
Návštěvníci mohou šetřit kroky
Martin Ivanko využil nabídky Města 
Pec pod Sněžkou a díky projektu 
Podnikatelský inkubátor obdržel 
pod podmínkou 4leté udržitelnosti 
stotisícovou bezúročnou půjčku na 
vznik netradiční půjčovny kol. Navíc, 
pokud bude jeho nápad úspěšný, 
bude město požadovat vrácení 
pouze poloviny zapůjčené částky.  

Martine, jak vlastně vznikl ná-
pad provozovat tzv. bikesharing 
v Peci pod Sněžkou? 
Viděli jsme, že tento druh 
půjčování kol, kdy si na jednom 
místě půjčíš kolo a na jiném ho 
vrátíš, funguje ve větších městech, 
ale v okolí to nikdo nedělá. Pec 
je rozprostřená na několika kilo-
metrech, proto jsme se společně 
s Tomášem Skleničkou rozhodli 
spustit podobnou službu i v našem 
městě.  

Můžeš půjčovnu kol, jejíž motto 
je “Šetři kroky”, blíže přiblížit?
Půjčovnu jsme chtěli primárně 
navázat na novou lanovku na 
Sněžku. Vycházeli jsme z toho, že 
lidé, kteří sjedou z vrcholu, rádi 

“ušetří kroky” i cestou do centra, 
případně do Velké Úpy. Nakonec 
jsme se rozhodli pro síť osmi 
distribučních míst, která jsme zvo-
lili tak, aby k nim bylo možné bez 
náročnějšího šlapání dojet. 

Jak a kde mají návštěvníci 
možnost si kola půjčit? 
Na hotelu Horizont a na penzio-
nech Veronika, Relax a U vleku 
Javor je půjčování navázáno na 
provoz restaurace. Tyto podniky 
jsou označeny stojany, na kterých 
jsou podrobné informace i mapa 
míst, kde mohou kolo vrátit. 
Možnost si kolo půjčit je i v našich 
partnerských půjčovnách Pepa 
Sport a Monkey park. U našeho 
hlavního stanu u lanovky na op-
látku nabízíme jejich koloběžky.

Přemýšlíte o rozšiřování 
distribučních míst? 
Myslím, že vzhledem k povaze 
projektu je síť distribučních míst 
zvolená optimálně. Chceme však 
rozšířit službu o možnost přivézt 
kola na chatu, kde jsou hosté uby-
tovaní. 

Jak jsou pro takovou specifickou 
službu uzpůsobena samotná 
kola?
Jedná se o kola slovenské značky 
Kenzel, která mají jiná sedla a 
gumy. Jsou to v podstatě o klasické 
skládačky, které však mají na zad-
ním kole větší rozetu, aby se dalo 
bez problémů vyšlapat ke spodní 
stanici sjezdovky Javor. Zároveň 
tato kola nemají horní žerď, takže 
když dáme sedlo dolů, jsou vhodná 
i pro 10leté děti. 

Pro svůj projekt jste využili míst-
ního podnikatelského inkubá-
toru, můžeš přiblížit, kolik zatím 
celý projekt stál?
Půjčovnu jsme chtěli spustit bez 
ohledu na tyto peníze. Na město 
jsme šli žádat o povolení udělat 
stánek u lanovky, přičemž jsme zjis-
tili, že o peníze z inkubátoru zatím 
nikdo nepožádal, tak jsme nabídky 
využili. Zatím máme 30 kol, do 
kterých jsme investovali 115.000,- 
Kč. Další peníze stál stánek, stojany 
a reklama. Jsme přibližně na částce 
150.000,- Kč. 
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Ve středu 21. května jsme se pro-
budili do krásného, slunečného 
dne, abychom o půl jedenácté 
vyrazili společně s peckými se-
niory na Sněžku. Mnozí z nich jeli 
novou lanovou dráhou poprvé a 
někteří se vydali na naši nejvyšší 
horu po mnoha letech. Stará 
lanovka totiž nebyla uzpůsobena 
pro přepravu starších osob a pěší 
trasa je náročná i pro o generace 
mladší ročníky.     
Auta jsme zaparkovali přímo pod 
novou spodní stanicí lanovky, v 
odbavovací hale jsme nastoupili 
do nových prostorných kabin a za 
několik minut jsme byli na horní 
stanici. Po schodech jsme pak 
vyšli na nejvyšší bod naší repu-

bliky, kde bylo sice trochu větrno, 
ale úžasná viditelnost nám vše 
vynahradila. Obešla jsem spolu 
s několika dalšími vrchol Sněžky, 
navštívila poštovnu a pak jsem se 
zastavila na vyhlídce nad Obřím 
dolem, abych se podívala na naše 
Zahrádky z jiné perspektivy. 

„Ani se mi nechce věřit, že jsem 
to sjížděla na lyžích,“ říká mi paní 

Sedláčková při pohledu do Úpské 
jámy.  Připoměla mi, jak mi před 
rokem společně s paní Sochoro-
vou v Obřím dole vyprávěly o 
Májovém závodu, který se tu jezdil 
po mnoho let. 
Poté jsme sešli zpět do budovy 
horní stanice, kde nás v místním 
občerstvení čekal řízek s bram-
borovým salátem. Po obědě nás 
několika slovy uvítal pan starosta 
Alan Tomášek a ředitel lanové 
dráhy Jiří Martinec. Oba pánové 
nás krátce seznámili s provozem 
lanovky a my jsme jim potleskem 
srdečně poděkovali za úsilí, díky 
kterému se mohli naši senioři 
podívat na naše město z výšky 
1602 metrů. 

PO LETECH OPĚT NA VRCHOLU

Poslední setkání kroužku Mladých 
hasičů v tomto školním roce 
proběhlo na cvičné horolezecké 
stěně v klubu Klondike. Ačkoli je 
během letních prázdnin kroužek 
přerušen, hasičská zbrojnice dětmi 
úplně neosiřela. Proběhly v ní tři 
exkurze dětí, které byly ubytovány 
ve Velké Úpě a zájemci o prohlíd-
ku se dál hlásí. Z kulturních akcí 
jsme se podíleli na dětském dnu, 
který byl spojen s nadací Cesta 
za snem a výstupem Na Sněžku 
pro Péťu a na Velkoúpských 
slavnostech. V druhé polovině léta 
nás čeká Svatovavřinecká pouť a 
první víkend po prázdninách Den 
integrovaného záchranného sys-

tému na hřišti ve Velké Úpě.
Výjezdová jednotka si ani v jarním 
období moc neodpočinula, letos 
jsme měli již 34 výjezdů. 

Nejnáročnějším dnem byl 16. 
květen, kdy silný vítr napáchal 
škody na střechách. Při několika 
zásazích  jsme využili novou 
rozbrušovací pilu zakoupenou 
spolu s dalším vybavením na 

konci loňského roku z dotací. 
K různým školením, kterými 
procházejí členové jednotky 
v průběhu celého roku, letos 
poprvé přibylo 16hodinové 
školení první pomoci organi-
zované HZS. Školení probíhalo o 
víkendech na stanici v Trutnově.
Několik občanů upozornilo na 
fakt, že se v Peci nespouští siréna k 
vyhlášení poplachu a že se nehou-
kalo ani při uctění památky vojáků 
padlých v Afghánistánu. Zařízení 
je bohužel momentálně mimo 
provoz, sirény ve Velké Úpě byly 
normálně spuštěny. O obměně 
stávajícího nefunkčního zařízení 
se jedná.

ZPRÁVY OD HASIČŮ

Vladimír Jiřička

Jaroslava Dostálková

2. 8. 2014 pořádá Svazek obcí Východní 
Krkonoše silniční cyklomaraton česko-
polským příhraničím. Registrace můžů 
a žen začíná v 7:00 u kulturního centra 
UFFO. Pro dětské kategorie je otevřena 
registrace od 9:00. Trasa závodu povede 
přes Hrádeček, Mladé Buky, Prkenný 
důl, Žacléř, Královec, Pomezní Boudy, 
Pec pod Sněžkou, Dolní Dvůr, Lánov, 
Prosečné a Hertvíkovice zpátky do Tru-
tnova. Informace a propozice najdete 
na www.krakonosuvcyklomaraton.cz.    
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PŘÍBĚH KOLONIÁLU VE VELKÉ ÚPĚ
Je to je jen pár týdnů, co obchod 
ve Velké Úpě dostal novou tvář. 
Uzavřela se tak čtrnáctiletá doba, 
po kterou Hanka Rapanová 
s přítelem Jaroslavem Kaiserem 
dům u hlavní silnice opravovali.

Život Hanky Rapanové je s úp-
ským domem č.p. 133 spojen už 
35 let. Nejprve tu pracovala jako 
řeznice v masně, na začátku 90. 
let si vzala úvěr a dům koupila. 
A protože na rekonstrukci půjčit 
nešlo, pustila se s Jaroslavem do 
oprav svépomocí. Otevřeli vel-
koobchod s masem, kterým v okolí 
zásobovali desítky chalup. „Pak 
ale nastal boom supermarketů, 
kde bylo maso levnější, než za 
kolik jsme ho kupovali my z jatek, 
a tak jsme museli udělat změnu,“ 
říká Jaroslav Kaiser. Z řeznictví 
se stal koloniál, zaměřený jak na 
starousedlíky, tak na turisty. 
Ačkoli se obchodu zpočátku 
nedařilo, Hanka s Jardou nikdy 

nepřemýšleli, že by odešli. 
„Plánovali jsme, že v naší práci 
budou pokračovat děti. Chtěli 
jsme jim připravit půdu pro jejich 
vlastní podnikání a to i za cenu, že 
se v některých věcech omezíme. 
Oba jsme pracovití a ten dům byl 
takové naše dítě,“ říká s úsměvem 
Jaroslav Kaiser.

Jsou to právě děti, které dům č.p. 
133 odlišují od ostatních. Syn Filip 
totiž pokračuje v tradici a obchod 
nyní vede. Zanedlouho by tu měla 
otevřít kadeřnictví i dcera Bára. Ve 
zbytku domu bude pět apartmánů 
pro hosty.

Přestože Jaroslav s Hankou ne-
pochází z Pece, či Velké Úpy, hory 
si zamilovali. „Život na rovině není 
pro nás a Velká Úpa s chalupami  
na kopcích, je kouzelná. Pecáci 
to neradi slyší, ale právě takhle 
rozeseté domečky ve Velké Úpě mi 
nejvíc připomínají alpská údolí.“ 
říká Jaroslav Kaiser.
Úsilí, které Jaroslav s Hankou 
do rekonstrukce vynaložili, je 
výjimečné. Dům trpělivě stavěli 
kousek po kousku, rok za rokem. 
Podle Jaroslava teď mají s Hankou 
zasloužený pocit z dobře odve-
dené práce. I když ten nyní kalí 
Hančina nemoc. „ Na stáří jsme si 
plánovali, že hory budeme střídat 
s jihočeskými rybníky kolem 
Třeboně, kde to máme moc rádi. 
Na kolo, houby i koupání jsme 
tam jezdili pravidelně několikrát 
do roka. Jak to bude, se uvidí,“ 
dodává na závěr Jaroslav Kaiser.
  

Mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou je od července 
nová vycházková trasa určená především nejmenším 
turistům. Putování za Krakonošovou zpovědnicí 
zpestří plnění úkolů na 8 herních stanovištích, jež pro 
investora, kterým je Město Pec, vyrobil pan František 
Janata. První úkol - obří piškovorky - najdete u pen-
zionu Alena v Úpě. 

Na dalších místech, která jsou od sebe vzdálena 
přibližně 200 metrů, musíte například sestřelit šiškou 
zajíce nebo projít žabí bludiště. Samotná zpovědnice, 
do které mohou děti vložit svoje přání, je umístěna 
v kapličce u Staré cesty. Cestou k lanovce Portášky 
si ještě můžete zahrát sportovní soutěž nebo lodě. 
Poslední zastavení najdete na dětském hřšti ve Velké 
Úpě, kde je umístěn obří hlavolam.

Jen o pár set metrů výše, u penzionu U Hančilů, č.p. 
53, můžete pokračovat v plnění úkolů. Nachází se tu 
dětské hřiště Louka smyslů, kde se malí turisté nejen 
zabaví, ale otestují také svoje smysly. Svůj čich si 
prověří u stromu vůní, hmat u obří ruky, sluch u zem-
ního telefonu a zrak u optických klamů. 
U ohniště pak mají všichni návštěvníci při opékání 

možnost vyzkoušet také svojí chuť. Na hřišti se 
nachází také tabule s atlasem zdejšího lučního kvítí a 
jen o pár desítek metrů níže zrekonstruovaná Emina 
vyhlídka.
Hřiště, o jehož vybudování se zasadili Martin Hančil a 
Eva Nováková, bylo realizováno díky podpoře Evrop-
ského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  

Zina Plchová

PUTOVÁNÍ ZA KRAKONOŠOVOU ZPOVĚDNICÍ LOUKA SMYSLŮ
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Dne 10. 8. 2014 se uskuteční největší letní akce v 
našem městě - tradiční Svatovavřinecvká pouť 
s výstupem na Sněžku. Na vrcholu se pak bude 
sloužit mše svatá.  
Průvod bude vyrážet z parkoviště U kapličky, kde v 
odpoledních hodinách vystoupí kapely Děda Mládek 
Ilegal Band, Patrola a Anna K. 

V tělocvičně základní školy se od září každé úterý 
koná cvičení jógy pod vedením lektorky Ilony Lim-
burské z Trutnova. Začátek je vždy v 18:00, přihláška 
není nutná, přijít může každý přímo na hodinu. Cena  
je 80,- Kč. 

Již druhým rokem začnou v září v budově základní 
školy kurzy anglického jazyka, které vedou lektoři z 
jazykové školy Quatro. Hodiny budou probíhat každé 

pondělí, a to pro tři skupiny pokročilosti. Podrobné 
informace o kurzech naleznete na www.quatro.cz.

Už 12. ročník Divadelního léta se odehraje 26. 7. 
2014 na chatě Borůvka ve Velké Úpě. Program 
odstartuje v 11:30 Divadýlkem z pytlíčku, ve 13:00 
pak vystoupí místní První Krkonošské divadlo Járy 
Dostálka, který svérázným způsobem inscenuje 
legendární Krkonošské pohádky. Tentokrát si ocho-
tníci připravili hru Jak Trautenberka bolely zuby. Na 
akci vystoupí kapely Dixieband Zdice, J.K. Band a Bílé 
Myši. 

Město Pec pod Sněžkou upozorňuje občany a 
návštěvníky, že používání zábavní pyrotechniky je na 
území města obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010 
omezeno na dobu od 31. 12. od 15:00 do 1. 1. do 
6:00 následujícího kalendářního roku.  

inzerce

POUŤ SV. VAVŘINCE

KURZY ANGLIČTINY

JÓGA PRO VEŘEJNOST

KRAKONOŠŮV GULÁŠ
Za doprovodu kapel Pěna, Pangea 
(Beatles revival) a Tři sestry Ban-
ditos se 27. 9. 2014 uskuteční na 
prakovišti U kapličky další ročník 
klání o nejlepší guláš. 

Sedm domácích týmů (podmínkou 
je trvalé bydliště nebo provozovna 
v Peci pod Sněžkou) bude vy-
bráno komisí na základě doručené 
přihlášky (do 17. 8. 2014 na adresu 
podatelna@pecpodsnezkou.cz) 
formou losování. Tři přespolní týmy 
se zúčastní na základě pozvání 

komise, kterou jmenuje starosta 
města a členové SDH. Každý tým 
obdrží maso na guláš (15 kg), 

ostatní ingredience si připraví 
individuálně. Pořadatel akce dále 

připraví kotel na vaření guláše, 
dřevo na topení, naběračku, misky 
na výdej, lžíce, chléb a ubrousky. 
Degustační porce o obejmu 0,12 l 
bude vydávána na základě vou-
cheru. Každý tým musí před 
začátkem akce (při předání masa), 
uhradit startovné ve výši 1.500,- Kč 
v hotovosti k rukám vedoucího 
akce.
Bližší informace podá člen 
pořádajícího Sdružení dobrovol-
ných hasičů pan Ivan Balcar na 
telefonním čísle 603 513 541.

REGULACE UŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY 

DIVADELNÍ LÉTO NA BORŮVCE


