Pod Sněžkou
MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

ZIMA 2 0 1 7

Zbrusu nová
sjezdovka se v Peci
otevírá po 7 letech
Tuto zimu se v Peci pod Sněžkou bude
lyžovat už na více než 14 kilometrech
sjezdovek. Hlavní novinkou je otevření
nové sjezdovky Javořák. Ve Velké Úpě
dojde k rozšíření a zkvalitnění dětské
lokality u dolní stanice Portášky, kde
bude pro děti nově pojízdný koberec
a vlek.

Nová sjezdovka Javořák, která začíná
u horní stanice Javoru a míří směrem do
Javořího dolu, je dlouhá 600 metrů. V této
lokalitě dosud lyžovali většinou jen ti, co
bydleli na boudách, jako je Kladenka či
Javorka, nebo v oblasti Červenokosteleckých bud. Letos poprvé se tato část dočkala
propojení s hlavním lyžařským areálem.
V rámci skipasu SkiResortu bude fungovat
vlek Javořák i Kladenka. Pro běžného návštěvníka-sjezdaře se tu otevírá úplně nové
údolí s krásnými výhledy směrem na Velkou Úpu.
Úplně novou sjezdovku se v Peci podařilo vybudovat po dlouhých sedmi letech.
V roce 2010 došlo k rozšíření sjezdovky na
Javoru, o tři roky dříve vznikla černá sjezdovka na Hnědém vrchu. Vlekem do Javořího dolu plány areálu nekončí. Vize počítá
s propojením areálu Pec a Velká Úpa právě
přes Javoří důl prostřednictvím 3 lanovek
a 2 sjezdovek z Vlašského vrchu. Nad dalším rozvojem ale visí otazníky. Třeba tolik
potřebnou výměnu kotvových vleků na
Javoru za sedačkovou lanovku prozatím
brzdí jednání provozovatele areálu se státem o dlouhodobém pronájmu pozemků.
Se soukromými vlastníky už jsou smlouvy
podepsané.
„Současná legislativa umožňuje uzavřít
nájemní smlouvy s organizacemi hospoda-
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řícími s majetkem státu jen na 8 let. Pokud
bychom chtěli smlouvu delší, musí výjimku
udělit Ministerstvo financí po předchozím
projednání této záležitosti na Ministerstvu
životního prostředí. Dosavadní dynamický
rozvoj byl přitom možný právě proto, že
společnost MEGA PLUS s. r. o. (provozovatel SkiResortu) měla se státem nájemní
smlouvu k pozemkům na dobu třiceti let.
Bavíme se totiž o stavbě lanovky za řádově 130-150 milionů korun s životností 2530 let. Takovou stavbu není možné realizovat na pozemcích, u kterých nemáte jistotu
dlouhodobého pronájmu. Taky příprava
nových projektů, jako je propojení areálů
přes Javoří důl, je složitější než v minulosti. Jen získat všechna povolení zabere cca
4 roky,“ vysvětluje Petr Hynek ze SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC.
Kromě Javořáku a Kladenky bude tuto
zimu SkiResort provozovat nově také vlek
a sjezdovku Slovan na Velké Pláni. Tuto
mírnou sjezdovku, oblíbenou hlavně u dětí
a začátečníků, bude možné využívat v rámci skipasu SkiResortu. V prodeji tu ale budou i dvou až čtyřhodinové jízdenky platné
jen na Slovanu. V Peci na Javoru rozšíří
SkiResort služby půjčovny, lyžařské školy
a test centra.

www.pecpodsnezkou.cz

Pojízdný koberec oživí dětský park
ve Velké Úpě
Velkou proměnou za léto prošla dětská
lokalita ve Velké Úpě. U dolní stanice lanovky na Portášky otevře SkiResort nový
LIVE park s pojízdnými kobercem a dětským vlekem. V této lokalitě bude učit lyžařská škola SkiResort Live. Pro lyžaře se
také otevře úplně nové centrum v budově
bývalého bowlingu ve Velké Úpě. Nově tu
najdou půjčovnu lyží a snowboardů, test
centrum Atomic Salomon, sportovní obchod a hlavně servis se špičkovým strojem
Wintersteiger Discovery S. Zázemí tu bude
mít také lyžařská škola SkiResort Live a babysitting.
Pohodlnější by letos měl být i přesun
lyžařů mezi areály. Ve dnech, kdy budou
v provozu rolby SkiTour na hřebenech,
bude od Javoru odjíždět i nová skibusová
linka „SkiTour Express“. Tento zrychlený skibus bude zastavovat pouze ve Velké
Úpě pod Portáškami, v Janských Lázních
u kabinkové lanovky, na Hofmankách a následně v Černém Dole. Celou trasu zvládne
SkiTour Express o třetinu rychleji než běžná červená páteřní linka. I využití SkiTour
Expressu bude v ceně skipasu.
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LYŽAŘSKÉ ŠKOLY, PŮJČOVNY
A DALŠÍ ZIMNÍ AKTIVITY

Ohlédnutí za začátkem školního roku

Pec pod Sněžkou
SkiResort Live
Lyžařská škola, dětský LIVE park Javor s pojízdnými
koberci, LIVE park Klondike
Půjčovna, babysitting, servis, test centrum Atomic
Salomon, úschovna
Výlety na sněžnicích a skialpech s průvodcem, čtvrteční
dětské závody, firemní akce
Pec pod Sněžkou 325
Kontakt: +420 734 621 271; livepec@skiresort.cz;
www.skiresort.cz
SUN Ski & Board School
Lyžařská škola s vlastní výukovou lokalitou a lyžařskými
vleky
Půjčovna lyžařského vybavení se servisem
Skialpinistické výlety s průvodcem
u penzionu Mikeš naproti Javoru
Kontakt: +420 775 443 886; pec@sunski.cz,
skischool@email.cz, www.sunski.cz
K+K Ski school
Lyžařská škola, půjčovna lyží, snowboardů a saní
Výlety na skialpech s průvodcem, lyžařské workshopy –
„Ženy ženám“
Pec pod Sněžkou 220, na náměstí nad poštou
Kontakt: +420 731 655 428, pec@ski-school.cz,
www.ski-school.cz
Snowsport School
Lyžařská škola, půjčovna lyžařského, snowboardového
a telemarkového 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 podvečerní skialpové výšlapy
Sportovní obchod Intersport
Kontakt: +420 602 638 000, info@sportpec.cz,
www.sportpec.cz
Happy Hill
Sportovní obchod, servis Wintersteiger, půjčovna
lyžařského a snowboardového vybavení
V obchodě nabízíme sportovní potřeby a vybavení.
Oblékneme vás od hlavy k patě.
V půjčovně najdete vybavení pro letní i zimní aktivity.
Pec pod Sněžkou Obchod 244 a Půjčovna 215.
Kontakt: +420 777 949 336, +420 499 736 432
ski@happyhill.cz; www.happyhill.cz
PepaSport
Půjčovna lyží, běžek, snowboardů a saní
Info a rezervace na tel.: +420 732 900 589
Sportovní obchod Dare2B a Regatta
Půjčovna elektro Fatbiků
Pec pod Sněžkou 300 (Pension u Bláhů)
Kontakt: +420 776 602 608, info@pepasport.eu,
www.pepasport.eu
Velká Úpa

SkiResort Live
Lyžařská škola, dětský LIVE park Velká Úpa s pojízdným
kobercem a vlekem
Půjčovna, babysitting, servis, test centrum Atomic
Salomon, úschovna
Výlety na sněžnicích a skialpech s průvodcem, čtvrteční
dětské závody
Velká Úpa 326
Kontakt: +420 734 621 272, livepec@skiresort.cz,
www.skiresort.cz
Colorado Ski rental a Subaru ski school
Lyžařská škola
Půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení, běžek,
saní
Nejširší nabídka použitých lyží na prodej
Moderní, plně vybavený servis a vyhřívaná úschovna lyží
a snowboardů
Velká Úpa 340, pod hlavní lanovkou Potrášky
Kontakt půjčovna: +420 702 131 959,
info@coloradoskirental.cz , www.coloradoskirental.cz
Kontakt lyžařská škola: +420 702 098 064, info@
subaruskischool.cz, www.subaruskischool.cz

Od srpna mají pecká škola a školka nové vedení. Změny tu nastaly hned od začátku
školního roku, další se chystají. Novinky shrnuje nová ředitelka Dita Mrázková.
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Horská služba jako srdcová záležitost
Když začínali u Horské služby v Peci,
měl místní okrsek ve výbavě jedno
auto. První skútr pro Horskou přišel do Pece až později. Zasahovalo se
v šusťákových bundách, golfkách a na
běžkách, na kterých „horskoslužebníci“ sváželi zraněné jistěji než na sjezdových lyžích. Od roku 1975, kdy Miloš
Klečka nastoupil jako čekatel, i od roku
1979, kdy stejný krok udělal i Vladimír
Burian, se změnilo hodně. Tedy hlavně
z materiálního hlediska – Horská služba má nyní v Peci k dispozici 3 skútry,
2 čtyřkolky, 3 auta, kvalitní skialpinistické vybavení i kvalitní outdoorové
oblečení.
Některé věci se ale nezměnily ani po
desítkách let. Nutnost umět improvizovat, nepanikařit, poradit si vždy bez
ohledu na to, kde jste a jaké s sebou
máte vybavení. Povinnost být připraven všeho nechat a jít někoho hledat
třeba o půlnoci a za hrozného počasí.
Nutnost znát hory v létě i v zimě, umět
odhadnout, jak se změní počasí, nebo
třeba vědět, kde se na hřebenech ukládá sníh.
Kdo by čekal, že tuhle práci může
dělat jen horal, který na hřebenech
vyrostl, mýlí se. Vždyť Vladimír Burian je původně z Českých Budějovic
a v Krkonoších přijal místo údržbáře
na chatě Hájenka, když mu bylo 24 let.
„Závodně jsem běhal na lyžích a naivně jsem si myslel, že pokud budu na
horách pracovat, budu mít víc příležitostí i na běžky,“ vzpomíná. K běžkám se později přidaly i sjezdové lyže
a v létě horolezení. Když přišla nabídka jít k Horské, neodmítl ji, a od roku
1981 byl až do letoška jejím členem.
Dlouhá léta zastával funkci metodika.
Vynikal při práci s lanem a při zásazích, kde bylo nutné použít horolezec-

ké techniky, byl tak vždy tím nejpovolanějším.
Druhým z letos končících dlouholetých členů HS v Peci je Miloš Klečka,
který pochází z Prahy. V Peci v Obřím
dole ale vyrůstal u svého dědy. V Praze
vystudoval vysokou školu a poté v Peci
v roce 1978 nastoupil jako vlekař.
K Horské službě se přihlásil už v době,
kdy v Praze studoval. Impulsem bylo
tehdejší neštěstí, kdy na Sněžce zahynuli 2 členové pecké Horské služby
při záchraně turisty, který se zřítil ze
zledovatělé cesty. „Jako čekatel jsem
u Horské začínal v roce 1975. Chtěl
jsem žít na horách, chtěl jsem pomáhat
lidem, využít to, co umím,“ říká Miloš
Klečka. Už jako dobrovolný člen se
stal vedoucím okrsku. Měl na starosti
desítky lidí a řídil i zásahy HS. Právě
vůdčí a organizační schopnosti jsou
tím, co v případě Miloše Klečky jeho
kolegové vyzdvihují. „U Horské jsme
byli parta lidí. Nikdy jsme si nehráli na
to, že je někdo míň a někdo víc. Za komunismu jsme si neříkali soudruhu,“
vzpomíná Miloš Klečka.
Ono „parťáctví“ v týmu Horské
v Peci přetrvalo dosud. Dál platí nepsané pravidlo, že s příchodem nového zaměstnance musí souhlasit všichni
stávající. Taky jsou tu skvělá parta bez
ohledu na to, zda jde o celoroční či
dobrovolné členy.
Že někdo je nebo byl u Horské poznáte v Peci snadno. Potkáte ho v červenomodrém služebním oblečení. Nestydí
se za to, naopak. Je na to hrdý. Jako
prestižní vnímají tuto práci nejen členové, ale i veřejnost. Nemalou zásluhu
na tom mají právě odcházející členové,
kteří u Horské sloužili 36 let v případě
pana Buriana a 42 let v případě pana
Klečky. Pánové, děkujeme.

Hned o prázdninách jsme se zaměřili na
celkovou vizáž školy, na chodbách přibyly
dekorativní sítě na výstavu prací a obrázků žáků a dekorativní malba s tematikou
Krkonoš. Třídy byly upraveny pro skupinové vzdělávání a přibyla nám studovna,
kde mají žáci možnost v klidu pracovat
na samostatném zadání. Škola také nabízí
vzdělávání žáků v matematice prof. Hejného v 1. a 2. ročníku, která bude navazovat
i v dalších ročnících. Další novinkou je každodenní kroužek doučování v dopoledních i odpoledních hodinách, který vede
speciální pedagog.
Škola má nové webové stránky a nechybí
ani nové logo školy. Rodičům jsme vyšli
vstříc a všechny platby jsou už od října
bezhotovostní. Naše škola velmi dbá na
informovanost rodičů, a proto jim rozesíláme pravidelné e-maily s děním ve škole.
Ve školce od září pravidelně probíhají
společné chvilky logopedie pro všechny
děti a navíc samostatně pro všechny předškoláky. Předškolní děti se také účastní
speciální předškolní přípravy Elkonin
a HYPO, která děti připravuje na bezproblémový vstup do první třídy a předchází
specifickým poruchám učení a nesoustředěnosti.
Aktivně také zapojujeme naše paní učitelky v ZŠ i v MŠ do unikátní metodiky
výuky angličtiny Steva Wattse, kterou plánujeme zahájit od září příštího roku v ZŠ
i v MŠ. Angličtinku chceme zařazovat
denně do běžné práce s dětmi při dopoledních činnostech tak, aby byly všechny
děti součástí, a navazovat budeme plynule
i v 1. a 2. třídě, kde angličtinka není povinná. Paní učitelky nyní procházejí tzv.
stážemi a jezdí také na návštěvy do mateřských školek, kde s touto metodou výuky
již pracují.
Momentálně jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“ v ZŠ i v MŠ.
V tomto projektu začínáme spolupracovat
s různými profesemi, které jsou pro děti
atraktivní. Představitelé profesí, jako je
například hasič, policista nebo člen Horské služby, budou chodit dětem předčítat.
Děti budou následně doma plnit úkoly.
Projekt vede k rozvoji čtenářské gramotnosti. Starší děti se v něm dozví vše o knihách a budou mít možnost pracovat i na
své vlastní knize.
V současné době jsme také zapojeni do

Nastávající akce
5. 12. Mikulášská nadílka
– Hotel Horizont
7. 12. Vánoční jarmark ve škole
– Pec pod Sněžkou
7. a 12. 12. Snow Film Fest / Festival
outdoor filmů – KlonDike
od 13. 12. Začíná zimní SPORTÍK
– SkiResort Live School
15. 12. Koncert kapely Skyline –
KlonDike
23. 12. Vánoční jarmark – Hotel Horizont
6.-7. 1. MČR snb paralelní slalom
– Pec pod Sněžkou
19. 1. Fast Food Orchestra / koncert
– KlonDike
17. 1. Na Stojáka/stand-up comedy
– KlonDike
20. 1. Noc Tuleních Pásů
– Pec pod Sněžkou

několika dotačních programů, které by
nám v naší vizi měly pomoci. V dotačních programech řešíme novou přírodní
zahradu, která by měla plnit funkci relaxační, herní a zároveň edukativní. Zahrada by měla být vybudována z čistě přírodních materiálů a měla by děti podporovat
ve vztahu k přírodě. Součástí zahrady by
měl být hmatový chodník, mlžná sprcha,
edukativní domeček, záhonky na pěstování rostlin atd. Paní učitelky současně
procházejí i školeními v programu Začít
spolu, kdy je práce dětí rozčleněna do jednotlivých objevných center. V rámci jarních dotací 2018 jsme podali také žádost
o novou interaktivní tabuli do mateřské
školky. V dalším dotačním programu plánujeme rozšíření kapacity budovy. Rádi
bychom vytvořili samostatnou místnost
na spaní, což také umožní pohodlnější výuku v MŠ. S tím zároveň souvisí v základní škole umožnění otevření samostatné
první třídy, kterou považujeme ve vzdělávacím procesu za stěžejní. Ročníky 2.-5.
by tak byly spojeny maximálně po dvou.
Dita Mrázková

2. 2. Sto Zvířat/koncert – KlonDike
6. 2. Slzy Ošlehaných mužů (VOSTO5)
divadlo – KlonDike
17. 2. Tři Sestry/koncert – KlonDike
22. 2. Stand-up Factory / stand-up
comedy – KlonDike
24. 2. Monkey Business / koncert
– KlonDike
27. 2. a 1. 3. Expediční kamera / festival
outdoor filmů – KlonDike
3. 3. Wohnout / koncert – KlonDike
3.-4. 3. FIS Masters SL – Pec pod
Sněžkou
7. 3. Undeground Comedy /stand-up
comedy – KlonDike
10.-11. 3. Evropský pohár SNB – Pec pod
Sněžkou
24. 3. Mňága a Žďorp / koncert
KlonDike
30. 3. Poletíme?/ koncert – KlonDike
31. 3. -1. 4. Evropský pohár a MČR
freeski – Pec pod Sněžkou
7. 4. Hasičský bál – KlonDike

Vánoční varhanní koncert
ve Velké Úpě
28. prosince se v 19 hodin koná
v kostele ve Velké Úpě tradiční
varhanní koncert.
Účinkují:
Jana Havlíčková, varhany
Marie Dittrichová, citera a zpěv
Miroslav Hnát, akustická kytara
Program: vánoční písně a koledy,
autorské písně s vánoční tématikou,
známé melodie v úpravě pro varhany,
další vánoční a populární písně
Vstupné: dobrovolné
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Nové byty za nekomerční cenu pro místní
V Peci vznikne 20 nových bytů pro místní
obyvatele. Město dokončuje záměr výstavby
bytových domů ve Velké Úpě, kterým hodlá
podpořit místní převážně mladé lidi. Cílem je,
aby si mohli za dostupnou cenu pořídit v Peci
pod Sněžkou vlastní bydlení a nemuseli odtud
odcházet. „V našem městě stabilně funguje
škola a školka a v nových projektech vznikne
požadavek na desítky pracovních míst s celoročním provozem. Kvalitní a dostupné bydlení je však nutnou podmínkou, aby se demografická křivka stabilizovala a začala růst,“
říká Alan Tomášek. Dvanáct bytů vznikne ve
čtyřech bytových domech ve Velké Úpě naproti Barrandovu. Na tyto domy nyní probíhá
územní řízení.
Bytový dům Vlčice, který má stát vedle současného penzionu Čertice, je ve fázi projekto-

vé přípravy. Díky dohodě města s investorem
bude v tomto projektu 8 bytů vyhrazených
pro místní občany za nekomerční cenu.
Podmínky pro podání žádosti na získání bytu
v těchto projektech budou zveřejněny v prvním čtvrtletí 2018. Za místní budou považováni ti, kteří mají v Peci trvalé bydliště, dlouhodobě tu pracují nebo tu mají ekonomické
zájmy (pronájem nemovitosti či penzionu).
Rozhodující kritéria ale bude město teprve
upřesňovat.
Na městském pozemku naproti penzionu Barrandov ve
Velké Úpě je v plánu
stavba 4 domů, ve
kterých bude celkem
12 bytů.

Lednový volební maraton
Tři lednové pátky a soboty budou v našem regionu volební. Konají se tu doplňovací senátní
volby a celostátní volby prezidenta ČR. Pro
oboje volby je možné požádat si o voličský
průkaz. Při žádosti v písemné formě je potřeba
počítat s nejméně 7denní lhůtou, kratší je lhůta v případě osobní žádosti. Volební místnosti
(Pec p.Sn - Městský úřad, Velká Úpa - budova

bývalé školy) jsou otevřené v pátek od 14 do
22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
5.-6.1. 1.kolo doplňovací senátní volby
12.-13.1. 1.kolo prezidentské volby;
2.kolo doplňovací senátní volby
26.-27.1. 2.kolo prezidentské volby

chod do závodního oddílu Slovan Pec. Cena
za 30 tréninků je 1500 Kč. Je možné objednat také pouze sobotní tréninky za 1 200 Kč.
Jednotlivé tréninky již nebude možné koupit.
SPORTÍK nabízí také možnost nákupu celosezónního skipasu pro dítě za 3 000 Kč. Kontakt
734 621 271, nebo livepec@skiresort.cz.

Pec pod Sněžkou má nový minipivovar, kde se vaří pivo Sněžka. Zajít na něj můžete od 26.listopadu na Boudu Máma. Kromě samotné konzumace je možné využít nové pivní lázně, nebo se
objednat na prohlídku minipivovaru. Více informací najdete na webu www.peckypivovar.cz

Sezónní skipasy pro děti, juniory a studenty za polovinu
Stejně jako v minulém roce 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 hlášeni k trvalému pobytu do 01. 11. 2017. Cena
skipasu po slevě: Děti 0-11 let – 3 000 Kč; junioři 12-17 let – 4 250 Kč; studenti 18-25 let
– 5 000 Kč. Sezónní jízdenka platí i na večerní
lyžování a na lanovky SkiResortu během letní
sezóny. Zájemci o skipas se mohou přihlásit do
31. 12. 2017 v podatelně MěÚ, kde vyplní žá-

29. 10. Silný vítr, který
se prohnal celou zemí,
způsobil škody i v Peci
a okolí. Hasiči zasahovali
u 6 stromů přes silnici
směrem na Malou Úpu.
Poté i u části utržené
střechy na chatě Orlík. Místní hasiči spolu s kolegy z Horního Maršova tu zajistili
krytinu proti dalšímu pohybu a odkrytou
část provizorně zakryli plachtou.
31. 10. O dva dny později pomáhali na
Dolní Malé Úpě, kde strom spadl na
dům, přerazil komín a prorazil střechu.
Spolu s kolegy z Malé Úpy nejprve
odřezali větve a pomocí vyprošťovacího
vozu strom odstranili.
16. 11. Hasiči zasahovali u úniku oleje
z vozidla Nissan před městským úřadem.
Olej z vozu odtékal do kanalizace. Po
příjezdu na místo ale zjistili, že nejde
o olej motorový, ale o fritovací, který vytékal z nákladního prostoru vozu. Hasiči
olej zasypali sorbentem.

Vážení spoluobčané,
v sobotu 25. 11. nás po dlouhé nemoci
v nedožitých 80 letech navždy opustila
paní Jindřiška Brdičková, dlouholetá
předsedkyně klubu důchodců.

SkiResort Live otevírá SPORTÍK
Lyžařská škola SkiResort Live otvírá sportovně-lyžařský kroužek SPORTÍK v Peci pod
Sněžkou. Děti od 3 do 10 let budou mít tréninky 2x týdně od středy 13.12. a to vždy ve středu
odpoledne a v sobotu ráno. Malí lyžaři budou
mít k dispozici LIVE park s pojízdnými koberci.
Pokročilejší lyžaře SPORTÍK připraví na pře-

Hasiči Velká Úpa
- Pec pod Sněžkou

dost. 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. U malých
dětí (vlastní dítě mladší 6 let) je možné požádat o sezónní skipas za 100 Kč. Podmínkou
je společný nákup tohoto sezónního skipasu
spolu s celoroční jízdenkou pro dospělého na
pokladně SkiResortu.
www.skiresort.cz
Alan Tomášek, starosta města

Velkoplošný, digitální
a ofsetový tisk

Byla oblíbená pro svou nekonfliktní
povahu a pomáhala lidi stmelovat. Byla
příkladem pro ostatní občany našeho
města. Do poslední chvíle se snažila
pracovat a pomáhat druhým. Její život
nebyl jednoduchý, ale přesto se uměla
postarat o svou rodinu a současně se
věnovat veřejně prospěšné činnosti.
Bude nám velmi chybět, čest její
památce
Alan Tomášek, starosta města

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
PROSINEC 2017
Marta Havlíčková

LEDEN 2018
Hynek Spurný, Věra Zadinová
ÚNOR 2018
Eva Lorencová, Jan Ivanko,
Helmut Hofer
BŘEZEN 2018
Jiří Pikola
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