
Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

pomalu a jistě přichází konec roku a čas 
Vánoc. Zvenčí by se mohlo zdát, že závěr 
letošního roku je v Peci a Velké Úpě 
stejný jako jindy. Vánoční strom ve Velké 
Úpě svítí, sněžná děla na sjezdovkách 
jela v mrazivých nocích naplno a počet 
návštěvníků znovu roste. Letos to ale, 
alespoň pro mě, nebudou Vánoce stejné 
jako dřív. Jsme malé městečko, téměř 
všichni se tu známe. Měl jsem pocit, že 
k sobě máme blízko i přesto – nebo možná 
právě proto – že zde žijeme na velkém 
území.

Město se rozvíjí, vše se opravuje, roste 
počet obyvatel, škola i školka jsou plné 
a pracovních nabídek je tu dost. Kdo tu 
má nemovitost nebo pozemek, ví, že jeho 
cena za poslední roky výrazně vzrostla. Pro 
špatnou náladu bychom neměli mít důvod. 
Vždyť se stačí kouknout do blízké minulosti, 
kdy bylo ve škole 6 dětí, budova staré 

školky se musela z hygienických důvodů 
zavřít, finanční situace města nebyla nijak 
růžová a čekala nás rekonstrukce lanovky 
na Sněžku.

Dnes je situace přece úplně jiná a my 
všichni máme být na co pyšní. Společně, 
díky vaší podpoře a důvěře, jsme toho tolik 
dokázali. Nenechme si prosím tuto radost 
a hrdost vzít.

Do nového roku bych měl několik přá-
ní. Přál bych si, aby dění města začalo být 
důležité pro všechny lidi, kteří tu žijí. Přál 
bych si, aby veřejná zastupitelstva byla plná 
veřejnosti, aby se o plánech a záměrech 
města více diskutovalo právě na nich – tedy 
za jednacím stolem – a méně za stolem hos-
podským. Přál bych si, aby byl respektován 
princip demokratické volby, kdy si občané 
zvolí své zástupce a ti následně město řídí 
s těmi nejlepšími úmysly. Přál bych si, aby 
se k sobě lidé chovali se vzájemnou úctou 
a respektem. Přál bych si, aby se lidé v Peci 
na sebe znovu upřímně usmívali, nezávidě-
li si a místo intrikami žili tím, co pro své 
město mohou sami udělat.

Pokud máte nápad na zlepšení chodu 

města, nápad, který může být ku prospěchu 
všem, přijďte za mnou nebo se obraťte na 
některého ze zastupitelů. Když se z věcí ve-
řejných stanou opravdu věci veřejné, bude 
to vánoční dárek pro nás všechny, kteří tu 
žijeme.

Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce 
a v novém roce jen to nejlepší.

Alan Tomášek

Pod Sněžkou
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Když se Pec pod 
Sněžkou stane 
domovem…
Husova bouda patří v Peci k legen-
dárním, a to nejen svým výhledem na 
Sněžku. Už téměř 35 let tu žijí Hanka 
a Libor Konkolští, kteří na hřebenech 
nad Pecí začínali jako kulturně-spor-
tovní referenti.

Před odchodem na hory učila Hanka Kon-
kolská ve školce. Chtěla se ale osamostatnit, 
a tak jí inzerát na práci s ubytováním i stra-
vou přišel vhod. Libora na hory přivedla 
nouze o byty v rodném Havířově, kde, jak 
říká, by buď musel k  horníkům, nebo do 
strany, aby dostal byt. Po roce od sezná-
mení se vzali. O další rok později se jim 

narodila dcera Lenka a v dalším roce pak 
Kateřina. Těžko pochopitelné, že Hanka 
zvládla práci kulturní referentky, připravo-
vala program pro rekreanty, chodila s nimi 
na túry – s větší Leničkou za ruku a mladší 
Katkou v krosně na zádech.

Dcery Konkolských mohou vzpomínat 
i na netradiční cestování do školy. Libor 
si Leničku posadil na štangli kola, sjel s ní 
dolů až k  Horské službě, kde ji vysadil, 
a  šlapal zpátky na Husovku. Tam čekala 
Kačenka, která také nasedla na štangli a 
sjela s  Liborem dolů k  Zelenému potoku. 
Holky pak společně pokračovaly do školy 
a tatínka čekal druhý prudký výšlap na Hu-
sovku a práce provozního.

Ani cesta domů ze školy prý tehdy nebyla 
nuda. Holky chodily do tříd s dalšími tře-
mi dětmi z hřebenů – Matějem Dostálkem, 
Luckou Kindlerovou a Liborem Svatošem. 

Jednou šly domů potokem, podruhé se ho-
nily po lese, jindy jezdily na bobech zatrub-
něním potoka. Prostě dobrodružství. 

Práce na boudě měla a má svá specifika. 
Podle Konkolských si i za „komára“ mohli 
sami plánovat program, a tak se odpoled-
ne po škole vždy snažili věnovat dětem. Na 
Hájence se hrál tenis, jezdilo se na kole, 
chodilo na výlety, v zimě lyžovalo na sjez-
dovkách, běžkách nebo bruslilo. Holky tedy 
rozhodně netrpěly „nedostatky“ pohraničí 
a stejně spokojeně na svůj dosavadní život 
pohlíží i Hanka s Liborem.

Možná je to specifickým prostředím hře-
benů, každopádně tu boudaři drží při sobě, 
což platilo v minulosti a platí dodnes. Han-
ka vzpomíná na to, jak se někdy od roku 
2000 s  ostatními navštěvovali, pořádali 
večírky, tematické plesy nebo olympiády. 
Co si asi pomysleli rekreanti, kteří potkali 
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Pod nejvyšší 
českou horou …
Čtení o místě, kde jsme doma a které je 
nám milé, v nás mnohdy probouzí pocity 
sounáležitosti a hrdosti, zvláště poté, co 
zjistíme, jak historicky významné to místo 
je. Snad ještě více je čtení o nám blízkém 
místě potřebné, pokud jsou historické pra-
meny nebo literatura psány jazykem ne 
zrovna srozumitelným. To je případ i Pece 
pod Sněžkou a Velké Úpy, které byly před 
rokem 1945, kdy zde žilo převážně ně-
mecké obyvatelstvo, nazývány německy 
Petzer a Grossaupa. Vyslovení názvu Pec 
pod Sněžkou pak vyvolává v každém z nás 
představy spjaté s nejvyšším českým poho-
řím, s výlety nebo příjemně strávenou do-
volenou, a to jak v zimě na lyžích, tak v létě 
na túrách.

Samotné město Pec pod Sněžkou je slo-
žené ze třech katastrů, které bývaly až do 
roku 1939 samostatnými obcemi a označe-
ny byly jako Velká Úpa I.-III. V roce 1960 
došlo ke sloučení Velké Úpy s Pecí pod 

Sněžkou a vznikl tak velký katastr s roz-
lohou více jak 52 km2, nejvyšším bodem 
1603 metrů nad mořem (Sněžka) a nejniž-
ším okolo 600 metrů nad mořem v místech, 
kde řeka Úpa na nejjižnějším cípu katastru 
opouští hranice města.

Přestože první zmínky o pronikání hle-
dačů pokladů a důlních prospektorů za-
znamenávají slezští náboženští spisovatelé 
Kaspar Schwenckfeld (1490-1561) a Jakub 

Schickfus (1574-1636) již v 15. století, kdy 
do oblasti Obřího dolu pronikl roku 1456 
jistý Benátčan, první důlní odborníci a hor-
níci z Míšeňska se v oblasti Obřího dolu 
jižně pod Sněžkou objevují roku 1511, jak 
zaznamenává trutnovský kronikář Simon 
Hüttel. Vedle hornické činnosti, která se 
ve větší nebo menší míře udržela v Peci až 
do 19. století, je oblast Krkonoš a obzvláště 
území bývalých královských rezervátních 

dvě postavy v  hrozivých maskách jedoucí 
na skútru? Nebo když se po sněhu místo na 
lyžích proháněli boudaři ve člunech? Bou-
daři také léta hráli každý týden v Trutnově 
hokej proti vlekařům. Jejich ženy zase jez-
dily za kulturou či na squash. Některé zvy-
ky setrvaly, jiné bohužel ne. Hodně toho 
skončilo s úmrtím Jardy Dostálka v  roce 
2008. Jeho odkaz ale žije, a to nejen podle 
názvu ulice Jardy Dostálka, která přes Za-
hrádky a Vysoký svah protíná hřeben nad 
Pecí.

Byl to právě Libor Konkolský, kdo okol-
ní boudaře po letech znovu kontaktoval 
a na starou tradici navázal. Boudaři, mezi 
které patří provozovatelé víc než deseti 
chalup nad Pecí, se schází pravidelně a po-
máhají si. Když se jeden z nich dostane do 
potíží, okamžitě mu ostatní vyrazí na po-
moc. Když předloni Libor sklouzl s autem 
z  namrzlé cesty, do deseti minut k  němu 
přijelo víc než deset lidí se vší technikou, 
kterou měli po ruce. 

Pec pod Sněžkou je místem, které Hanka 
i Libor považují za svůj domov. Nelitují, že 
se tehdy před lety rozhodli pro odchod do 
Krkonoš. Ani toho, že na jednom místě, na 
Husovce, vydrželi takových let. Je to práce 
hoteliéra, barmana, provozního, číšníka, 
údržbáře, zásobovače, kuchaře a občas 
i  kulturního referenta. V  zimě si i přesto 
udělají čas na sjezdové lyže, běžky nebo 

skialpy. V létě pak vedou výlety na kolech 
a procházky se psem. Často se taky snaží 
jezdit za hranice. Podle Hanky tak mohou 
srovnávat a uvědomují si, jak dobře se jim 
v Peci žije. 

I díky Hance s  Liborem je Husovka 
v  Peci jednoduše vyhlášená. Hosté sem 
jezdí opakovaně, poté sem na rekreaci za-
míří jejich děti a někdy navážou i vnou-
čata. Jejich „pozitivní stopu“ najdete ale 
i tam, kde byste to možná nečekali. Až se 
v zimě půjdete projet na běžkách po vyhlá-

šené Desítce, která začíná u chaty Svornost 
a pokračuje přes Vodovod a Liščí cestu až 
směrem k  Zadním Rennerovkám, vězte, 
že se o obnovu cesty i její značení zaslou-
žil Libor Konkolský. Rovinatá trasa nabízí 
krásné výhledy, ale pár let po revoluci se na 
ni tak trochu zapomnělo. Liborovi to při-
šlo líto, a tak trasu pro běžkaře na vlastní 
náklady znovu vyměřil a doznačil. I díky 
tomu si můžete kdykoliv během zimy ově-
řit svou kondici a změřit si, za jak dlouho 
tuto vzdálenost na běžkách zvládnete.  

Znáte KlonDike?
Hospoda na Peci → TOKO → Klondike 
→ Meex → KlonDike

V posledních pár letech jste možná byli 
na KlonDiku na koncertě, divadle či ha-
sičském bále, ale pamatujeme si, kde se tu 
KlonDike vzal?

Vznikl jako projekt „nová hospoda na 
Peci“ v roce 1986 kvůli zvýšení kapacity 
stravovacích zařízení. Velkoryse pojatý ob-
jekt byl dostaven na podzim v roce 1989, 
čímž byl v podstatě jeho osud zpečetěn. 
Původní plán – zbourat hospodu Na Peci 
a nahradit ji tímto brutalisticky pojatým 
obrem – se neuskutečnil, hromadné stra-
vování se rozmělnilo mezi nově vznikající 
hotely a chalupy a čtyřpatrový objekt v cen-
tru Pece se stal v podstatě nepotřebným. 
Po revoluci byl prodán v dražbě a násled-
ně provozován téměř v původním stavu 
jako velkokapacitní ubytovna. Nový maji-
tel však za objekt nikdy nezaplatil, dražbu 
bylo potřeba zopakovat a od té doby se již 
majitel neměnil.

V roce 1996 si objekt pronajali Alan To-
mášek a Miloslav Kopecký, přejmenovali 
jej na TOKO a provozovali několik let jako 

diskotéku. Vzpomínáte? Kromě diskotéky 
zde vybudovali také kuželník, fitness, saunu 
či pizzerii v podloubí (aktuálně nově ote-
vřená restaurace Craft coffee). Následně se 
objektu ujali manželé Ivanovovi, z  TOKA 
se stal poprvé Klondike a zů-
stal tak přibližně 10 let.

Novou energii místu vtiskl 
roku 2011 člen Horské služby 
Wolfgang Berger. Z Klondiku 
se stal Meex a prostor disko-
téky se za jeden podzim opět 
proměnil, parket byl posunut 
doprostřed hlavní místnosti, 
na místě parketu vznikl základ 
horolezecké stěny, byly vybu-
dovány nové dámské záchody 
a rozšířena patra nad barem. 
V  té době tu také vystoupily 
první kapely a mohli jste tu být 
na prvním hasičském bále. To 
byl Meex. Neměl však dlou-
hého trvání. Přes letní sezó-
nu zůstal zavřený a v prosinci 
2012 otevřel prostor opět jako 
KlonDike s novými nájemci 
a  velkým „D“. Michaela Bou-
dová a Josef Jirman jej pro-
vozují dodnes. Za posledních 

6 let tudy prošla špička české hudební scé-
ny, odehrála se tu řada divadelních předsta-
vení pro děti i dospělé, stand-up komedií 
či filmových festivalů, přednášek a streetar-
tových programů. Z KlonDiku se postupně 
stal takový kulturní dům, kde potkáte ka-
marády na koncertě nebo kam chodí vaše 
děti na školní kroužek horolezení.

O estetické stránce objektu se dá pole-
mizovat, dokonce se nejspíš shodneme, že 
nepatří mezi nejkrásnější stavby v Peci. Ta-
ková ale byla doba, kdy vznikal, a dnes tato 
socialistická skořápka obsahuje hudební 
klub s hvězdným programem. Tak DržPec 
a potkáme se na koncertě. 

P R O S I N E C  2 0 1 8 P R O S I N E C  2 0 1 8 

lesů, což byla hlavně východní část hor, zná-
má od druhé poloviny 16. století intenzivní 
těžbou dřeva. Po dvě následující století pak 
byly zdejší lesy těženy a dřevo splavováno 
dřevaři pozvanými Kryštofem z Gendorfu 
ze Štýrska a Korutan po Labi a Úpě až do 
Starého Kolína a odtud pak povozy do dolů 
v Kutné Hoře. Korutanští a štýrští dřevaři 
si s sebou přinesli ze své domoviny nejen 
znalosti spojené s touto činností, ale předá-
vali dalším generacím zkušenosti s těžbou 
a dopravou dřeva. V krajině pak po nich po 
dlouhou dobu přetrvaly pozůstatky zem-
ních přehrad zvaných klauzy, jež zadržova-
ly vodu, které v letních měsících nebývalo 
mnoho.

Úryvek z knížky „Pec pod Sněžkou – 
putování horským městem od minulosti 
k dnešku“. 

Autory publikace jsou 

Mgr. Roman Reil, ředi-

tel trutnovského okres-

ního archivu, a řada 

jeho spolupracovníků. 

Publikace je vytištěna 

na 258 stranách kva-

litního křídového pa-

píru, obsahuje stovky 

historických snímků, 

map, skic, stavebních plánů i současných fotogra-

fií. Publikace je k zakoupení v podatelně MěÚ za 

495 Kč. Množstevní sleva je stanovena na 35 % při 

jednorázovém či opakovaném odběru min. 24 ks 

publikace (cena pak činí 322 Kč/kus). Hosté uby-

tovaní ve městě si mohou publikaci na podatelně 

MěÚ pořídit se slevou 20 % (cena 396 Kč/kus) při 

předložení platné Karty hosta.

Hasiči Velká Úpa  
- Pec pod Sněžkou
Čtyři hasičské jednotky zasahovaly 
večer 16. 10. na Husově boudě. Pla-
meny se objevily v jídelně, která 
procházela během podzimu rekonstrukcí. Požár se 
podařilo zčásti uhasit a do příjezdu hasičů udržet 
pod kontrolou. Ti pomohli s dohašením a zejména 
kontrolou prostoru pomocí termokamery.  

Jakmile tento podzim v Peci začalo více foukat, byla 
cesta přes Richtrovky na Výrovku pro pecké hasiče 
jistotou. Čtyři stromy tu postupně odklízeli během 
noci 24. 10. a další spadlý strom o 5 dní později.

Prvním autem, kterému hasiči museli kvůli prvnímu 
sněhu pomoct „z příkopu“, bylo 28. 10. tmavé SUV. 
Za poslední 4 roky jde v Peci o rekord. V minulých 
letech potřebovala první auta na sněhu pomoc 
hasičů nejdříve v polovině listopadu.
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Sezónní skipasy pro děti, juniory 
a studenty za polovinu
Stejně jako v minulém roce i letos mohou děti, ju-

nioři 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 pla-

tí pro ty, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu 

do 1. 11. 2018. 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 večer-

ní lyžování a na lanovky SkiResortu během letní 

sezóny. Zájemci o skipas se mohou přihlásit do 

31. 12. 2018 v podatelně MěÚ, kde vyplní žádost. 

S potvrzenou žádostí a fotografií si slevu uplatní 

na hlavní pokladně areálu na Javoru. Za děti žá-

dost vyplňují rodiče, děti nad 15 let předkládají 

občanský průkaz a studenti nad 18 let navíc ješ-

tě 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.

Alan Tomášek, starosta města

Co nového ve škole? 
V tomto roce jsme získali dotaci z MŠMT tzv. Šab-

lony II pro zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ, 

která slouží k proškolení zaměstnanců, ke zvýšení 

kvality ICT ve výuce, k podpoře spolupráce s růz-

nými odborníky z praxe z různých oborů a k za-

jištění speciálně-pedagogické péče v MŠ a ZŠ. 

Z těchto šablon se nám podařilo zakoupit interak-

tivní tabuli do MŠ. Děti tak mají možnost pracovat 

s interaktivními úkoly každý den. 

Další skvělou zprávou je, že naše škola získala do-

taci ze Státního fondu životního prostředí ČR, ze 

které proběhne kompletní přestavba a rozšíření 

stávající zahrady. Zahrada bude vybavena eduka-

tivními přírodními prvky. Ve vypsané soutěži na re-

alizaci zvítězila firma GRAS spol. s. r. o., která zahájí 

realizaci na jaře.

V 2. pololetí plánujeme rozšířit výuku ICT o ob-

last robotiky, což je teď novým trendem ve výuce 

doporučeným MŠMT.  Žáci si tak od pololetí vy-

zkouší programování robotů i počítačových her. 

Naše škola se také zapojila do projektu Kolegiální 

podpora ve spolupráci s H-Mat. Tato spolupráce 

zajistí individuální rozvoj pedagogů v oblasti Hej-

ného matematiky, a to vzájemným sdílením mezi 

pedagogy. Díky zapojení do tohoto projektu dosta-

la škola do výpůjčky veškeré dostupné pomůcky 

pro výuku Hejného matematiky, a to včetně moni-

torovacích zařízení. Ve škole máme také nový sto-

jan na lyže a sušáky do šatny, které jsou pro děti 

v zimní sezóně nezbytné.

V předvánočním čase bych ráda poděkovala 

všem rodičům, kteří nám pomohli se školním Ježíš-

kem, a hotelu Horizont a jeho řediteli Karlu Radovi 

za sponzorský dar v podobě 2 notebooků. Velké 

poděkování patří taky městu Pec pod Sněžkou 

a starostovi Alanu Tomáškovi, který má o dění ve 

škole velký zájem a snaží se ji podporovat. Město 

také podpořilo tradiční „Rozsvícení stromečku ve 

Velké Úpě“ pořádané paní Jankovou. 

Na závěr mi dovolte, abych všem rodičům 

i dětem ze školy i školky popřála hezké Vánoce 

a úspěšný vstup do roku 2019.

Dita Mrázková, ředitelka školy

SCRP představuje možnost ověřit 
platnost Karty hosta online
S platnou Kartou 

hosta mají ubyto-

vaní návštěvníci 

Pece a Velké Úpy 

možnost čerpat 

slevy na služby, 

parkování a v zimě i na skipasy. Dosud ale hos-

té často nevěděli, zda je jejich Karta platná. 

To lze nově zkontrolovat na webu Pece. Stačí 

zadat šestimístné číslo karty na webové stránce  

www.pecpodsnezkou.cz/karta-hosta. Po zadání se 

objeví údaje o délce pobytu a počtu ubytovaných 

osob. Tuto funkci mohou využít i poskytovatelé 

slev, kteří by měli slevy dávat jen držitelům platné 

Karty hosta.

Karta hosta je pomocníkem i pro samotné uby-

tovatele. Supluje funkci knihy hostů a její posky-

tovatelé jsou na webu v sekci ubytování, kterou 

loni navštívilo na 23 000 návštěvníků, zobrazováni 

přednostně. Městu pak dává představu o návštěv-

nosti destinace, a to je důležité pro lepší nastavení 

služeb nejen pro návštěvníky, ale i pro místní.

Jste ubytovatel a ještě nevydáváte Kartu hosta? 

Napište nám na propagace@pecpodsnezkou.cz.

Každé pondělí novou knihu 
I v Peci můžete zamířit do knihovny a klidně každý 

týden si tam vybrat zajímavé čtení. Vždyť papíro-

vé knížce se žádné čtečky či tablety nevyrovnají. 

Knihovnu najdete v polyfunkčním domě ve Velké 

Úpě (bývalá ZŠ). Otevřená je každé pondělí od 14 

do 16 hodin. Těší se na vás paní knihovnice Jarmila 

Juharová.
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Akce
23. 12. Vánoční jarmark,  
Hotel Horizont (16:00-20:00)

28. 12. Vánoční varhanní koncert, kostel  
Velká Úpa (17:00)

19. 1. Noc Tuleních Pásů – skialpový závod

26. 1. Zimní Sherpa Cup

26.-27. 1. Závod Českého poháru v snow-
boardcrossu

 9.-11. 2.  Ledová jízda psích spřežení

22.-24. 2. E vropský pohár, slopestyle  ,  
akrobatické lyžování 

9. 3. M istrovství  ČR ,  s lopestyle,    
akrobatické lyžování

16. 3.  Evropský pohár SNB

 22.-23. 3. Mistrovství ČR lyžařských škol APUL  

23.-24. 3 . FIS  S větový pohár Masters

6. 4. Hasičský bál


