
V poledne a v šest večer se na Lučinách 

nad Peci již pravidelně ozývá cinkání 

zvonu. Je z nové kapličky, kterou nechal 

postavit Josef Matyáš z nedaleké boudy 

Slovanka. Jde snad o návrat k tradicím, 

kdy měli horalé vztah nejen ke svému 

domu, ale i k místu, kde žijí? 

Na Bobích loukách (Lučiny) stála kaplička 
již v 19. století, zbořena byla počátkem 60 
let 20. století. Tehdy se k  zemi poroučelo 
mnohem víc podobných staveb. Novou 
kapli, zasvěcenou sv. Kryštofovi, nechal 
Josef Matyáš postavit v  roce 2015 jen pár 
metrů od původního místa. „Často jsme 
mluvili o tom, že tu kaple stála, i o tom, 
že by bylo dobré ji obnovit. Jednoho dne 
jsme se rozhodli, že to prostě uděláme,“ 
vysvětluje Josef Matyáš, který na Slovance 
žije od roku 1984. Celou stavbu financoval 
z vlastních zdrojů, zvon nechal odlít v Itá-
lii. „Kaple je otevřená za hezkého počasí a 
při zvláštních příležitostech, jako jsou křty, 
nebo svatby.“

Vlašské boudy jsou dalším místem, kde 
ty, kteří tu pár let nebyli, může překvapit 
nová stavba. Jde o kapli, nebo chcete-li zvo-
ničku, kde může každý kolemjdoucí roz-
svítit svíčku, posedět na dřevěné podestě 
a chvíli rozjímat. Strohá kaple se zvonem 
od architektky Jany Krákorové odhalí své 
kouzlo při západu slunce a po setmění. 
Mezi dřevěnými trámy, kde bývá obvyk-
le vymazávka, jsou totiž vloženy skleněné 
prvky. Ačkoliv byla postavena loni, myš-
lenka na její vznik uzrávala v hlavě Tomáše 
Otruby a jeho manželky déle. „Na Valšov-
kách máme dům, máme to tu rádi a chce-
me tu žít. Duchovní místo tu ale chybělo,“ 
říká Tomáš Otruba. Jeho nápad oslovil i 
ostatní. Polovinu nákladů pokryl výtěžek 
sbírky, třeba i z koncertu Lenky Dusilové. 
Přispěli lidé mimo Pec, ale samozřejmě i z 
Pece, z Valšovek, či Tippeltovek. „Kaple je 
trvale otevřená a i když je na odlehlém mís-
tě, nikdy tu nikdo nic nepoškodil. Asi to je 
kouzlo místa, ale i pro mě platí, že kdykoliv 
přijedeme na Valšovky, je kaple první, kam 
jdu. Potkáváme tu hodně lidí, kteří sem při-
jdou z údolí, zapálí svíčku, posedí a pak se 
zase vrací zpátky,“ popisuje Tomáš Otruba.

Bobí louky i Valšovky - oba počiny, ale 
nejen tyto, spojuje stejný motiv. Vlastní 
rozhodnutí, spojení s  místem, vlastní in-
vestované peníze, které slouží ve veřejném 
prostoru. Stejně tak to dělali lidé, kteří tu 
žili před námi v 19. nebo v první polovině 
20. století. Každá enkláva měla svou kap-
ličku, boží muka, či křížek. Jejich stavby 
tehdy financovali místní donátoři. Kapli sv. 

Barbory na Hnědém vrchu postavil za 1. sv. 
války Johann Dix, kapli na Vysokém Svahu 
v  roce 1891 Ettrichové, kapli na Předním 
Výsluní ve Velké Úpě Bergerové. 

Po válce a divokém odsunu byly přetrhá-
ny vazby. Kapličky najednou nikomu ne-
patřily a tak chátraly. V 50. a 60. letech 20. 
století k jejich konci přispěla i lidská ruka. 
Třeba ministerský výnos o demolici opuš-
těného nemovitého majetku, který měl 
přispět k zlepšení vzhledu krajiny. „Ve Svo-
bodě nad Úpou jednu krásnou kapli roze-
brali pionýři v rámci své vycházky. V Peci 
v Zeleném Potoku (mezi dnešním Javorem 
a Vysokým Svahem) rozebral kapli v  roce 
1970 Julius Tomczík a z cihel udělal zápra-
ží u svého domu. Takových případů byla 
řada,“ říká znalec krkonošské historie Pa-
vel Klimeš. Nyní, víc než 25 let po sametové 
revoluci, se zdá, že lidé opět „zapouští“ ko-
řeny a cítí sounáležitost s místem, kde žijí.

Podobně to vnímá i vedení města, kte-
ré za posledních 6 let investovalo více než 
2,6 milionu korun do opravy čtyř kaplí, 
kostela, márnice a nyní plánuje i opravy 
hřbitova. „Jde o kulturní i historické dědic-
tví. Je to odkaz lidí, kteří tu žili před námi 
a našich předků. My musíme jejich stopu 
zachovat. I proto se zhruba každé dva roky 
snažíme o rekonstrukci některé ze sakrál-
ních staveb,“ říká starosta Alan Tomášek 
a dodává: „Na 100% dokončená je rekon-
strukce kapličky ve Velké Úpě na Předním 
Výsluní, kde se místní na Štědrý den schází 
ke zpěvu koled. Hotová je i kaple na staré 
cestě do Velké Úpy i ta v Bukovém údolí, 
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Nové kaple jako 
znamení návratu  
k tradicím 

Zvonička na Vlašských boudách (foto: Tomáš Polák)

Kaple sv. Kryštofa na Bobích loukách



NOVINKY VE SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC 
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC otvírá v areálech Černá hora (Janské 
Lázně) a Pec pod Sněžkou novou lyžařskou školu, půjčovnu, babysit-
ting a servis pod značkou SkiResort LIVE. Zároveň na obou místech 
bude možné vyzkoušet nejlepší modely lyží v  oficiálním Test cent-
ru Atomic Salomon. Lyžařský servis, který sídlí v Janských Lázních 
v budově kabinkové lanovky, je nově vybaven strojem Wintersteiger 
Discovery S, který je nejmodernější v regionu. Voskování lyží probíhá 
technologií infračerveného záření. Díky tomu je v nabídce SkiResort 
LIVE například i závodní servis lyží a snowboardů. V areálech Černá 
hora (Janské Lázně) a v Peci pod Sněžkou se otevřou 4 nově vybave-
né dětské parky s pojízdnými koberci a dětskými vleky. V Peci půjde 
o lokalitu na Javoru a u horní stanice vleku Klondike.  

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC investoval také do zkvalitnění 
úpravy sjezdovek a zasněžování. Jedna ze dvou nových roleb Prinoth 
s navijákem bude upravovat trať Funline, snowpark a funpark v Peci 
pod Sněžkou. Jedna z peckých roleb se přesune na sjezdovky ve Vel-
ké Úpě. O kvalitní sněhovou pokrývku se kromě Krakonoše postará 
i víc než 210 sněžných děl a tyčí, z toho 50 jich SkiResort pořídil před 
touto zimou. Nově je tak kompletně vybaven 21 děly areál ve Velké 
Úpě, zbývající sněžná děla budou sloužit na Černé hoře a v Peci pod 
Sněžkou. Ceny skipasů zůstávají stejné jako v minulých letech.   

Děti, které se až do loňské zimy v Peci učily lyžovat, začínaly 

ve většině případů na lyžařském vleku Happy Hill Sochor 

u Javoru. Pro první lyžařské obloučky sloužil taky prováz-

kový vlek v lyžařské škole. Slabou stránkou celé lokality bylo 

chybějící zasněžování a občas i málo místa. „Ani jedno už 

by nás trápit nemělo,“ říká k letní radikální proměně místa 

Jiří Matějů, který v Peci zároveň vede novou lyžařskou školu 

SkiResort LIVE. 

V čem všem se změnila lokalita u Javoru?
Po letech se srovnala nevyužívaná U rampa, čímž se zvětšil 

prostor nejen pro výuku, ale prodloužila se o 100 metrů také 
sjezdovka Javor 3. Místo lyžařského vleku tu nově budou 2 po-
jízdné koberce. Kratší – 15 metrů dlouhý bude sloužit výhradně 
pro výuku lyžařské školy SkiResort LIVE, delší 90 metrů dlouhý 
bude využívat i lyžařská veřejnost. 

Lokalitu jsme pojmenovali SkiResort LIVE PARK JAVOR, kte-
rý se tak stává největší dětskou a výukovou lokalitou ze čtyřech 
nově otevřených SkiResort LIVE parků. Lyžařská škola se bude 
starat kompletně o organizaci a provoz této oblasti, a to z hledis-
ka výuky i připravovaných akcí. Pro všechny hosty nabídneme 
například čtvrteční závody a výlety na sněžnicích. 
Vzniká nová škola na zelené louce? 

Lyžařská škola SkiResort LIVE je oficiální školou SkiResortu 
ČERNÁ HORA – PEC a má dvě pobočky. Jedna je v  Janských 
Lázních a druhá v Peci pod Sněžkou s kancelářemi na Javoru a na 
Horizontu. Pecká škola nevznikla na zelené louce, ale je přímým 
nástupcem lyžařské školy Happy Hill Sochor. Všichni instrukto-
ři i manažeři přešli do školy SkiResort LIVE, takže lze říct, že i 
kvalitou nabídky navážeme na zkušenosti Happy Hillu, který už 
v oblasti lyžařské výuky nepodniká.
Happy Hill jako značka ale z Pece nezmizela. Co bude nabízet 
návštěvníkům během zimy? 

Happy Hill bude i nadále fungovat jako sportovní obchod, půj-
čovna lyžařského vybavení a servis na stroji Wintersteiger. Lidé 
tyto služby najdou v centru Pece, hned vedle Enzianu. 
Co kromě výuky bude nabízet škola SkiResort LIVE? 

Stěžejní bude samozřejmě výuka. Ta se bude odehrávat v mno-
hem lepších podmínkách než v minulosti. Ve škole ale chceme 
nabídnout i to, co jiní nenabízí. Například k výuce pro malé dítě 
do 4 let bude lyžařské vybavení zdarma. Do naší půjčovny si bu-
dete moci přijít pro lyže nebo snowboard den předem odpoledne 
od 14 hodin, abyste se ráno vyhnuli frontě. V budově školy bude 
také babysitting a v nabídce najdete celodenní dětské programy 
s obědem včetně animačních dnů.  Provozovat budeme úschov-
nu vybavení a především pokračujeme ve velmi oblíbeném ly-
žařském oddílu SPORTÍK pro místní děti, který letos začíná již 
od 14.12.

Již zmíněnou novinkou jsou pravidelné čtvrteční závody pro 
děti i dospělé na sjezdovce Javor 3, pro kterou SkiResort ČERNÁ 
HORA – PEC koupil novou bezdrátovou časomíru.
Časomíru bude možné používat i na jiných sjezdovkách? 

Tím, že je bezdrátová, je možné zorganizovat profesionální 
závody prakticky na každé sjezdovce nejen v Peci, ale taky v ja-
kémkoliv jiném areálu. Převážně ji ale budeme využívat při or-
ganizaci firemních akcí a skupinových závodů právě na Javoru 3. 
Ale nepůjde jen o lyžování.  SkiResort LIVE bude jednou týdně 
organizovat také odpolední výlety na sněžnicích s čelovkami a se 
základy výuky lavinového vyhledávání.    
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Podmínky pro lyžařskou výuku v Peci budou lepší

Když vánoční čas neztratí svůj původní smysl
Když se ve vrchlabském dětském 
domově slaví Vánoce a rozbalují dárky, 
víc než dvacítka žen z Pece a Velké Úpy 
s nimi slaví na dálku taky. Už dopředu 
tyto ženy vědí, co v zabalených 
krabicích děti najdou. 

V roce 1999 do Čech dorazil boom vánoč-
ních stromů, na které děti z dětských do-
movů věší svá přání. Cizí lidé mají možnost 
si přání vzít, dárek jim koupit a zabalený 
ho poslat pod vánoční stromeček v domo-
vě. Díky paní Marii Skalické (Paduchové) 
tento zvyk našel své místo i v Peci. Tehdy 
oslovila Dětský domov ve Vrchlabí a dala 
tak vzniknout tradici, která trvá dodnes. 
„Oslovila jsem ženy v Peci a Velké Úpě, o 
kterých jsem si myslela, že by o takovou věc 
měly zájem. Ty si vybraly ze seznamu dár-
ků, o které si děti Ježíškovi napsaly. Dárky 
jsme zabalily a já vždy odjížděla s  autem 
plným dárků až po střechu. To byl krásný 

pocit,“ říká Marie Skalické. Vánoční tradi-
ce se postupně změnila v úzkou spolupráci. 
Adoptivní matky z Pece kupují dodnes dě-
tem dárky třeba i k narozeninám. S někte-
rými dětmi jsou v kontaktu po emailu čas-
těji, s  jinými jen párkrát do roka. „Matky 
z Pece už vlastně „své“ dítě znají, vědí, co 
má rádo, jakou hudbu poslouchá, nebo co 
ho baví.“ Marie Skalické vzpomíná, že jed-
nou „matky“ jely do Vrchlabí na návštěvu. 
„Děti nás vřele přivítaly a uspořádaly pro 
nás besídku.“  Děti taky několikrát Pec pod 
Sněžkou navštívily a díky městu vyjely i la-
novkou na Sněžku. 

Organizovat šestnáct let předvánoční ná-
kupy dárků a jejich předání – v hektickém 
čase, kdy je v Peci v plném proudu lyžař-
ská sezóna, nebylo jednoduché. Vždyť dětí 
v  Dětském domově je víc než 20 a každé 
z nich svůj dárek dostalo. Podle Marie Ska-
lické byla ale motivace jasná. „Chtěla jsem 

pomoci. A šlo o to pomoct konkrétním 
dětem. Přišlo mi to lepší než poslat peníze 
na sbírku, nebo dobročinným organizacím, 
kde není jasné, na co se dané peníze vyu-
žijí.“ Tradice obdarování vrchlabských dětí 
pokračuje dál. Letos tyto aktivity převzala 
paní Yveta Ivanková. A všechny děti z DD 
Vrchlabí se i letos mohou těšit na vysněné 
dárky. Za to patří dík nejen Marii Skalické 
a Yvetě Ivankové, ale i všem adoptivním 
matkám z Pece a Velké Úpy, které se za 16 
let do této tradice zapojily.   

TJ Slovan Pec má v současné době nejvíce 
závodníků za posledních 20 let. Jsme sa-
mozřejmě rádi, že děti mají zájem sportovat, 
ale není úplně jednoduché zajistit pro tolik 
dětí kvalitní trénink, doprovod na závody a 
soustředění.  Lyžování je drahý sport a tak se 
snažíme získat finanční prostředky alespoň 
na částečné zabezpečení závodní sezóny. 
Pořádáme závody pro všechny věkové kate-
gorie a doufáme, že konečně napadne sníh, 
domluvíme se na nájmu a budeme provo-
zovat vlek na Velké pláni.

 Trenéři se věnují závodníkům celoročně. 
Přípravné období začíná v  květnu tréninky 
na suchu, pokračujeme o prázdninách, kdy 
bylo celkem 6 krátkodobých soustředění 
pro různé věkové kategorie. Prázdniny jsou 
tradičně zakončeny soustředěním v  Oseč-
né, kterého se zúčastnilo 33 dětí. Na podzim 
děti trénují až do prvního sněhu 2 x týdně a 
mají také naplánována 3 soustředění na le-
dovci. V zimě trénujeme 3 až 5 x týdně pod-

le věkových a výkonnostních skupin. V  TJ 
máme v současné době 38 závodníků a 40 
dospělých členů.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají  při 
pořádání závodů nebo jako doprovod na

závodech a soustředěních. Velký dík patří 
i všem sponzorům, kteří  nám pomáhají fi-
nančně.
Jde o Město Pec pod Sněžkou, MEGA PLUS 
s.r.o. (Skiresort Černá hora - Pec), Rega-
ta Čechy, a.s, (Hotel Horizont), SIVIA CZ 
a.s.(Relaxpark Pec pod Sněžkou), CAUTOR 
CONSULTING a.s. (Hotel Hvězda), ASPEN 
SPORT a.s., Reality Pec, s.r.o., ToKo Sport 
spol. s r.o. (Bullbar Pec pod Sněžkou), Pratr, 
a.s.  (UP GROUP).

Přivítáme, pokud se najdou další podnika-
telské subjekty, které projeví zájem jedinou 
organizaci v Peci pod Sněžkou, která se 
dlouhodobě a systematicky věnuje práci s 
mládeží, sponzorovat či jinak podporovat. 
Mgr. Blanka Sochorová 

Závody, které TJ pořádá v letošní sezóně:

7.1-  8.1.2017  Stoeckli cup, žáci

14.1.2017  ČSOB zimní hry

28.1 – 29.1.2017  FIS, jun. Dosp.

4.2 - 5.2.2017  RKZ, žáci

18.2 - 19.2.2017  Head cup, předžáci

4.3 – 5.3.2017  SP Masters

TJ Slovan není jen pár lyžařských závodů

LYŽAŘSKÉ ŠKOLY, PŮJČOVNY A DALŠÍ ZIMNÍ AKTIVITY 

SkiResort LIVE 
Lyžařská škola, dětský LIVE park Javor, LIVE park Klondike 
Půjčovna, babysitting, servis, test centrum Atomic Salomon a úschovna 
Kontakt: +420 734 621 271 - 3; livepec@skiresort.cz; www.skiresort.cz

SUN Ski & Board School
Lyžařská škola (dětská školka s provázkovým vlíčkem a mírná sjezdovka 
s vlastním vlekem) i výuka běžeckého lyžování a skialpinismu
Půjčovna se servisem (lyže, snowboardy, běžky, sněžnice, a další) 
v penzionu Mikeš naproti Javoru
Kontakt: +420 775 443 886; pec@sunski.cz, skischool@email.cz;  
www.sunski.cz

K+K Ski school 
Výuka lyžování, snowboardingu, telemarku,  
běžeckého lyžování i skialpinismu.
Půjčovna lyží, snowboardů a saní na náměstí nad poštou,  
Pec pod Sněžkou 220
Kontakt: +420731655430; info@ski-school.cz; www.ski-school.cz  

Snowsport School 
Privátní, rodinná a skupinová výuka lyžování,  
snowboardingu a telemarku
Půjčovna lyžařského, snowboardové a telemarkové  
vybavení v hotelu Corso.
Kontakt: +420 739 336 055; info@snowsportschool.cz;  
www.snowsportschool.cz

Sport Pec - Intersport
Půjčovna lyží, skialpinistického vybavení, lavinových setů,  
snowbiků, sáněk 
Organizuje úterní podvečerní skialpové výšlapy 
Sportovní obchod Intersport
Kontakt: +420 602 638 000; info@sportpec.cz, rezervace@sportpec.cz; 
www.sportpec.cz, www.intersportpec.cz

Happy Hill 
Sportovní obchod, servis Wintersteiger, půjčovna vybavení
Pec pod Sněžkou 244 a 215. 
Kontakt: +420 777 949 336, +420 775 931 113; ski@happyhill.cz;  
www.happyhill.cz

i když její krása bude lépe vidět až poté, co 
z jejího okolí zmizí zaparkovaná auta.“

Kapli sv. Barbory na Hnědém Vrchu chy-
bí ještě vybavení interiéru a zvonice a na 
kompletní opravu čeká kaplička na Vyso-
kém Svahu. Na dlouhé roky ji zdržely spory 
o určení vlastnictví. Stát následně určil jako 
vlastníka Českou republiku - Správu KR-
NAP. Studie na její proměnu od architekta 
Romana Kouckého už existuje. „Vzniknout 
by měla unikátní stavba se dvěma zvony, 
kdy jeden by byl ve studni a druhý ve štítu. 
Interiér bude potemnělý a střechou dovnitř 
bude pronikat světlo jen v určitou hodinu 

podle polohy slunce během roku. Paprsek 
osvětlí hranol uprostřed, který karmínově 
červenou barvou ozáří aktuální znamení 
zvěrokruhu, které bude na zdi. Tím, že je 
z  původní stavby jen torzo a není mož-
ná „doslovná“ rekonstrukce, dává nám to 
možnost postavit na Vysokém Svahu kap-
ličku, která bude unikátní,“ říká Pavel Kli-
meš. Na městě má tento projekt zelenou a 
Pec je připravena pomoc s  financováním 
celého projektu. Dojde na ni ale patrně až 
po roce 2018, až město dokončí klíčové 
stavby jako jsou garážové domy a parkovi-
ště.   

Zachované torzo pískovcových soch, které 
zdobily interiér kaple na Vysokém Svahu. 

(foto: Pavel Klimeš, Veselý Výlet)
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Jóga v Peci 
Přijďte si zacvičit jógu do školní tělocvičny v Peci pod Sněžkou. Hodiny každý 
čtvrtek od 18 do 19 hodin vede Zuzana Vítová. Cvičení je vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Více informací poskytne Ilona Karlíková na telefonním čísle 
776 252 515.

Oznámení občanům
I letos mohou děti, junioři a studenti z Pece, díky dohodě vedení města s MEGA 
PLUS s.r.o. využít 50% slevu na sezónní skipasy SkiResortu ČERNÁ HORA – 
PEC. Sleva platí pro ty, kteří jsou zde hlášení k trvalému pobytu do 01.11.2016. 
Cena skipasu po slevě: Děti 0 – 11,99 let – 3.000 Kč; junioři 12 – 17,99 let 4.250 
Kč; studenti 18 – 25,99 let 5.000 Kč. Sezónní jízdenka platí i na večerní lyžování 
a na lanovky SkiResortu během letní sezóny. Zájemci o skipas se mohou při-
hlásit do 31.12.2016 v podatelně MěÚ, kde vyplní žádost. S potvrzenou žádostí 
a fotografií si slevu uplatní na hlavní pokladně areálu na Javoru. Za děti žádost 
vyplňují rodiče, děti nad 15 let předkládají občanský průkaz a studenti nad 18 
let navíc ještě studentský průkaz. 
A pozor. Při nákupu sezónní jízdenky pro dospělého můžete požádat o sezónní 
skipas pro vlastní dítě do 5,99 let za 100 Kč. Jde o novinku, kterou SkiResort 
ČERNÁ HORA – PEC letos zavádí poprvé. Podmínky k této akci najdete v ce-
níku na www.skiresort.cz
Alan Tomášek, starosta města 

Gratulujeme stříbrnému Patrikovi
Už v minulém zpravodaji jsme představili mistra 
Evropy v benchpressu v kategorii dorost Patrika 
Tilla, který vyrostl na chatě Říp ve Velké Úpě. 21. 
září se zúčastnil Mistrovství světa v Srbsku, kde 
vybojoval stříbro. „Jsem moc rád, že jsem se na 
takové závody vůbec dostal. Je nepopsatelný po-
cit být součásti dění, kde se sejde světová špička. 
Po přečtení startovní listiny bych si netypoval, 
že se vejdu „na bednu“, ale nakonec jsem byl tak 
namotivovaný, že to díky bohu zacinkalo,“ říká 
Patrik. Měl v plánu pokořit světový rekord, který je 190 kg. To se nepovedlo, 
protože zvedl „jen“ 172,5 kg. Navýšil ale národní rekord a jak sám říká aspoň 
má další motivaci pro další práci. Myslím, že v tomto případě mohu mluvit za 
všechny obyvatele z Pece… Patriku, GRATULUJEME!

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
listopad  

Fratišek Matuštík

prosinec  
Dagmar Eisenblatterová, Jiří Šimůnek,  

Vojtěch Žalák

2017

leden  
Miloslav Sochor, Marie Bergerová

únor  
Jaroslav Maštalíř, Miroslav Tokan,  

Josef Bláha, Petr Šírlo

t Gratulujeme! s 

Nastávající akce

27.11.2016 v 17.00 hod. Rozsvícení vánočního 
stromu, Velká Úpa

29.11.2016 ve 13.30 hod. Vítání občánků v ZŠ v Peci 
pod Sněžkou

5.12.2016 - Mikulášská nadílka - Hotel Horizont 

22. 12. 2016 - Vánoční divadlo pro děti i rodiče  
- KlonDike

Hasiči Velká Úpa - Pec pod Sněžkou

11.9. zachvátily vrchol Špičáku plameny. Začalo tu hořet borůvčí 
na rozloze asi 20 metrů čtverečních. Největším úskalím zásahu 
byly úzké cesty a nepřístupný terén vrcholu Špičáku. Bylo za-
potřebí natáhnout skoro půl kilometru hadic, aby mohli hasiči 
zasáhnout. 

Dne 9.10. zatarasilo silnici mezi křižovatkou na Pomezní boudy a Myslivnou 
kamení. Při příjezdu jednotky na místo již byly kameny částečně odstraněny 
ke kraji vozovky. Vozovku hasiči uklidili a kameny odstranili mimo komunikaci.

V den státního svátku 28.10. byli hasiči přivoláni k požáru auta na parkovišti u 
lanovky na Sněžku. Při příjezdu na místo stoupal z motorového prostoru vozi-
dla kouř. Po bezeškodném otevření vozu i kapoty hasiči ochladili motor vyso-
kotlakým proudem a odpojili akumulátor. Jednotka z Trutnova pak navíc celý 
motorový prostor zkontrolovala termokamerou. 

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

Velkoplošný, digitální 
a ofsetový  tisk


