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Odklad části
investic kvůli
nižším příjmům
Pec pod Sněžkou je městem, které
silně pociťuje dopady covidové
epidemie už od loňského března.
Nejenže převážná většina obyvatel
je přímo závislá na cestovním ruchu,
ale i samotné město má turismus
jako významný zdroj příjmů.

Výnos z lanovky na Sněžku, pobytové poplatky i výběr parkovného jsou nejvýznamnějšími finančními zdroji města. První propad zaznamenala lanovka již loni na jaře,
kdy byla kvůli protiepidemickým opatřením mimo provoz. Podle pozornosti médií
a frekvence, se kterou psala o „přeplněné“
Sněžce, by se zdálo, že léto v Krkonoších
proběhlo nad očekávání. Lanovka na Sněžku ale i tak zaznamenala meziroční propad.
Jen v červenci 2020 převezla zhruba o 30 %
méně turistů, než tomu bylo v roce 2018,
který lze považovat za silný rok. V průměru šlo denně o 928 lidí, což je pouze 37 %
regulované přepravní kapacity. Meziroční
pokles byl patrný na podzim 2020 a samozřejmě i tuto zimu, kdy se lanovka musela
zastavit úplně.
„Za loňský rok počítáme s propadem
příjmů z lanovky do městské kasy o 20 milionů korun, letos na konci února už jsme
v minusu o 5 milionů proti loňsku a vyhlídky pozitivní nejsou,“ shrnuje dosavadní vývoj místostarosta zodpovědný za investice
a rozpočet Zdeněk Virt.
Také u pobytového poplatku se počítá
s propadem. Zákaz ubytovacích služeb na
podzim a hlavně v zimě, kdy Pec obvykle
prožívá turisticky nejsilnější část roku, citelně zasáhl všechny. Město ročně obvykle vybere na pobytových poplatcích 5 až
6 milionů korun. Letos očekává v tomto
segmentu propad kolem 60 %.
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Čtvrtletník

Město do rozpočtu dostává i peníze
z tzv. rozpočtového určení daní (RUD), což
je zjednodušeně podíl z celostátních daňových výnosů, daní vybraných na daném
území a daně z nemovitostí. Podle Zdeňka
Virta letos obvyklých 18 milionů korun Pec
nedostane. „Prozatím v rozpočtu počítáme
se snížením této částky o 15 %, ale jaká nakonec bude realita, ukáže až čas.“ Jde přitom o peníze, které Pec používá k pokrytí
nákladů chodu města, tedy např. k financování služeb, školy a školky a úřadu.
Pokud se škrtá u příjmů, je třeba škrtat
i u výdajů, a některé investiční projekty
rozložit do delšího času.
• Město odloží projekt zkapacitnění parkovišť Bystřiny a Nad starou poštou.
• Rekonstrukce se letos měl dočkat chodník a silnice na Javor. Město úkol rozdělí, část prací proběhne letos, část příští
rok.
• Úpravy režimu čekají letos parkoviště
nad Kapličkou. Jeho část budou využívat
dva stavební projekty v centru a město
by za současného rozložení přišlo o parkovací místa. Dojde proto k úpravě jízdních pruhů i parkování v tomto místě.
U některých investic město se změnami
nebo odložením nepočítá. Jde o přístavbu
školy a školky, kde je zhruba 90 % nákladů
kryto dotací a město přispívá z rozpočtu
jen malou částí. Nezpomalují ani přípravy
výstavby kanalizace a vodovodu v lokalitě
Zahrádky a Vysoký svah. Obnovy některých herních prvků by se mělo dočkat letos
taky dětské hřiště pod Veronikou.
Ve Velké Úpě má město v plánu demolici bývalého hotelu Uran (viz. Velkou Úpu
čeká...) a úpravu místa tak, aby zde mohli
boudaři lépe překládat.
Zda bude nutné dělat nějaké další změny
v plánu investic, ukáží následující měsíce.
„Předpokládám, že ani v létě 2021 nebude
vše úplně ve starých kolejích, a tak je určitě na místě být opatrný. Pozitivum je, že
město si dlouhodobě drží finanční rezervy.
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Zdarma

Nešli jsme na hranu a z pohledu rozpočtu
města jsme pořád dobře saturovaní. Zároveň všechny závazky, které dnes město má,
jako jsou platy zaměstnanců, škola, úřad
nebo technické služby, jsou částky, které
‚utáhneme‘ bez potíží,“ uklidňuje starosta
Alan Tomášek.
Město má dva úvěry, a to na lanovou dráhu a na dopravní terminál. Roční splátky
obou dohromady činí zhruba 14 milionů
korun. „Splátkový kalendář byl nastaven
od počátku tak, aby rozpočet města nezatěžoval vysokými částkami. Počítali jsme
s tím, že po dobrých letech mohou přijít
i hubenější roky, a tahle strategie se nám
nyní vyplácí. I proto dlouhodobě odkládáme část zisků a město si drží na účtu rezervu. Na roční splátky má připraveno rezervních 15 milionů Kč,“ dodává starosta.

Velkou Úpu čeká
proměna centra
Bývalý hotel Uran v centru Velké Úpy nelze přehlédnout. Stavba s dlouhou historií
po revoluci měnila majitele. Pro lukrativní
místo vznikla řada plánů. Ten poslední se
před několika lety dočkal vizualizace. Měl
tu vzniknout apartmánový dům. Hradecká
firma, která stavbu plánovala, po jednání
se zástupci města od záměru upustila a nabídla ruinu i s přilehlým pozemkem městu
k odkoupení.
Zastupitelé nákup za 20 milionů korun
odsouhlasili. Město nemovitost splatí ve
třech splátkách. Už nyní je Pec vlastníkem
a může tak přemýšlet, co s daným prostorem udělat.
„Myslím, že pro Úpu je to klíčová investice. Chátrající Uran to místo dlouhodobě
hyzdil, jde přitom o centrum Úpy, která by
si zasloužila dobudovat zde náměstí i důstojné překladiště pro boudaře. Samozřejmě se tu otevírá možnost výstavby menšího
polyfunkčního objektu s veřejnými toale-
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tami, infocentrem, ale třeba také se sdílenou zdravotní ordinací.
V ní by se mohli střídat lékaři různých oborů nejen z Trutnovska.
Lidé z města by tak za běžnou zdravotní péčí nemuseli nikam daleko cestovat,“ vysvětluje starosta Alan Tomášek a dodává, že dát
tomuto místu nový smysl a užitek, bude už patrně úkolem pro nové
zastupitelstvo. To stávající prozatím odsouhlasilo bourání hotelu
Uran a úklid pozemku.

Po roce 1945 nesl hotel krátce jméno svého správce, pak ale přišel únor
1948 a z hotelu se stala zotavovna ROH. © www.archakrkonos.cz

Aupatal – Seitz – Říha – Kolektiv – Uran

První stavba u silnice směrem do Pece stála v tomto místě již na
přelomu 18. a 19. století. Nejpozději v roce 1884 tu fungoval hostinec. Z dochovaných dokumentů v databázi Archa Krkonoš® vyplývá, že v tomto roce majitel Ambros Berger požádal obecní úřad
o povolení k přestavbě domu tak, aby zde vznikl taneční sál. Současnou podobu dostal hostinec Aupatal na konci 30. let 20. století, kdy nesl jméno hotel Seitz. Po druhé světové válce byl objekt
zkonfiskován, stal se majetkem státu. Do správy ho dostali manželé
Říhovi. Jejich jméno na vývěsním štítě ale nevydrželo dlouho. Přišel únor 1948, znárodnění a z hotelu Říha se stala zotavovna ROH,
která nesla název Kolektiv. „V tomto období se ve vedení a v personálu vystřídalo mnoho místních lidí, ale v důsledku socializace
zabránila zakořenění lidí, kteří přišli do vysídlených Sudet,“ říká
Pavel Klimeš z Archy Krkonoš a dodává: „V této době se tu konaly
týden co týden večírky pro hosty, na kterých hrála kapela složená
z místních, jako byli František Sedlák, František Matuštík, Jiří Minarčík, Helmut Hofer a další.“

Krátké zprávy
Dne 7. května 2021 (pátek) proběhne v Peci
pod Sněžkou a ve Velké Úpě svoz nebezpečného odpadu. Vozidlo firmy Transport Trutnov
s.r.o. s kontejnerem bude přistaveno od 10.30
na parkovišti před grandhotelem Hradec
a od 11.30 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!!!

•

Město kvůli zvýšení poplatku za skládkování odpadu zvyšuje cenu pytlů na komunální
odpad a jednorázových známek na popelnice. Poté, co město doprodá stávající zásoby
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vity omezit. „Mrzí mě, že ze tří ordinací
končí zrovna ta v Peci. Tu mám nejradši,
ale jiná možnost nebyla. Zároveň jsem nechtěl skončit úplně a říct lidem děkuji, na
shledanou. Proto i ta možnost navštívit mě
v Horním Maršově. Zároveň jsem napsal
na Lékařskou komoru a místo obvodního
lékaře nabídl. Chtěl bych sloužit, dokud se
nepřihlásí někdo nový. Už jsem měl vyhlídlého jednoho lékaře, ale nakonec si vybral
jiné místo. Každopádně byl jsem tu rád. Byl
jsem rád, že se mi poštěstilo dělat tu doktora,“ dodává na závěr dr. Vrtala.

Z Kolektivu se hotel Uran stal až po roce 1989. V hotelu se vystřídalo několik nájemců, za kterých budova spíš chátrala. Ještě v roce
2005 tu údajně přespávali instruktoři lyžování, poté už přestala fungovat úplně.
Z louky náměstí

Až do roku 1945 bylo centrum Velké Úpy jinde, než ho vidíme
nyní. Střed Velké Úpy tvořila lokalita u kostela, kde se nacházely
škola, fara, hostinec i polesí. Až po stavbě nové silnice v roce 1968,
poté co se autobusová zastávka přesunula od kostela sem, začala
fungovat lanovka, se z prostranství za Uranem a potravinami stal
střed Úpy.
Místo mělo svůj význam i předtím. Na pozemku stávajícího hotelu Relax byla v roce 1908 svépomocí obyvatel postavena hasičská zbrojnice se dvěma vraty a věží, ve které se sušily hadice. Spolu
s přilehlým dětským hřištěm sloužila až do roku 1970, kdy na tomto místě vzniklo parkoviště.
Proměnit asfaltovou plochu znovu na zeleň byl jeden z cílů projektu výstavby parkovacího domu, který měl „uklidit“ auta do budovy nad řekou, do prostoru stávajícího parkoviště vrátit stromy,
nabídnout i veřejné toalety, infocentrum nebo další doplňkové neziskové služby. S jeho výstavbou město počítalo po roce 2018. Stavební firmy ale nabídly příliš vysokou cenu a diskuze o vhodnosti
projektu probíhaly i mezi místními. Nakonec dostal přednost terminál u benzínky. Kdy se znovu dostane v rámci městských investic
právě na tento projekt, není jasné.
V roce 1955 vypadalo centrum Úpy jinak. Na fotce
v pravé části stará hasičská zbrojnice.
© www.archakrkonos.cz

pytlů, bude další prodávat za 61 Kč pro občany a za 70 Kč pro podnikatele. Jednorázové známky pak budou stát 75 Kč pro občany
a 85 Kč pro podnikatele.

•

Potřebujete pomoct s nákupem, vyzvednutím léků nebo s venčením psa? Projekt
Sousedská pomoc sdružuje dobrovolníky,
kteří v době pandemie bezplatně pomáhají,
kde je třeba. Objednat pomoc si můžete na
www.sousedskapomoc.cz nebo na 800 885
599. Stejné kontakty platí i pro ty, kteří by se
dobrovolníky chtěli stát.

•

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov
spustil telefonickou krizovou pomoc. Cílem
této sociální služby je prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem pomoci klientovi vyřešit jeho nepříz-

nivou sociální situaci, najít zdroje podpory
v rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace.
Služba je k dispozici 24 hodin denně na čísle
702 256 762.
Poděkování
Rád bych poděkoval těm, kteří pomohli odklidit sněhovou nadílku ze silnic a z chodníků
v době, kdy pracovníci Technických služeb
museli v polovině ledna kvůli nákaze COVID-19 zůstat doma. Vnímám to jako symbolické gesto solidarity. Je o to příjemnější,
když víme, že vzniklo spontánně. Na Martinu
Doulíkovi st., Martinu Doulíkovi ml. a Jiřím Holečkovi bylo vidět, že to dělají rádi a že jsou
pyšní na to, že mohli obci pomoct. Za to jim
patří upřímný dík.

Starosta Alan Tomášek

Byl jsem tu rád…
Na konci března se v Peci uzavře
ordinace obvodního lékaře Zdeňka
Vrtaly. S medicínou dr. Vrtala ještě
nekončí. Prodlouží ordinační hodiny
v Horním Maršově a všichni pečtí pacienti ho mohou navštívit tam. Přesto
se tím uzavírá jedna kapitola. Lékařský dům je prodaný a nová majitelka
v domě ordinace nechce. Z města tak
zmizí, snad pouze dočasně, lékař i ordinace.

To, že chce být lékařem na horách, věděl
Zdeněk Vrtala už od dětství. Pochází z Vyškova, ale jako prvorozený syn trávil zimní
i letní prázdniny na horách u tety. Ta pracovala jako obvodní lékařka v Trutnově
a její manžel byl okresním veterinářem.
Dr. Vrtala vzpomíná, jak se strýcem jezdili po kopcích gazíkem, protože v té době
ještě kdejaká bouda měla koně nebo krávy.
„Díky tetě a strýci jsem tady k tomu ‚přičuchl‘. Krkonoše jsem si zamiloval. Vyškov,
to byl jen cukrovar a vojenská škola. Každý
podzim tam byly silnice plné bláta od aut,
jak se vozila řepa do cukrovaru, zimy téměř bez sněhu. Pak stačilo, když mě máma
v Brně posadila do autobusu a já přijel sem,
kde byly několikametrové závěje a v létě
nádherné kopce a výhledy. Když jsem šel
do Hradce na medicínu, bylo to už s vizí, že
budu pracovat jako lékař tady na horách.“
Po vysoké nastoupil do trutnovské nemocnice a na obvod do Bernartic. Potom
vedl polikliniku a následně na tři roky usedl také v křesle ředitele trutnovské nemocnice. „Byly to bouřlivé roky. Končil Ústav
národního zdraví, pod který patřily všechny nemocnice, léčebny, ordinace i ozdravovny. Postupně jsme OÚNZ delimitovali.
Převáděli jsme nemovitosti, jednali s řediteli i odboráři. Pro trutnovskou nemocnici

jsme v Německu sehnali ultrazvuky a začali
dělat i laparoskopické operace. První velkou stavební akcí byla pod mým vedením
výstavba plynové kotelny a prádelny. Do té
doby totiž uprostřed nemocnice stál komín
a kotelna byla na uhlí.“
Když už bylo jasné, že dr. John bude
v Peci končit, rozhodl se dr. Vrtala znovu
přiblížit k horám. Vrátil se k práci obvodního lékaře a působil postupně v Trutnově,
v Janských Lázních, pak už také v Peci pod
Sněžkou a nakonec i v Horním Maršově.
Poslední lokalitou, kterou přibral, byl Žacléř. Jako „obvoďák“ tu nakonec strávil víc
než pětadvacet let.
Za takovou dobu se pár zábavných historek z horského prostředí nasbírá. Vždyť
jezdit k pacientům na lyžích nebo skútrem,
to se jinde nezažije. A tak dr. Vrtala vzpomíná, jak si musel v chalupě dole u silnice
nejprve půjčit lopatu, aby si v zimě proházel cestu k chalupě na stráni, kde bydleli
starší manželé, za kterými kvůli ošetření
musel. Nebo když ho přivolali k nemocnému synovi ubytované dámy na Kolínskou
boudu a z nemocného syna se vyklubal nemocný pes.
Nebo když v zimě muž ubytovaný na
Kladence volal doktora pro svou ženu s horečkou a čekání na lékaře si zkracoval na
baru. „Tehdy byl ale v Peci hrozný blázinec
a na Horské nebyl žádný volný skútr. Jak
ubíhal čas, volal nervózní manžel nemocné
častěji a častěji a s alkoholem rostla i agresivita. Když jsem se nakonec na Kladenku
dostal, div mě nezbil. Ženě nakonec v zásadě nic nebylo, manžel se snažil omluvit
znovu alkoholem. Nechybělo moc, aby mě
tam tehdy opil,“ dodává Zdeněk Vrtala.
Dnes už se výjezdní pohotovosti neslouží, díky digitalizaci je možné si po telefonu
objednat recept na léky i vyřídit neschopenku. Podle dr. Vrtaly je to ulehčení, přesto síly ubývají a bylo třeba pracovní akti-

Vedení města hledalo cestu, jak zdravotní péči ve městě zachovat. „Zavření
ordinace dr. Vrtaly nás mrzí. Uvažovali
jsme před časem, že město dům s ordinací odkoupí. Nakonec jsme ale od záměru museli upustit. Město má nyní vizi,
že by polyfunkční dům s ordinací mohl
vzniknout ve Velké Úpě v místě stávajícího Uranu,“ říká starosta města Alan
Tomášek. (viz Velkou Úpu čeká...)
„V březnu 2021 slaví dr. Vrtala půlkulatých 65 let. Rád bych mu za sebe i za
občany města poděkoval za jeho dlouholetou práci a popřál mu do dalších let
mnoho sil. Věřím, že se do Pece dál bude
vracet alespoň na procházky a výlety,“
dodává starosta.
Ordinační hodiny od 1. 4. 2021
Adresa ordinace: Tř. Josefa ll. 239, Horní
Maršov (naproti kostelu)
PO: 8:00 – 11:00
ÚT: 8:00 – 11:00
ST: 7:30 – 7:45 (odběry krve), 14:00 – 16:00
ČT: 8:00 – 11:00
PÁ: 7:30 – 7:45 (odběry krve)
Tel: recepty sestra 734 730 378
(mimo ordinační dobu pouze sms)
Tel: MUDr. Vrtala 603 484 020
(i mimo ordinační dobu)

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
Březen

Věra Kopecká, Zdeněk Vrtala, Jaroslav
Makovička, Ladislav Hercik
Duben
Jiří Veselý, Vojtěch Ondříšek,
Miroslava Klečková
Květen
Libor Konkolský, Vlasta Salabová,
Jaroslav Kaiser
Červen
Věra Černá, Petr Hais, Iva Rousková
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Rodiče, děkujeme
Tento článek věnuji všem rodičům
našich žáčků. Jménem celého kolektivu školy bych jim ráda poděkovala
za empatii a pomoc nám pedagogům
v tomto nelehkém období.

Místo vstřícných slov, pozvánek na besídku
či dětský karneval je škola oblepena všemi
možnými zákazy a příkazy a my děkujeme
rodičům za jejich respektování a pochopení.
Někteří rodiče byli ze dne na den pasováni
do rolí učitelů a neměli jinou volbu. Motivovat děti v domácím prostředí není lehké a je
třeba se obrnit velikou trpělivostí. Velice si
vážíme jejich spolupráce a pomoci s výukou.
Nejstarší žáci jsou na on-line výuce již něko-

Vydejte se po stopách
starých křížů a božích
muk schovaných
v kopcích
Vážení obyvatelé Pece pod Sněžkou
a Velké Úpy. Zima se překulila do
jara a my se hlásíme s jarními akcemi
a s oslavami v našem a vašem kostele
ve Velké Úpě.
První z nich je již probíhající recyvýzva NAMAX, která má dva cíle – dát druhý život
„odloženým“ kusům plechu ze starých střech
a cedulí a vytvořit u kostela venkovní lidovou
galerii. Účast je jednoduchá:
Na facebookovém profilu kostela (Kostel
Nejsvětější Trojice Velká Úpa) si vyberete
jedno z témat výzvy.
Vyrovnáte kus starého plechu, téma podle
vlastní fantazie namalujete. Použít můžete

lik měsíců, ale i přesto, že se nejedná o komfortní vzdělávání, musím konstatovat, že žáci
v učivu nezaostávají, mají probrané, co je
potřeba, a jsem přesvědčena, že žádné velké
mezery mít v učivu nebudou.
Když už začala svítat naděje a těšili jsme
se na návrat žáků do školy, přišlo naopak uzavření celé školy i školky. Opět jsme se tedy
museli staronové situaci přizpůsobit.
Jako škola se snažíme podporovat rodiče
i děti v domácím vzdělávání, a to nejen on-line výukou, ale i podporou ve volnočasových
aktivitách, proto jsme zavedli 2× v týdnu i online družinu s pravidelným zasíláním zájmových aktivit a dobrovolných úkolů, díky nimž
mohou děti i nadále sbírat body v celoroční
hře a získávat další části mapy, která je na
konci dovede k pokladu.

Nesmíme opomíjet ani naše nejmenší,
proto i ve školce točí paní učitelky videa
s písničkami, pohybovými chvilkami a zasílají
náměty na pracovní a výtvarné činnosti. Nedílnou součástí distanční výuky ve školce je
i pravidelná příprava předškoláčků.
Na závěr bych ráda všem popřála mnoho
sil do dalších dnů, optimismu a hlavně zdraví.
Mgr. Dita Mrázková, ředitelka ZŠ a MŠ Pec
pod Sněžkou

třeba zbytky syntetických barev, ať je myšlenka recyklace dotažená až do detailu.
Pak už jenom stačí recyobraz přinést do
kostela.
V létě z obrazů, které takto vytvoříte,
vznikne v okolí kostela malá venkovní galerie,
do které bude radost přijít na chvíli si odpočinout, rozjímat a ztišit se.
Velikonoční neděli, náš největší svátek, letos oslavíme 4. dubna. S ohledem na epidemickou situaci se oslavy omezí pouze na mši
svatou s melodickým přednesem velikonočních děl (Mozart, Händel, Gounod).
V pátek 28. května se kostel otevře Nocí
kostelů. Program bude poznávací. Předakcí bude vyhlášení tras „Po cestách předků“,
které povedou kolem starých křížů a božích
muk schovaných v kopcích. V den Noci kostelů vás bude v kostele čekat Koncert na
schodech, prohlídka kostela a výstava fotografií krásných míst z vyhlášených tras. Zároveň odměníme všechny, kteří si trasy sku-

tečně projdou. Těšit se můžete i na venkovní
táborák s buřty a dobrými nápoji.
Krátce nato, hned v neděli 30. května, nás
čeká slavnost Nejsvětější Trojice, jejíž součástí bude slavnostní mše svatá a pro náš
kostel již tradiční ochutnávka či chcete-li
přehlídka těch nejlepších koláčů, které umíme upéct.
Hned na další týden, na čtvrtek 3. června,
připadá svátek Těla a Krve Páně, více známý
pod názvem Boží tělo. Víte, že se dřív o tomto
svátku stavěly okolo kostela venkovní oltáře?
A chcete vědět, jak vypadaly? Jeden takový
pro vás letos před kostelem postavíme v neděli 6. června, kdy slavnost budeme slavit
v kostele.
A ještě něco… Rovnou si rezervujte čas na
15. srpna. Svatovavřineckou poutní mši svatou v kostele završíme venkovním posezením
s dobrým vínem a s cimbálovou muzikou.
Zůstávejte na testech negativní a s pozitivní myslí. 		
Lenka Ficová

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

ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou vyhlašují
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2021/2022
22.–23. 4. 2021 v čase od 13 do 14 hodin
v ZŠ Pec p.Sn, zápis proběhne bez dětí.
Pokud se změní epidemiologická situace,
bude zápis prezenční s osobní přítomností
dítěte 22. 4. Vše bude upřesněno na webu
školy.
CO NABÍZÍME:
• 3 plně vybavené, moderní třídy
• matematika Hejného
• čtenářské dílny
• výuka v centrech aktivit
• zábavná angličtina
• škola hrou
• individuální přístup k dítěti
Více informací naleznete na našich
webových stránkách www.zspec.cz
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