
Podle krajinného ekologa Pavla Klimeše 
byla Severka po dlouhá léta pouze letní en-
klávou. Není se co divit. Sníh je tam ještě 
v dubnu a znovu napadne třeba už v září. 
Půda nestihne vyschnout a tráva roste vel-
mi rychle a vydatně. I proto tam hospodáři 
z údolí měli své seníky a stáda. „Celoročně 
lidé Severku osídlili až poté, co skokově na-
rostl počet obyvatel a zkrátka nebylo, kde 
jinde bydlet. Stávalo se, že mladší syn, který 
nezdědil dům v údolí si přestavěl seník na 
chaloupku a zůstal na Berauerbergu, jak se 
danému místu dříve říkalo,“ dodává Kli-
meš. 

Severku Severkou udělali Luczkovi
Severka se šesti chalupami byla jednou 
z  posledních enkláv, kde se rozhodli začít 
poskytovat služby turistům. S  přestavbou 
chalupy čp. 69 začala rodina Ulrichova, 
která zde působila od 30. let 20. století. 
Kvůli válce a odsunu svůj záměr nedo-
končila. Po válce přišli za prací do Pece, 
na tehdejší Boudu Máma, Václav a Marie 
Luczkovi. Chtěli se tu usadit a enkláva jim 
učarovala. Berauerbaude, tedy čp. 69, si 
vzali do národní správy, později chalupu 
koupili a  začali tu hospodařit. Tak říkajíc 
dokončili to, co Ulrichovi začali, jen s no-
vým názvem Severka.

„Po válce se změnila klientela. O organi-
zovanou rekreaci se starala ROH a zotavov-
ny s  kulturními referenty. Ti měli za úkol 
připravit program a brát své hosty na vý-
lety. A tak Václav s Marií přišli s originální 
nabídkou. Existoval rozvrh, podle kterého 
kulturní referenti brali své hosty na Sever-
ku. V pondělí třeba chodila Pražská, v úte-
rý Husovka a tak podobně. Václav s Marií 
jim udělali medvědí mlíko a borůvkový 
pohár se šlehačkou. Václav ručně šlehal 
ve velké kádi šlehačku z domácího mléka, 
protože měli vždy pár krav, a celý proces 
doprovázel vtipnými průpovídkami. Byl to 
svéráz a ze Severky udělal unikátní turistic-
ký cíl, kam mířili lidé po desetiletí,“ popi-
suje Pavel Klimeš. 

Ostatní stavení zůstala víkendovými 
chaloupkami. Scházeli se tu intelektuálové 
z Prahy, vodáci, olympijští medailisté z ka-
noistiky a jezdil sem i spisovatel Škutina, 
který o Severce později v  emigraci vydal 
povídku, jen změnil jméno místa na Polá-
rka. 

„Severka byla takový fenomén, že Václa-
va komunisté v podstatě nechali podnikat, 
ale často byl v  jejich hledáčku. Traduje se 
i pár úsměvných situací. To, když StB Vác-
lava zatkla a odvezla ho do Trutnova na 
výslech. Z Pražské boudy přišla skupina 
odborářů na medvědí mlíko a borůvky se 
šlehačkou. Dozvěděli se, že nic nedosta-
nou, protože je Václav v  Trutnově. Mezi 
rekreanty z Pražské byl i vysoce postavený 
soudruh, který do Trutnova zavolal, aby 
Václava okamžitě přivezli. Prostě nechtěl 
přijít o medvědí mlíko, šlehačku a hlavně 
Václavovo vypravování,“ říká Pavel Klimeš. 

Na Severku to lidi táhlo i po revolu-
ci. I když se klientela změnila, dál to byla 
stejná rutina. Chalupa, krávy, ubytování 
hostů, borůvky a medvědí mléko – byla to 
každodenní dřina, kterou Marie a Václav 
podnikali víc než šedesát let. Severka byla 
pro ně osudovým místem. Po smrti Marie 
pokračoval Václav sám. Po něm pak na en-
klávě hospodařila jedna z dcer, Hanka, kte-
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Tam, kde se pije 
medvědí mlíko 
a jedí borůvky se 
šlehačkou
Luční enkláva Severka je jedním 
z klimatického pohledu nejdrsnějších 
míst Pece pod Sněžkou. Přesto sem 
každý rok vystoupají tisíce lidí. I teď, 
když tu z pohledu turistického ruchu 
„nic není“. Obdivují jedinečný výhled 
na hřeben Sněžky a Studniční hory, 
nádherné louky a klid, tak nějak… 
na konci světa.

Chata Severka po rekonstrukci

Václav a Marie Luczkovi



Na medvědí mléko 
znovu na Severku
Když v roce 2011 hledali Mlejnkovi 
chalupu, kterou by si koupili pro vlastní 
potřebu, zavedl je inzerát i sem na 
Severku. Petr Mlejnek vzpomíná, jak 
mu ten výhled do údolí i krkonošský 
hřeben učarovaly. Koupili chalupu 
Světýlko, upravili si ji ke své potřebě 
a měli za to, že mají hotovo. Pak ale 
přišla nabídka koupit chalupu Na konci 
světa. „Zprvu jsem to bral jen jako 
investiční záležitost. Jde totiž o chalu-
pu přímo za naším Světýlkem. Člověk 
chce mít jistotu, že mu tam nikdo 
nepostaví něco jiného,“ vysvětluje Petr 
Mlejnek. 

V  roce 2014 Mlejnkovi oslovil majitel Se-
verky a naskytla se jim možnost odkupu 
části luk kolem chalupy. A o pár měsíců 
později přišel i majitel chalupy Větrník, 
který se chtěl odstěhovat. Zafungovaly stej-
né argumenty – jsou to sousední pozemky 
a nechceme, aby to koupil nějaký spekulant, 
který tu vymyslí něco nevhodného, co sem, 
podle našeho názoru, úplně nepatří. V roce 
2017 dostali Mlejnkovi nabídku koupit 
i  Severku. Když už prý mají louky okolo, 
tak proč by neodkoupili i chalupu. „Měl 
jsem plán opravit střechu a nechat Severku, 
jak byla. Při koupi jsme s sebou měli stava-
ře, ten dům zběžně prošel a nic zásadního 
nenašel. Jen střecha, do chalupy zatékalo,“ 
vzpomíná Petr Mlejnek. Když mělo dojít na 
opravu střechy, klempíř s tesařem vše prošli 
pečlivěji a oznámili mu, že špatná je nejen 
střecha, ale i nosné trámy. „Rozhodli jsme 
se, že vyměníme i trámy. Ale pak, když se 
odkrylo i tohle, zjistili řemeslníci, že špatné 
jsou také krokve a dřevěné stěny v prvním 
patře. A co teď? Když je půlka zde velmi 
krátkého léta, střecha je z  chalupy pryč 
a vlastně není, na co ji znovu položit? Rych-

le jsme Severku nechali zaměřit, aby stavaři 
měli plány, podle kterých stavět, a chalupa 
šla z  větší části k  zemi. Bylo to příšerné. 
Z opravy za milion nebo dva, se stala opra-
va za desítky milionů. Chalupa je památko-
vě chráněná, a tak vše muselo být opraveno 
a zrekonstruováno v  souladu s požadavky 
památkářů,“ dodává Petr Mlejnek. 

Dům se z hlediska vnitřní dispozice změ-
nil jen minimálně. Ani navenek nepoznáte 
rozdíl. Petr Mlejnek ho pronajímá stej-
ně jako chalupu Na konci světa a Větrník 
pro uzavřené party, skupiny skialpinistů 
a dalších horalů, ale i pro jednotlivé rodi-
ny. O provoz všech tří chalup se mu stará 
jeho kamarád a místní usedlík Robert Hýča 
s manželkou Zuzanou. 

Severka ze všech tří chalup přitahuje 
největší pozornost. „Teď jsme tu měli ro-
dinnou skupinu, která slavila narozeniny. 
Sešlo se několik generací a ta nejstarší ba-
bička vzpomínala, jak na Severce byla na 
medvědím mléce. Každou chvíli se tu ně-
kdo zastaví a zavzpomíná. Přestože se tu 
nic z toho neprodává už téměř čtvrt století, 
jsou otázky na medvědí mlíko a borůvko-
vý pohár se šlehačkou na denním pořádku. 
I proto bychom rádi tuhle tradici obnovi-
li. Když vše dobře půjde, rádi bychom zde 
drobné občerstvení pro kolemjdoucí začali 
nabízet co nejdříve. A ano, v nabídce bude 
i medvědí mléko podle původní receptury, 
a dokonce i Grizzly, kde vtipně obrátíte po-
měr rumu a mléka ve prospěch toho první-
ho. Časem zkusíme i ty borůvky,“ dodává 
s úsměvem Petr Mlejnek.  ZP

rá krávy vyměnila za koně. Pomáhal jí syn 
Ota, který byl posledním majitelem chalu-
py před Mlejnkovými. 

Podle Pavla Klimeše se právě Luczkovi 
zasloužili o to, že enkláva žila. Zachránili 
ji před zalesněním a díky pastvě a hnojení 
z ní udělali významnou botanickou lokali-
tu. Bez nich by tohle místo čekal podobný 
osud jako třeba Tippeltovky, které se po-
stupně dostaly mimo zájem místních i tu-
ristů.  ZP
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Lhůta pro sekání či mulčování zeleně se blíží 
Do konce června by měl každý vlastník zeleně v Peci i ve Velké Úpě, který si zvolí tuto 
méně náročnou variantu údržby pozemků, stihnout své louky a pozemky zmulčovat. Po-
kud má v plánu zeleň posekat a následně sklidit, je lhůta stanovená Obecně závaznou 
vyhláškou města ještě o měsíc delší.

Vedení města ve vyhlášce 2/2009 danou povinnost vlastníků zdůvodňuje tím, že Pec 
pod Sněžkou je významným střediskem cestovního ruchu, každý rok ji navštíví statisíce 
lidí, kteří sem nejezdí pouze kvůli Sněžce, ale také kvůli atmosféře ve městě. K pozitiv-
nímu vnímání bezesporu přispívají i upravené travní porosty a obecně péče o majetek. 

Těm, kteří by údržbu zeleně nezvládli vlastními silami, dokáže MěÚ zprostředkovat 
kontakt na místní zemědělce, které je možné si na tuto práci najmout. Poradenství v této 
věci poskytuje také Správa KRNAP. Na péči o louky lze čerpat dotace. Ty poskytuje SZIF 
i Správa KRNAP.

V případě, že vlastníci své zelené plochy nezmlučují do konce června nebo neposekají 
a nesklidí do konce července, poruší tak Obecně závaznou vyhlášku města. To je přestu-
pek, který bude muset projednat přestupková komise na MěÚ Trutnov, což se pravděpo-
dobně neobejde bez pokuty.   ZP

Podoba nového 
aparthotelu v Úpě 
„prošla“ regulační 
komisí 
Regulační komise města Pec pod Sněž-
kou schválila na svém jednání ve středu 
15. června 2022 architektonický návrh 
aparthotelového projektu ve Velké Úpě. 
Za projektem stojí investiční fond Aequi-
tas Capital Investment pražského advokáta 
Jana Langmeiera. Výsledná podoba projek-
tu byla vybrána z několika architektonic-
kých návrhů. Autorem vítězného návrhu 
je kancelář ABM architekti s.r.o. Projekt 
se bude nacházet u silnice vedoucí do Pece 
pod Sněžkou, v místech, kde nyní stojí na-
příklad hotel Hela a kde současně vznikne 
také plánované náměstí. Aparthotel bude 
sestávat ze sedmi různě velkých domů 
a nabídne cca 115 apartmánů různých ve-
likostí. Součástí ale budou i prostory pro 
služby typu lékařské ordinace, restaurace, 
obchodů a podobně. 

Projekt je nyní ve fázi projektové přípra-
vy a během letošního roku budou zahájeny 
demoliční práce stávajících objektů. Inves-
tor představil projekt na veřejném zastupi-
telstvu a bude dál jednat se všemi vlastníky 
okolních pozemků. Detailnější informace 
k projektu přinese zářiové vydání Peckého 
zpravodaje.  Petr Vurbs

Vyrazte do Národního divadla přímo z Pece 
Senioři z Pece pod Sněžkou za jarní měsíce stihli výlet do Polska, koncert uskupení 4 Te-
noři v  Trutnově i léčebný pobyt v  Lázních Lipová. V  květnu se vydali ještě na zámky 
a hrady na Orlici a teď v červnu jedou do Švýcarska. Za tímto nabitým programem je 
z části covidová pauza, kvůli které se řada výletů odložila. Letos tak na ně přišla konečně 
řada.

„Velké plány máme i na další měsíce a srdečně zveme všechny z Pece i okolí, seniory 
i mladší, aby se přidali a vyrazili na výlety nebo zájezdy spolu s  námi,“ říká Jindřiška 
Horynová.

30. června vyrazili senioři na Noc na Karlštejně na Kunětickou horu, v srpnu plánují 
tradiční grilovačku, v září výlet do Harrachova a v říjnu cestu do Prahy do Národního 
divadla. Zájemci o podrobnější informace mohou napsat na skpec@centrum.cz.  ZP

Petr Mlejnek je společníkem v prestižní ad-
vokátní kanceláři s nadnárodním působe-
ním. „V Praze mám náročnou práci, ale když 
projedu Pecí a vystoupám až sem, mám 
pocit, jako by všechny starosti zůstaly da-
leko za mnou. Můžeme si tu užívat pohody, 
chodíme na výlety, na kola, v zimě na skialpy 
i na sjezdovky,“ vyjmenovává Petr Mlejnek. 
S manželkou vychovávají tři syny. V zimě se 
často stane, že jdou nahoru z Pece rovnou 
na skialpech. „Když jdeme třeba na Bufet, 
jde ten nejmladší na běžkách s pásy. Nahoře 
mu dáme sjezdové lyže a frčí dolů na nich.“ 
V létě nejraději zajdou přes Jelenky do Mod-
rého dolu, přes Bufet na Friesovky nebo až 
na Kozí hřbety. V Peci, nebo přesněji na en-
klávě Severka, už by nejraději nic nekupoval 
a nic nerekonstruoval. „Rád bych tu zacho-
val původní atmosféru, klid a pastviny. Je to 
místo, které jsme si jako rodina zamilovali. 
Budu rád, když se sem se stejným pocitem 
budou vracet hosté a návštěvníci. Naším 
záměrem není a nebylo vystavět byznysově 
lukrativní projekt s rychle návratnou inves-
ticí, ale otevřít opravdové srdce hor těm, 
kteří mají k takovým místům blízko, dokáží 
ocenit i jeho odlehlost a klid, který poskytuje 
a užít si nedotčený kus přírody. Mám radost, 
když za tmy přijíždíme nebo přicházíme na 
lyžích a v legendární prosklené verandě se 
svítí a stíny mnoha postav a hlahol zvuků 
napovídají, že na Severce se žije, vzpomíná, 
zpívá a hoduje. Zároveň je to pro mě určité 
zadostiučinění, když vidím, že se ještě pořád 
najde dost lidí, kteří dají přednost odlehlos-
ti a klidu naší louky před shonem a určitým 
apartmánovým luxusem dole v Peci, a že tu 
nechali kus svého srdce a podlehli kouzlu 
hor stejně jako naše rodina.“  ZP

Chalupa Na konci světa získala jméno až při natáčení filmu v roce 1974 režiséra Ludvíka Ráži  
My z konce světa (1975). Tehdy v komparzu hrála řada místních dětí, třeba Pavel Klimeš s bratrem,  
nebo Iveta Krpatová – Ivanková, která jezdila na lyžích za hlavní dětskou postavu.



Hasiči Velká Úpa  
- Pec pod Sněžkou
Od začátku dubna do konce května zasahovala jednotka u pěti 
zásahů. Jednalo se o jeden spadlý strom, který jsme zlikvidova-
li 8.  dubna v  ranních hodinách na silnici vedoucí ke Spálenému 
Mlýnu. Dále jeden planý poplach způsobený spuštěnou požární 
signalizací jednoho z hotelů v Peci. Dvakrát jsme poskytli pomoc 
při uvíznutí automobilu mimo komunikaci.

29. dubna v 9:11 je jednotka v rámci taktického cvičení vyslána 
do Pece pod Sněžkou. Tématem cvičení je pomoc s pacientem s po-
dezřením na vysoce nakažlivou nemoc. Na shromaždišti u Horské 

služby vytyčujeme zabezpečený prostor. Po příjezdu ostatních jed-
notek pomáháme společně s kolegy z  Horního Maršova se stav-
bou dekontaminačního stanoviště. Jeden z našich členů řídil pá-
sové vozidlo Hagglund, které bylo použito pro transport pacienta 
ve speciálním boxu z horského objektu. Po dekontaminaci boxu 
a transportního družstva byl pacient převezen na specializované 
pracoviště. Po důkladné dekontaminaci veškerého materiálu jsme 
byli nápomocni s úklidem použitého vybavení. Námět cvičení 
volně čerpal ze skutečné události z roku 2020, kdy na jedné z kr-
konošských bud složky IZS spolu s Horskou službou zasahovaly 
u jednoho z prvních lidí s onemocněním COVID-19 v počátcích 
pandemie.

Květen a červen je měsícem rojení včel. Pokud na nějaký narazí-
te, pozorujte ho v klidu a nijak si ho nevšímejte, nerýpejte, ani do 
něj nesahejte. Také je důležité se v přítomnosti včel chovat klidně 
a dělat pomalé pohyby. Žádné mávání rukou a podobně. V případě 
takového nálezu kontaktujte Kláru Veverkovou, která roj bezpečně 
odchytí. Tel: 728465454.

Opět jsme se v průběhu jara setkali s několika případy, kdy do-
cházelo k pálení větví apod. po jarním úklidu u chalup, kde nedošlo 
k předchozímu nahlášení. Využívejte prosím adresy https://paleni.
izscr.cz/, kde jednoduše zadáte informace a polohu, kde pálení pro-
bíhá. Zvláště v odlehlých lokalitách našich hor zamezíme „zbyteč-
ným“ výjezdům. Děkujeme.  Tomáš Balcar

HISTORICKÉ OKÉNKO

Zobrazení Pece 
pod Sněžkou 
na nejstarších 
mapách
Přestože je známé vyobrazení Krkonoš na 
mapě Evropy ze 2. století našeho letopočtu 
již od Klaudia Ptolemaia (asi 85 – 165 n. 
l.), řeckého geografa, matematika a astro-
noma, který je zobrazil na své mapě pod 
názvem Askiburgion a jako Korkontoi 
označil kmen žijící v severním podhůří Kr-
konoš, označení pohoří Krkonoš se obje-
vuje častěji až na mapách od 16. století. Na 
nejstarší mapě Čech z  roku 1518 zobrazil 
Mikuláš Klaudyán horopisný název „Kr-
konoss“ a Johann Criginger na mapě Čech 
z roku 1568 „Korkenosské hory“. Podrob-
nější mapování s  sebou přinesly až hlubší 
zájem o  nerostné bohatství této části po-
hraničních hor, těžba dřeva pro kutnohor-
ské stříbrné doly a potřeba přesného určení 
zemské hranice, o jejíž průběh vedli majite-
lé české i slezské strany neustálé spory. […]

Pravděpodobně nejvýznamnější mapou, 
která poskytuje nejvíce informací, je nej-
starší obrazová mapa Krkonoš nejčastěji 
připisovaná trutnovskému kronikáři Si-
monu Hüttelovi (asi 1530 – asi 1601). […] 
Nejlépe zachycenou oblastí na mapě je pak 
právě oblast horního toku Úpy v  oblasti 
Velké a Malé Úpy, kterou autor mapy znal 
nejlépe. Mapu lze datovat do let 1576–1585 
a její přesnou kopii lze nalézt v  Krkonoš-
ském muzeu ve Vrchlabí. […] Hüttelova 
mapa má pro dějiny Pece pod Sněžkou 
zásadní význam v  tom, že podrobně za-
chycuje nejen pomístní názvy používané 
v 16. století na katastru města, ale zobrazuje 
i lidskou činnost na tomto území v podobě 
horníků, dřevařů, obchodníků a úředníků. 
Toto lidské „hemžení“ živě dokresluje hlav-
ní činnosti, které byly v oblasti Pece provo-
zovány. V první řadě je mapa významným 
dokladem hornické činnosti v oblasti Obří-
ho dolu, tedy na území dnešního katastru 
města, o které nás informují slezští autoři, 
Hüttel ve své kronice města Trutnova a také 
písemné prameny uložené v Národním ar-
chivu v  Praze. […] Obdivuhodné detaily 
jednotlivých činností a zobrazení artefaktů 
spojených s  těžbou dřeva jsou dodnes je-
dinečným dokladem o tom, co se v oblasti 
Pece pod Sněžkou dělo v  16. století. […] 
Pod Černou horou zobrazil malíř dřevaře 

v  bílých košilích, punčochách a tmavých 
spodkách a v kulatých kloboucích, jak ká-
cejí listnatý les, odvětvují stromy a pilou ro-
zřezávají stromy na potřebnou délku. Další 
dřevaři rovnají dřevo do hromad a jiní při-
pravují dřevo pro blízký milíř. Vedle dře-
vařů a havířů zachytil autor mapy i zemské 
stezky, po kterých pěšky i koňmo, obchod-
níci i poutníci, procházejí přes horský hře-
ben z Čech do Slezska a zpět. Neméně zají-
mavý je i doklad o výšce Sněžky, když autor 
mapy uvádí, že „der hriesenberg des höhe 
ist 774 lochter“ (výška Sněžky je 774 láter). 

 Mgr. Roman Reil
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Škola rozšíří 
výuku digitální 
gramotnosti 
a polytechniky, 
školce pomůže 
přístavba
Škole a školce v Peci během 
posledních měsíců „vyrostla“ 
přístavba. Od září ji budou využívat 
zejména děti ve školce, kterým nová 
místnost poslouží jako ložnice. Prostor 
o patro výš by měl patřit novému 
předmětu polytechnika, ale i rozvoji 
digitální gramotnosti peckých žáků 
a dětí.

Právě digitální gramotnost mají české ško-
ly více zavádět do svých rozvrhů. V  pec-
ké škole už mají náskok. „Informatiku od 
4.  třídy již učíme. Nyní chceme předmět 
zavést i do 3. třídy. A v tomto duchu pracu-
jeme i s mladšími dětmi, jen se zaměřením 
na digitální technologie zatím s minimem 
robotů,“ říká Dita Mrázková, ředitelka 
ZŠ a MŠ. „Chceme, aby výuka měla hlavu 
a patu, tak jak se to povedlo v matematice 
a angličtině. V matematice klademe důraz 
na Hejného metodu, v  angličtině pracu-

jí děti již od školkového věku v programu 
What’s English,“ vysvětluje. 

Děti mají poznat digitální svět v souvis-
lostech. Mají se naučit chápat robotí jazyk 
a základy programování. „Rádi bychom 
propojili polytechniku s  digitalizací tak, 
aby děti a žáci pronikli nejen do světa di-
gitalizace, ale také aby se orientovali po 
technické stránce. Jsme vybaveni speciál-
ně upravenými stavebnicemi, ze kterých 
děti staví dům, ale postupují podle ‚oprav-
dových‘ technických výkresů. V  domě ze 
stavebnice rozvedou elektřinu, která se při 
správném postupu i rozsvítí, zavedou vodu, 
umístí spotřebiče. Kam co umístit, mají 
zakresleno v plánech, a v neposlední řadě 
také rozvádějí internet, signál atd. Chceme, 
aby děti a žáci pochopili, jak věci fungují 
v digitálním světě a ve světě techniky. Rádi 
bychom vedli žáky k  tomu, že i technické 
profese jsou zajímavé a potřebné,“ vysvět-
luje ředitelka. 

V  rámci polytechniky ve školce bude 
sloužit místnost v  prvním patře přístav-
by. „Chceme tam umístit dva malé ponky 
a dětské, bezpečné, nářadí tak, aby děti ze 
školy i školky cvičily i manuální zručnost. 
Zároveň zde bude prostor pro výuku digi-
tální gramotnosti. V neposlední řadě třídu 
využije paní učitelka Vrkoslavová, která 
s  dětmi pravidelně dělá logopedii. Ať už 
v rámci předškolní výuky, na kterou klade-
me ve školce velký důraz, nebo s mladšími 

školkovými dětmi,“ doplňuje ředitelka ško-
ly.

Nová místnost nebude jedinou změnou, 
na kterou se mohou školkové děti od září 
těšit. Ve spolupráci s  vedením města Pec 
pod Sněžkou projde proměnou i současný 
prostor, kde se koberec vymění za linole-
um a děti dostanou nový, vzdušný nábytek. 
„Na zahradě převzaly iniciativu žáci a zača-
li hospodařit. Nejenže se učí sami zahradu 
udržovat, ale také se učí pěstovat různou 
zeleninu a bylinky,“ dodává ředitelka Dita 
Mrázková. 

Velkou změnou projde i prostor před 
školou, kde bylo nutné opravit poškozenou 
opěrnou zeď a tím rovnou rozšířit parkovi-
ště. „Současně s tím nám zřizovatel rozšíří 
a vyrovná vrchní část pozemku nad zídkou 
tak, aby vzniklo bezpečné oplocené místo 
s lavičkami a stoly pro žáky,“ dodává ředi-
telka.  ZP

Četli jste úryvek z knížky Pec pod Sněž-
kou – putování horským městem od 
minulosti k dnešku. Pokud vás historie 
našeho města zajímá, můžete si knížku 
zakoupit v podatelně MěÚ za 495 Kč. 
Množstevní sleva je stanovena na 35 % 
při jednorázovém či opakovaném odbě-
ru min. 24 ks publikace (cena pak činí 
322 Kč/kus). Hosté ubytovaní ve městě si 
mohou publikaci na podatelně MěÚ poří-
dit se slevou 20 % (cena 396 Kč/kus) při 
předložení platné Karty hosta.

Výřez z obrazové mapy Krkonoš ze 16. století, která je připisována trutnovskému kronikáři Simonu 
Hüttelovi a zemskému zeměměřiči Jiříkovi z Řásné. Originál byl zničen za druhé světové války při 
bombardování polské Wroclawi (něm. Breslau). Výřez zobrazuje Sněžku a činnost horníků v Obřím 
dole. Kopie mapy je uložena v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí.

robot Cubeto s programovaci deskou a sítí



Karta hosta, jak ji známe, 
bude fungovat poslední léto 
Naše „stará“ Karta hosta bude nakonec v provozu až do 
podzimu, kdy ji má nahradit verze ze Svazku obcí Východ-
ní Krkonoše, tudíž bychom zde rádi zopakovali základní 
principy jejího fungování:
• Slevy na Kartu hosta je možné čerpat, jen pokud je 

Karta validní (aktivována), a to pouze po dobu pobytu 
hostů. Údaje na kartu nahraje ubytovatel. Poskytovate-
lé slev platnost karet kontrolují a bohužel dodnes mají 
špatné zkušenosti s tím, že některé karty nejsou správně 
aktivovány.

• Na webových stránkách města, v záložce Karta hosta, si 
každý může validitu Karty zkontrolovat.

• Informace o Kartě hosta a slevách naleznete na webu 
města a v letáku KH, který je aktualizován vždy v květ-
nu a listopadu. Zkontrolujte si, zda vašim hostům po-
skytujete relevantní informace – slevy v letácích se 
mění, stejně jako některé provozovny a kontakty. 

• O tisku nových letáků se vždy dozvíte z informačního 
e-mailu (viz níže).

Kde nejlépe získat informace o aktuálním dění  
ve městě?
• Každý měsíc zasíláme informační e-maily. Jeden s infor-

macemi o akcích v Peci a okolí a druhý s informacemi 
o dění ve SCRP a ve městě. Podobný rozsah informací 
se objevuje i v uzavřené facebookové skupině s názvem 
„Sdružení cestovního ruchu” (požádejte o  členství – 
přidáme vás).

• Tok informací funguje i naopak, a pokud chcete o ně-
čem informovat, napište nám na propagace@pecpodsne-
zkou.cz a my se s vámi domluvíme na možnostech pu-
blikace. Informace o konaných akcích prosíme zasílat 
nejpozději týden před koncem předchozího měsíce.

• Snažíme se o smysluplnou propagaci Pece pod Sněžkou 
a Velké Úpy a jsme rádi za váš zájem a spolupráci. 

 Michaela Boudová

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

Velkoplošný, digitální Velkoplošný, digitální 
a ofsetový  tiska ofsetový  tisk
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Červenec  

Miloslav Gavlík, Miroslav Havlíček, Jarmila Juharová

Srpen  
Herta Střelcová, Jelena Tregubová

Září  
Drahomíra Zákonová, Pavel Ježek, Jindra Švecová, Ludmila Gavlíková
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AKCE
16. 7. Den IZS ve Velké Úpě 
Zveme vás do Velké Úpy na Den Integrovaného záchranného systému 
a oslavy sdružení dobrovolných hasičů Velká Úpa.

10. 8. Svatovavřinecká pouť 
Pochod na Sněžku na Svatého Vavřince, spojený se mší na vrcholu naší 
nejvyšší hory.

27. 8. Loučení s prázdninami – divadlo na Herní Krajině 
Divadelní představení pro malé i velké. Přijďte se podívat na První 
krkonošské divadlo Járy Dostálka.

3. 9. Krakonošův guláš 
Jako každý rok můžete hodnotit nejlepší guláš od soutěžních týmů. Deset 
družstev vaří z 18 kg masa na každém kotli.

10. 9. Okolo Pece 
Přátelský závod, který probíhá každoročně v Peci pod Sněžkou na závěr 
cyklistické sezóny. Přijeďte závodit nebo jen fandit. Cyklistická 45 km 
dlouhá vyjížďka krásnou přírodou Krkonoš.

1. 10. Závod novodobých horských nosičů 
V tomto závodě změří své síly novodobí horští nosiči, kteří ponesou svůj 
náklad z Velké Úpy na nejvyšší horu České republiky.

8. 10. Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou 
Letní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají vždy nemilou odpadkovou 
stopu, kterou s dobrovolníky každoročně uklízíme. Přidejte se i vy a pomozte 
nám vyčistit tento krásný kousek přírody.

8. 10. Rubenczal 
Unikátní horský půlmaraton, vedoucí od Horské chaty Portášky na Černou 
horu, dolů do Pece pod Sněžkou a zpět na Portášky.

12. 11. Svatý Martin 
Zveme vás na Svatomartinský pochod. Sejdeme se u školy a vydáme se ke 
kapličce u Chaty Amor. Lampiony s sebou!

25. – 26. 11. Zahájení Adventu pod Sněžkou 
V Základní škole budou probíhat Vánoční dílničky a Vánoční minijarmark. 
V Peci se rozsvítí vánoční strom na dětském hřišti pod Veronikou a ve Velké 
Úpě tradičně na náměstí, kde poté zazpívají děti ze ZŠ Pec pod Sněžkou.


