovině září grilovačka, v říjnu výlet do Polska.
Pečtí a velkoúpští senioři zkrátka umějí žít. Přijít
mezi ně může kdokoliv, kdo si chce popovídat
se „sousedy“ a kdo rád vyrazí na výlet po Česku
nebo do zahraničí. Před Vánocemi čeká Senior
klub vyhlášená mikulášská besídka, kam chodí se
svým vystoupením i děti z pecké školy a školky. Pak
si klub dá do jara pauzu. Na duben už ale senioři

Novou knihu o historii
Pece pokřtíme na
guláších
Město Pec pod Sněžkou vydalo novou publikaci s názvem „Pec pod Sněžkou – putování horským městem od
minulosti k dnešku“. Jak už
název napovídá, publikace
podrobně mapuje bohatou
historii obce od hornických
počátků, zemědělské činnosti a budního hospodářství až
po rozvoj cestovního ruchu
a sportovní využití zdejšího
prostředí. Jde o unikátní knihu, která se jako první uceleně a systematicky zabývá minulostí naší obce od počátků
osídlení až po současnost.
Autorem publikace je Mgr. Roman Reil,
ředitel trutnovského okresního archivu,
a řada jeho spolupracovníků. Publikace je
vytištěna na 258 stranách kvalitního křído-

Herní krajina je Pecka
plánují další výlet za hranice a vydat se chtějí i na
prohlídku zámků v okolí Divoké Orlice, jako jsou
třeba Častolovice, Doudleby, Potštejn i Kostelec
nad Orlicí. Zájemci o členství v Senior klubu mohou kontaktovat Jindřišku Horynovou na e-mailu
skpec@centrum.cz nebo na tel. čísle 724 119 091.

Co čtvrt roku vám do poštovní schránky přistane
tento městský zpravodaj. Začátkem každého
měsíce zasíláme e-mailem také newsletter s aktuálními akcemi, informacemi a zajímavostmi nejen z města, ale také z cestovního ruchu. Pokud
chcete také dostávat jednou měsíčně tyto informace, napište nám svoji e-mailovou adresu na
propagace@pecpodsnezkou.cz.

Dne 5. října 2018 (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 10.00 hodin na
parkovišti před býv. hotelem Hradec a od 11.30
hodin ve sběrném dvoře ve Velké Úpě. Občané
mohou v tuto dobu odevzdat nebezpečný odpad
(ledničky, televizory, elektrospotřebiče, pneumatiky, zářivky aj.) bez poplatku. Odpad se musí
odevzdávat osobně, není dovoleno jej na sběrná
místa deponovat předem!!!

vého papíru, obsahuje stovky historických
snímků, map, skic a stavebních plánů i současných fotografií.
Slavnostní křest publikace se uskuteční
v sobotu 22. září odpoledne v rámci akce
Krakonošův guláš. Po tomto datu bude
publikace volně k prodeji. Město její konečnou cenu stanovilo na
495 Kč. Publikace bude
k prodeji v podatelně městského úřadu a v místních informačních centrech. Množstevní sleva je stanovena na
35 % při jednorázovém či
opakovaném odběru minimálně 24 kusů publikace
(cena pak činí 322 Kč/kus).
Hosté ubytovaní ve městě
si mohou publikaci na podatelně městského úřadu
pořídit se slevou 20 % (cena
396 Kč/kus) při předložení platné karty
hosta. Bližší informace získáte u tajemníka
MěÚ.
Autor: M. Berger

21. července se u horní stanice lanovky Portášky ve Velké Úpě otevřelo unikátní hřiště
pro malé i velké. Tato část města tím ožila
jako nikdy předtím. Během prázdnin sem
každý den mířily desítky rodin s dětmi. A to
především ty, které v Peci a Velké Úpě trávily
vícedenní pobyt. „Jedním z cílů stavby Herní
krajiny Pecka bylo odlehčit těm nejfrekventovanějším turistickým cílům, jako je třeba
Sněžka, a přivést návštěvníky i do krásné
Velké Úpy, která dosud neprávem zůstávala
stranou zájmu turistů,“ říká starosta Alan Tomášek. Až do konce září bude Herní krajina
otevřena denně, pak se uzavře a přes zimu zůstane zavřená. Veřejné toalety, které tu město vybudovalo, ale budou v provozu i během
zimní sezóny, což výrazně zvýší komfort lyžařů ve Velké Úpě.
V příštím roce by město chtělo Herní krajinu Pecka více propagovat i v polském příhraničí. Vždyť z Karpacze, kde má vzniknout
příští rok druhá část společného evropského
projektu, je to na Portášky co by kamenem
dohodil a třemi lanovkami dojel.

Hasiči Velká Úpa
- Pec pod Sněžkou
Pečtí hasiči zasahovali během
léta u 13 událostí. Nejčastěji šlo
o automobilové nehody. Vozy po
nehodě vytahovali z řeky, stráně
nebo louky, případně zasahovali
při střetech přímo na silnici. Z vozovky také uklízeli kamení nebo popadané stromy.
Lidé je volali k úniku nebezpečných látek i plynu.
Pecká jednotka pomáhala na svobodu jelenovi,
který se zamotal do sítě, i při transportu zraněné
starší ženy.
Nejtěžší byl ale zásah u požáru zámku v Horním
Maršově 19. srpna. Hasiči z Pece byli u ohně jako
jedni z prvních. Vyhlášen byl 3. stupeň poplachu.
Jelikož hydranty v okolí kapacitně nestačily, další
vodu museli hasiči čerpat z řeky a dovážet. Na
místě pracovali 7 hodin a později se do Maršova
ještě vrátili. Kromě hasičů z Pece bylo na místě
11 dalších jednotek.
Aby nemuseli pečtí hasiči vyjíždět zbytečně, myslete prosím na to, že až budete na podzim pálit
větve, listí nebo bioodpad, je potřeba to nahlásit
na webu www.paleni.izscr.cz. V jednoduchém
formuláři stačí vyplnit místo pálení a čas. V případě
zbytečného výjezdu vám navíc hrozí pokuta.
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Přijď te k volbám
5. a 6. října
V pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin přijďte volit v komunálních volbách. Jak je v našem
městě obvyklé, pro voliče budou otevřeny
2 volební místnosti dle volebních okrsků. Jedna bude na Městském úřadě v Peci
a druhá v polyfunkčním domě (bývalá základní škola) ve Velké Úpě. Volební lístky
byste měli dostat před volbami domů do
schránky, k dispozici ale budou i ve volební
místnosti. S sebou tak bezpodmínečně vezměte platný občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti.
Volební lístky můžete upravit třemi způsoby. Pokud uděláte křížek do většího čtverečku před názvem strany v horní části lístku, dáváte hlas této konkrétní straně a tím
i všem jejím kandidátům.
Můžete ale také vybírat mezi konkrétními jmény kandidátů napříč stranami.
V tom případě nekřížkujete do velkých
čtverečků u názvů stran, ale pouze do menších čtverečků u jmen jednotlivých kandidátů. Takto můžete označit maximálně
9 jmen, protože v Peci pod Sněžkou je zastupitelstvo devítičlenné. Pozor, pokud bys-

Zdraví vás Sdružení
cestovního ruchu
a propagace
Říkáme si, jak je možné, že se neznáme?
Osobně nejspíš ano, ale jako organizace
jsme se asi zapomněli představit. Nebo je
to tím, že jsme se dlouho neozvali? Ať tak
či tak, rádi bychom to napravili. V každém
díle zpravodaje se dozvíte něco o naší práci,
o tom, jakým způsobem rozvíjíme cestovní
ruch v naší destinaci a jak se vy sami můžete zapojit. Můžeme začít?
Začneme, nejspíš trochu netradičně, od
věcí aktuálních, k historii se vrátíme později. Věříme, že jste už někdy narazili na
webovou stránku města, vyskočil na vás
příspěvek facebookové stránky Pec pod
Sněžkou, zahlédli jste plakát na vývěsních

Akce
21.-22. 9. Horská výzva – běžecký závod
22. 9.

Krakonošovy guláše

5. 10.

Prkna co znamenají Pec, KlonDike

16:00 divadelní představení pro děti
20:00 divadelní představení pro dospělé

te takto označili 10 či více kandidátů, byl by
váš hlas neplatný.
Třetí způsob volby kombinuje obě předchozí možnosti hlasování. Můžete křížkem
označit název jedné strany a pak křížkovat
i u jmen jednotlivých kandidátů jiných
stran. V tom případě se vaše hlasy přepočítávají takto: Pokud uděláte například
2 křížky u jednotlivých jmen kandidátů,
dostane váš preferenční hlas automaticky
také prvních 7 kandidátů ze strany, u které
jste udělali velký křížek.
Možná se to zdá trošku komplikované,
ale určitě pomůže, když si přečtete informace o způsobu volby, které dostanete spolu s volebními lístky. Ať už se rozhodnete
jakkoliv, důležité je k volbám přijít a rozhodnout o budoucnosti našeho města.

plochách, setkali se s kartou hosta, možná
jste si užili příjemný den na Krkonošském
festivalu minipivovarů nebo jste si prohlédli brožuru Vítejte v Peci. Ve všech těchto
případech jste se setkali s plody naší práce.
Možná nenápadně, leč pilně každý den
pracujeme na rozvoji turistického ruchu
v naší destinaci. V době vzniku tohoto
článku má sdružení 34 členů. V členské základně naleznete hotely, pensiony, restaurace, turistické atrakce a další podnikatelské subjekty a organizace, které se naučily
spolupracovat a táhnout takříkajíc za jeden
provaz. O aktivitách sdružení se rozhoduje
na pravidelných setkáních rady a o následnou exekutivu se stará tým interních a externích pracovníků.
Vznik a fungování podobných organizací, jako je ta naše, prospívá celé destinaci. Důkazem toho může být i podpora ze

Velkoplošný, digitální
a ofsetový tisk
Dům tisku Trutnov - Pražská 59 ∙ www.tiskofset.cz

6. 10.

Závod novodobých horských
nosičů, Velká Úpa

13. 10.

Horský běžecký závod
Rubenczal, Velká Úpa

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
Říjen
Jaromír Langer
Listopad
Josef Müller
Anna Thammová
Prosinec
Marie Makovičková
Jiří Fiala
Jaroslava Dostálková
Eva Seibertová
Jiří Bis

t Gratulujeme! s

strany Ministerstva pro místní rozvoj. To
ve spolupráci s agenturou CzechTourism
a Českým systémem kvality služeb vytvořilo systém certifikace Organizací destinačního managementu. Vynaložili jsme mnoho úsilí na to, abychom se v letošním roce
právě touto certifikovanou organizací stali
a mohli tak posunout naši práci na další
úroveň.
K pomyslnému představení a podání ruky
by to o nás snad stačilo, příště si uděláme takové historické okénko do našich začátků.
To nejdůležitější však ještě na závěr musíme
sdělit: Členem sdružení se můžete stát i vy
– dostanete tak šanci ovlivnit, jakým způsobem se bude cestovní ruch v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě dále vyvíjet. Stačí nás kontaktovat na propagace@pecpodsnezkou.cz.
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