
Stavbě kostela na konci 18. století před-
cházelo oddělení farnosti od Maršova. 
Šlo o  významný krok i z toho důvodu, že 
souhlas císaře se stavbou kostela zname-
nal i  souhlas s výstavbou školy, která byla 
postavena vedle fary v roce 1792. Navíc se 
v  Úpě mohly konat konečně také svatby, 
křtiny nebo pohřby, které do té doby probí-
haly až v Maršově, dostupném pouze pěšky. 

Na výstavbě se finančně i prací podíle-
la řada místních a plány byly velké. Vždyť 
kostel má kapacitu zhruba tři sta míst a čty-
ři vchody pro veřejnost. Dva roky po vy-
svěcení byla ke kostelu dostavěna věž a cí-
sař Leopold II. věnoval kostelu velký zvon. 
O zhruba sto let později byly díky sbírkám 
místních pořízeny věžní hodiny a v roce 
1923 ještě tři zvony. 

Turbulentní 20. století se na vztahu míst-
ních ke kostelu podepsalo. Dnes mše na-
vštěvuje jen hrstka lidí a taky na kulturní 
akce si zdejší občané hledají cestu jen těžko. 
Přitom v posledním roce dostalo toto místo 
novou energii a impuls. O kostel se začala 
starat Lenka Ficová, která žije na Valšov-
kách. První, čím v kostele začala, byl gene-
rální úklid. „Bylo to 12 metráků špíny, zni-
čených nebo plesnivých věcí, taky nějaké 
chemikálie. V kostele jsem úklidem strávila 
68 hodin. Tehdy jsem to dělala celé sama, 
letos už jsem na úklid části půdy měla po-
mocníky. Velký dík patří Halouzkovým 
z penzionu U Pekařů,“ říká Lenka Ficová 
a dodává: „Chtěla bych, aby kostel bylo 

místo, kde se bude každý člověk cítit dobře. 
Ať už jste věřící, nebo ne, je to prostor, kde 
byste měli dostat čas na přemýšlení, hledat 
odpovědi nebo potkat někoho, kdo s vámi 
vlídně promluví. Mělo by to být komunitní 
centrum.“ 

Všechny kroky, které od té doby dělá, by 
měly z kostela právě takové místo udělat. 
Lenka Ficová navázala spolupráci s peckou 
školou, děti ze školy měly v kostele i vánoč-
ní koncert a podílely se také na výtvarných 
soutěžích. Mimochodem soutěže k výročí 
sv. Václava se zúčastnily tři školy a přišlo 
sto dvacet výkresů. Loni v létě, u příleži-
tosti 230. výročí vysvěcení kostela, si mohli 
lidé prohlédnout vše, co se podařilo najít 
na půdě kostela. Nová byla akce žehnání 
adventním věncům, slavnost příchodu Bet-
lémského světla i vánoční koncert pěvec-
kých sborů ze Svobody nad Úpou. 

Letošní plány zbrzdil Covid-19, přesto 
se chystá na léto a podzim řada zajímavých 
akcí. Teď v červenci proběhne Farní kavár-
na s vystoupením mladého houslisty Bena 
Levíčka, v srpnu Farní kavárna s Blues Jana 
Fice, hned na začátku září mše svatá k za-
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Když se kostel 
snaží znovu ožít 
Musela to být ale sláva, když byl kos-
tel Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě 
16. května před 231 lety vysvěcen. 
Stavbě předcházela přímá interven-
ce císaře Josefa II., který obec na-
vštívil o deset let dříve, v roce 1779. 
Složili by se místní na kostel znovu? 
A naplní se ještě někdy? 

Bylo to centrum města

Kostel, kamenný hostinec, fara a hřbi-
tov ve Velké Úpě byly v minulosti 
správním centrem celého území, které 
zahrnovalo nejen Velkou Úpu, ale taky 
hornickou osadu Pec. „Bylo by nezod-
povědné nechat původní centrum 
města zajít. Proto se snažíme vyvíjet 
aktivitu nejen v okolí kostela, ale i pří-
mo v něm,“ říká starosta Alan Tomá-
šek. Ostatně je to vidět. Za posledních 
pět let prošly opravou márnice, obě 
schodiště ke kostelu, hřbitovní zeď, 
propadlé hrobky, zeleň v okolí hřbitova 
i pískovcové sochy. Náklady přesáhly 
6,6 milionu korun. 

Aktuálně má kostel největší problém 
se střechou, a tak do něho zatéká. 
Podle informací z královéhradecké 
diecéze, která je vlastníkem kostela, 
se podařilo získat dotaci z Královéhra-
deckého kraje a Ministerstva kultury 
na první etapu oprav. Stát má 750 tisíc 
korun a začne po prázdninách. 



Vojtěch Ondříšek je bývalým velitelem 
Sboru dobrovolných hasičů v Peci pod 
Sněžkou. Záchranné akce vedl třicet let. 
O technice, kterou mají hasiči k dispozici 
dnes, jako je terénní šestikolka, vysouvací 
žebřík, transportér a moderní cisterno-
vé stříkačky, se mu za jeho aktivních let 
ani nesnilo. „Když jsem byl ještě kluk, byl 
u hasičů můj táta. Hasičárna byla v Úpě na 
místě současného parkoviště. Tam stál ko-
čár, do kterého se zapřáhli koně a zacvakla 
stříkačka, a tak se jezdilo k požárům. Když 
jsem byl v učení, dostali jsme do Pece pá-
sovou motorku. Němci s takovými za vál-
ky tahali děla. Mělo to pás, vepředu řídítka 
a přední kolo. Vpředu seděl šofér a k němu 
se vešli tři hasiči. Za motorku se zapřáhl 
dvoukolák, na kterém bylo hasičské nářa-
dí. Voda se nevozila, ta se musela čerpat na 
místě,“ vzpomíná pan Ondříšek. 

Pak přišel první GAZ, V3S a pozdě-
ji i Tatra 138. Kvůli té další pan Ondříšek 
dokonce prohrál v hospodě flašku. „Přišel 
jsem do hospody a chlapi říkají: Vojto, zít-
ra si jedeš pro Tatru. A já se smál a říkám: 
Dám flašku, jestli ano. A ráno mě budí, že 
prý jedeme pro Tatru 815. S Tondou Zna-
menáčkem a  starostou Kodetem jsme jeli 
a mě to stálo flašku rumu.“ 

Bojovat s ohněm jen v montérkách 
a s tehdy dostupnou technikou nebylo jed-
noduché. Navíc bez cisteren, které už nám 

dnes přijdou jako samozřejmost. Možná 
i kvůli tomu se třeba v roce 1971 nepoda-
řilo zachránit Hradeckou boudu. Chalupu 
vlevo přes cestu pod současnou Lyžařskou 
boudou postavil v roce 1830 Johann Kneifel 
a sloužila původně budnímu hospodářství. 
V roce 1937 ji koupil Klub turistů z Hrad-
ce a zrekonstruoval ji. K ubytování sloužila 
víc než třicet let, než začala hořet. Vojtěch 
Ondříšek na tenhle zásah nevzpomíná rád. 
„Tehdy jsme neměli ani ‚vejdu‘, nebylo jak 
tam dostat vodu. Naštěstí měla Lyžařská 
bouda velký vodojem, tak jsme čerpadlo 
nasadili tam. Do holínek jsme si lili vodu 
a šli do ohně. Z hořící chalupy jsme vyvá-
děli koně. Zaměstnanci vynášeli nádobí 
a  pod proudem sekerkou odsekávali ku-
chyňské roboty i další přístroje. Dohasili 
jsme a říkali si, že se to povedlo zachránit. 
Ale pak najednou zafoukal vítr a chytlo to 
znovu. Vodojem byl už prázdný, a tak ne-
bylo čím hasit. Hradecká tehdy shořela tak 
říkajíc ‚na hrábky‘,“ dodává pan Ondříšek. 

Bývalý velitel ale vzpomíná i na veselejší 
zásahy. Třeba na ten, když hasili chalupu 
Opraven Hradec Králové (jeden z domů 
hned nad současnou hasičárnou). „Svazáci 
tam něco slavili, sušili prádlo u kamen a pa-
trně to chytlo. Při hašení domu ve výčepu 
točili do jednoho kýble vodu a druhý kbe-
lík vrchní plnil pivem. Hasilo se obojím. Po 
požáru nás chtěli pohostit, a ejhle – došlo 
pivo. Všechno jsme tehdy vyplýtvali na ha-
šení. Ale hlavně že se chalupa zachránila,“ 
vypráví s úsměvem s tím, že o tomto zása-
hu dokonce psal týdeník Dikobraz v roce 
1977. 

Otec pana Ondříška byl v Peci hasičem 
už od doby, kdy jeho rodina do města pod 
Sněžkou přišla. Pochází z Velkých Karlovic 
v Beskydech. „Neměli jsme tam kde bydlet 
a tátovi po válce nabídli, aby šel sem. Byl 
to truhlář a mně byly čtyři roky, když jsme 
se přestěhovali. Tehdy jsme jeli čtyři dny 
vlakem. Otec si otevřel truhlářství i v Peci, 
ale později ho musel zavřít. Já jsem v jeho 
řemesle nepokračoval. Vyučil jsem se opra-
vářem a traktoristou,“ dodává. Nejprve 
pracoval v dílně ČSAD v Trutnově, pak 
jezdil jako řidič autobusu, nejčastěji ho ale 

lidé z Pece mohou znát z doby, kdy praco-
val na lanovce na Sněžku. Teď už si užívá 
zaslouženého důchodu. Občas ho můžete 
zahlédnout, jak sedí na lavičce před svým 
domem naproti hotelu Relax ve Velké Úpě 
a užívá si slunečné dny. 

hájení školního roku a vyhlášení čtenářské 
soutěže. Na konci října čeká na děti v koste-
le noční dušičková hra, v listopadu se těšte 
na žehnání adventním věncům a v prosinci 
na vánoční koncerty i půlnoční mši svatou. 

„Plány jsou velké, snažíme se o akcích 
informovat na FB profilu Kostel Nejsvětěj-
ší Trojice Velká Úpa. Na akce upozorňuje 
i město na svém webu a objevují se pravi-
delně v newsletterech Sdružení propaga-
ce. Ale přesto zatím návštěvnost ze strany 
místních pokulhává, a to je škoda. Kostel 
není jen pro věřící. Měl by být místem pro 
všechny, vždyť ho vlastníma rukama, za 
vlastní peníze stavěli naši předci. Lidé, kte-
ří na tomto území žili před víc než dvě stě 
lety, a bylo by neuctivé nechat toto místo 
umřít,“ dodává. 

Nový směr, který kostel nabral, chválí 
i místní farář Teodor Mateusz Pająk: „Po-

dobný impuls by potřeboval každý kostel 
v Krkonoších, bohužel ne všude se najde 
někdo tak nadšený jako paní Ficová, která 
kostelu nezištně věnuje tolik času.“ 

Velký dík patří i paní Žalákové, která 
v  létě při pěkném počasí otvírá kostel 
k nahlédnutí. Paní Ficová zmiňuje i město 
Pec pod Sněžkou, které kulturní akce 
v kostele finančně podporuje, ale nejde jen 
o ně. „Před každým svátkem nám okolo 
kostela lidé ze Služeb posekají trávu. Někdo 
by řekl, že je to maličkost, ale ona není 
a i díky tomu je pak okolí kostela upravené. 
Ne každá samospráva je tak vstřícná,“ 
dodává Ficová.

Pokus o záchranu ducha kostela tedy 
započal a je jen na nás, jak mu půjdeme 
naproti. Tak se těším na viděnou, třeba už 
na nejbližší akci ve středu 29. července ve 
Farní kavárně. 
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Hasiči Velká Úpa - Pec pod 
Sněžkou

2. června před půl devátou večer vyjíždí jed-
notka k nahlášenému požáru chaty Poutník 
do Horních Lysečin. Jsou povolány jak obě 
dvě cisterny, tak i automobilový žebřík AZ37. 
Na místě je zjištěn vycházející kouř z hřebene 
střechy. Jednotka se spolu s ostatními povo-
lanými jednotkami podílí na likvidaci požáru. 
10. června jednotka uspořádala výcvik na 
Luční boudě, aby se mohlo zúčastnit i tamní 
druhé odloučené družstvo naší jednotky. Vý-
cvik byl směřován na nácvik práce s čerpadly 
a proudnicemi. Cvičilo se i takzvané 3D ha-
šení, což znamená účinné využití proudnice 
k hašení v uzavřených prostorách jak při úto-
ku, tak i obraně zasahujících hasičů. 
15. června o půl třetí odpoledne vyjíždí jed-
notka do Pece pod Sněžkou k likvidaci vytek-
lé nafty z osobního automobilu stojícího na 
parkovišti. Jednotka provedla úklid a vrací se 
zpět na základnu.

Pokud by někdo z občanů Pece nebo Úpy 
projevil zájem stát se členem naší jednotky, 
může se zastavit kteroukoli středu od 18:00 
na hasičárně. Rádi Vás uvítáme a seznámí-
me Vás s naší technikou a vším, co práce 
hasiče obnáší.
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Do rekonstrukce márnice se město pustilo už v roce 2016, následovala oprava pravého a levého schodiště, rekonstrukce hřbitovní zdi a propadlých 
hrobek. V letech 2018 a 2019 investovalo město peníze do oprav pískovcových soch. Investice města za posledních 5 let přesáhly 6,6 milionů korun. 

Pamatuji, když stříkačku  
k požáru tahali koně 
Když v roce 2006 přebíral cenu Zasloužilý hasič, byl Vojtěch Ondříšek u Sboru 
dobrovolných hasičů v Peci pod Sněžkou už 46 let. Teď v červenci uzavře 
jubilejní 60. sezónu u sboru. K zásahům už nejezdí, vždyť příští rok slaví 
osmdesátku, dost toho ale pamatuje.  

Nový transportér 
pomůže hasičům 
u složitějších zásahů 

Sbor dobrovolných hasičů v Peci pod Sněž-
kou má ve výbavě novinku, na kterou čekal 
dlouhé tři roky. Hasičské vozy v jeho garáži 
nově doplnil dopravní automobil Volks-
wagen Transporter. Vůz s kapacitou až osm 
osob citelně chyběl hlavně při složitějších 
zásazích, kde je nutné mít co nejdříve více 
lidí. Najíždění hasičů jakýmsi pendlem zá-
sahy zdržovalo, více vozů s menší kapaci-
tou zase komplikovalo parkování a odsta-
vení aut v místě zásahu. 

Nový Transporter by měl zvládnout i ná-
ročný terén horského města. Je postaven 
na podvozku Volkswagen Transporter T6 

kombi 4x4 s motorem 
o výkonu 110 kW a vy-
baven základní požární 
výzbrojí, mezi kterou 
patří: dva ruční hasicí 
přístroje (CO2 a práško-
vý), ruční vyprošťovací 
nástroj VRN1, zásahový 
zdravotnický batoh, vo-
zidlová radiostanice, dvě 
ruční radiostanice, dvě 
ruční svítilny a dvě pří-
davná pracovní světla. 
Ve výbavě jednotky ten-
to automobil nahradil stařičký Ford Tran-
sit, který dosloužil už před více než třemi 
roky.

Automobil za 1 172 490 Kč dodal městu 
Olfin Car Trutnov a byl financován ze tří 

zdrojů. Z dotace Ministerstva vnitra šla 
částka ve výši 450 tisíc Kč a z dotace Krá-
lovéhradeckého kraje bylo poskytnuto 300 
tisíc Kč. Zbytek nákladů, tedy 422 490 Kč, 
zaplatilo město Pec pod Sněžkou. 

Akce v kostele:
Středa 29. 7. Farní kavárna s vystoupením mla-
dého houslisty Bena Levíčka 

Sobota 8. 8. Farní kavárna s Blues Jana Fice 

Neděle 6. 9. Mše svatá k zahájení školního roku 
s požehnáním školákům a učitelům a s vyhláše-
ním dlouhodobého programu na podporu čte-
nářství „Řád sv. Vavřince“

Pondělí 28. 9. Vyhlášení literárně výtvarné sou-
těže pro děti školního věku „O korunu sv. Václava“

Sobota 31. 10. Vyhlášení výsledků soutěže „O ko-
runu sv. Václava“ + Noční dušičková hra pro děti

Sobota 28. 11. Žehnání adventním věncům

Prosinec, zatím bez termínu Vánoční koncert 
(bude upřesněn termín a čas)

Podělí 21. 12. Vítání Betlémského světla s kon-
certem vánoční hudby

Čtvrtek 24. 12. (patrně ve 20:00) Půlnoční mše 
svatá

Více na FB Kostel Nejsvětější Trojice Velká Úpa

Realizováno z prostředků dotačního programu MV ČR 
– Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů pro rok 2019.

Realizováno za finanční 
podpory Královéhradeckého 
kraje.

Před rekonstrukcí Před rekonstrukcíPo rekonstrukcí Po rekonstrukcí



Krátké zprávy
Podzimní svoz nebezpečného 
odpadu
Dne 18. září 2020 (pátek) proběhne v Peci 
pod Sněžkou a ve Velké Úpě svoz nebez-
pečného odpadu. Vozidlo firmy Transport 
Trutnov s.r.o. s kontejnerem bude přistave-
no od 10.00 hodin na parkovišti před hote-
lem Hradec a od 11.30 hodin ve sběrném 
dvoře ve Velké Úpě. Občané mohou v tuto 
dobu odevzdat nebezpečný odpad (lednič-
ky, televizory, elektrospotřebiče, pneuma-
tiky, zářivky aj.) bez poplatku. Odpad se 
musí odevzdávat osobně, není dovoleno jej 
na sběrná místa deponovat předem!!!

 
Na péči o veřejnou zeleň je čas pouze 
do 31. července
Nezapomeňte ani letos na správnou péči 
o louky na území města Pec pod Sněžkou. 
Dle vyhlášky města mají vlastníci nebo 
oprávnění uživatelé luk čas na seč do 
31.  července. Posečenou trávu je třeba 
uklidit do 14 dnů od seče. Na mulčování 
byl čas jen do 30. června 2020.

Veřejná omluva

Já, Hana Houdková, dcera paní Hany 
Houdkové, bývalé majitelky A+A, se tím-
to omlouvám panu Richardu Kirnigovi za 
neoprávněný zásah do jeho osobnostních 
práv za své nepravdivé tvrzení uveřejněné 
dne 07.03.2020 na mém facebookovém 
profilu, kterým jsem označila pana Richar-
da Kirniga mimo jiné za zkorumpovaného 
se snahou ovlivnit negativně veškeré mož-
né snahy o legální získání stavebního po-
volení.  

Stejně tak se omlouvám i panu Alanu To-
máškovi a Michalu Bergerovi. 

Chci věřit, že Pec pod Sněžkou je mís-
tem, kde jsou věci veřejné spravovány lid-
mi, kteří zájmy veřejnosti hájí stejnou mě-
rou jako své vlastní.

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

Velkoplošný, digitální Velkoplošný, digitální 
a ofsetový  tiska ofsetový  tisk
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Marie Vomáčková, Jan Rousek,  
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Anna Vořechovská
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Mikuláš Sitte, Naděžda Bergerová, 

 Lenka Šustová
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Senioři 
Poznejte vlakem Švýcarsko 
Hlavní akcí peckého Seniorklubu je na 
podzim plánovaný čtyřdenní výlet do Švý-
carska (4.–7. 10. 2020). Na rozdíl od běž-
ných zájezdů vás na tomto výletě nebude 
vozit autobus, ale vlak. Podíváte se k Bo-
damskému jezeru, ke kruhovému viaduktu 
Brusio či k průsmykům Bernina a Albula, 
které jsou zapsané na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Cestování vlakem má 
kouzlo. Kdykoliv můžete vstát a projít se. 
Navíc tratě naši předci dokázali dostat i do 
hor, na místa s fascinujícími výhledy. Po-
znáte Davos, vyjedete lanovkou na Weiss-
fluh (2 844 m n. m.), nejvyšší vrchol nad 
městem, kousek od čtyřtisícovek a ledovce 
Bernina. Tohle zkrátka nesmíte „prošvih-
nout“. Koukněte na program výletu, který 
je podrobně popsán na stránkách Seni-
orklubu na webu pecpodsnezkou.cz v zálož-
ce Pro občany. 

Ještě než vyrazíte do Švýcarska, můžete 
s peckými seniory posedět a něco dobrého 
si ogrilovat. Mohla by to být hezká příleži-
tost, jak se poznat napříč generacemi. Zvá-
ni jsou všichni, tedy nikoliv pouze členové 
Seniorklubu. 27. 8. odpoledne přijďte k Po-
lyfunkčnímu domu ve Velké Úpě (bývalá 
škola) a vezměte s sebou klidně něco k pití 
a ke grilování. Detaily k  této akci budou 
upřesněny také na internetové stránce Se-
niorklubu na webu pecpodsnezkou.cz v zá-
ložce Pro občany. 

Akce 
29. 7. Koncert Kapitána Demo

29. 7. Farní kavárna – housle Bena 
Levíčka

8. 8. Farní kavárna – Blues Jana Fice

10. 8. Svatovavřinecká pouť – uprave-
no na individuální výstup na Sněžku

21. 8. Cestovatelská přednáška:  
Dobroběžník v Asii

29. 8. Divadlo: Loučení s prázdninami 
v Herní krajině Pecka

11.–12. 9. Horská výzva Rock Point

12. 9. Okolo Pece

19. 9. Krakonošův guláš

27. 9. Dvojkoncert kapel Mňága 
a Žďorp a Vypsaná Fixa

3. 10. Ukliďme Sněžku

3. 10. Závody Horských nosičů

6. 12. Mikulášská zábava na Horizontu

12. 12. Reprezentační ples města Pec 
pod Sněžkou a hotelu Horizont


