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Veřejný bazén
v Peci poslouží
místním i hostům
Pec pod Sněžkou se před časem
stala středem pozornosti předních
architektonických kanceláří. To proto,
že společnost Pec Resort Invest, která
vlastní Grand Hotel Hradec, vyhlásila
soutěž na novou stavbu, která má
s Grand Hotelem Hradec sousedit.
Na pozemku mezi ním a Kovárnou
by měl vyrůst veřejný bazén
a dependance hotelu s podzemní
garáží a obchody.

Město Pec pod Sněžkou nabízí v létě
i v zimě spoustu aktivit za hezkého počasí.
Nejeden ubytovatel se ale zapotí při otázce:
„Co tady dělat, když prší?“ Myšlenka bazénového komplexu padla v minulosti už několikrát. Město ji z ekonomických důvodů
nerealizovalo. Postavit veřejný bazén vyjde
řádově na 150–200 milionů korun. Každý
rok je pak třeba na provoz z městské kasy
doplácet 2–10 milionů korun, podle situace. Provozovat veřejný bazén bez ztráty je
zkrátka nemožné. Jedinou variantou, jak
v Peci něco takového postavit, je tudíž spolupráce města a soukromých investorů.
„Tenhle projekt je příkladem toho, kudy
chce Pec jít. Tedy získávat pro město veřejnou výhodu, službu, nebytové prostory
nebo dokonce byty pro místní od investorů, kteří tu něco chtějí vybudovat,“ vysvětluje starosta Alan Tomášek a dodává:
„Město poskytlo součinnost s tím, že na
pozemek mezi Grand Hotelem Hradec
a Kovárnou upřednostnilo toho kupce, který souhlasil s podmínkou vybudování bazénu. Město daný pozemek loni prodalo za
tržní odhadní cenu. Ve smlouvě je sankce
cca 90 milionů korun, pokud by se bazén
nezrealizoval.“ Město se navíc nebude po
dobu minimálně dvaceti let podílet na žád-

ných investicích spojených s veřejným bazénem. „Sloužit bude dětem z místní školy,
obyvatelům města i návštěvníkům. Veškerý
provoz a náklady po dobu minimálně dvaceti let se zavázal nést Grand Hotel Hradec,“ říká starosta Alan Tomášek s tím, že
jednou z podmínek prodeje bylo, že k dané
stavbě vznikne architektonická soutěž. Ta
proběhla loni v říjnu a letos v únoru byly
vyhlášeny výsledky.
Majoritní podíl ve společnosti Pec Resort
Invest vlastní manželé Otrubovi, kteří bydlí
na Valšovkách, kde mimo jiné před lety postavili architektonicky ceněnou zvoničku.
„Historicky je stavba bazénu myšlenkou
města, kterou jsme přijali za svou,“ říká Tomáš Otruba a pokračuje: „V centru města
se nám zdála smysluplnější než územním
plánem předpokládané umístění parkovacího domu. Vhodnost doplnění spektra
služeb poskytovaných v Peci jsme si pak
silně uvědomili v souvislosti s naším rodinným a ekonomickým přesunem do Pece,
kdy možnost jít si zaplavat začala chybět
jak nám osobně, tak i hostům našeho hotelu,“ dodává Tomáš Otruba, který si ztrátovost bazénových provozů uvědomuje.
„Roční ztrátu našeho budoucího bazénu
jsme odhadovali na 2–2,5 milionu korun,

ovšem to bylo ještě před energetickou krizí. Protože jsme se v souvislosti s nabídkou
ceny za koupi pozemku od města zavázali
k provozu veřejně přístupného bazénu po
dobu minimálně dvaceti let, činí celková
odhadovaná ztráta za toto období minimálně 40 milionů korun. S pokrytím této
částky počítáme z provozu hotelu,“ dodává.
Komise, složená ze zástupců města, manželů Otrubových a krajinného ekologa Pavla Klimeše, za účasti odborných poradců,
mj. architekta Petra Hájka, nakonec vybí-
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rala ze čtyř návrhů. Jednohlasně se shodla
na představě ateliéru QARTA Architektura. Ten má za sebou řadu povedených
projektů. Například přestavbu tramvajové
vozovny v Praze na Smíchově v obchodní
a kancelářské plochy nebo přípravu rekonstrukce obřího Domu Radost na Žižkově, který dříve patřil Odborům. „Jedním
z hlavních požadavků města bylo, aby veřejný bazén nebyl součástí hotelu, ale stál
samostatně. Nechtěli jsme, aby to působilo
jako bazénová dráha v zadní části hotelu
a hosté k ní museli přes hotelovou recepci. A tento návrh požadavky splnil. Veřejný
bazén tu působí jako samostatná jednotka
s vlastním vstupem a parkovacími místy,“
říká Alan Tomášek.
Soutěžní návrh s názvem Aqua pracuje
se třemi materiály, s kamenem, se dřevem
a sklem. Ty byly dominantní rovněž na
stavbě původního hotelu Hradec. „Hmota
se historicky v tomto místě tvořila horizontálním dělením a každá část měla přiřazen
svůj materiál. My jsme šli do návrhu stejnou logikou, a navíc jsme hmotu orientovali podél náměstí a rozevřeli do písmene
V. Tím jsme dosáhli nižší hmoty sousedící
s náměstím a vyšší hmota je umístěna směrem do zadní části, do svahu,“ vysvětluje
architekt David Wittassek z QARTA Architektura.
V přízemí nové stavby by měly být obchody, pivnice s tankovým pivem a recepce
veřejného bazénu. Do návrhu architekti zapojili také prostor před domem a zaměřili
se na podobu i detail spodní části náměstí
U kapličky. Vizí je vytvořit kromě parkovacích míst také větší veřejnou zklidněnou

Úpské překladiště u Portášek dostane
do zimy novou podobu

Nový systém
Karty hosta

Na podzim to byl v Úpě kvapík. Strhnout Uran, uklidit plochu a zpevnit ji. Povedlo se.
Prostor přes zimu využívali k překládání místní a k zastavení také skibusy na lince z Pece.
Velká změna proti minulým rokům, kdy se na stísněný prostor u Uranu snažili vmáčknout
všichni, kteří v sobotu potřebovali naložit nebo vyložit. „První zimu chápu stále jako provizorní. Ukázala nám, kde jsou slabá místa a všechny podněty od občanů, provozovatele
skibusů, boudařů i návštěvníků již putují k projektantovi. Jeho úkolem bude nyní připravit
nové uspořádání tohoto místa, které představíme během dalších měsíců. Cílem je do zimy
celý prostor od Penzionu U pece až po vánoční strom upravit tak, aby sloužil pro zastavení aut, překládání zboží i bezpečné zálivy pro autobusy,“ vysvětluje starosta. Město na
přípravu projektu vyčlenilo 500 tisíc korun. Na úpravu prostoru má v rozpočtu připravené
3 miliony. ZP

V Peci pod Sněžkou téměř 85 % ubytovatelů využívá elektronického systému zápisu
hostů, se kterým je spojena možnost poskytnout ubytovaným Kartu hosta. Aktuálně se jedná o magnetickou kartu s číselným
kódem, a to by se mělo změnit. Software,
na který je celý systém napojen, je již zastaralý a jsme rádi, že se můžeme připojit ke
spuštění destinační Karty hosta, která bude
fungovat pro celé údolí a je postavena na
základě dlouhodobých zkušeností z Pece
pod Sněžkou. V principu je stejná jako naše
původní karta, jen s ní získáte výhody navíc.
Změny oproti původní kartě

plochu a dát tak místu správnou podobu
náměstí. Další parkovací místa pro návštěvníky bazénu budou i uvnitř objektu. Počítá
se s plaveckým bazénem 25 × 8 metrů, dětským bazénem s tobogánem, brouzdalištěm a saunami s vířivkou.
Stavba výškově nepřesáhne okolní budovy. Na straně ke Kovárně bude dokonce o něco nižší. Propojení mezi náměstím
a chodníkem nad Grand Hotelem Hradec
zůstane zachováno. A nejen to. Otrubovi se
pokusí „zachránit“ jeden ze stromů, který
na místě budoucí budovy nyní stojí. Jde
o japonské modříny, které jsou v daných
klimatických podmínkách unikátem. Cílem je přesadit jeden ze stromů o pár metrů
a tím ho jako přírodní dominantu na místě

Nové projekty jen v centru
a s přidanou hodnotou pro občany
Projekt veřejného bazénu není jedinou stavbou, která se chystá. Své záměry
představili investoři v centru Velké Úpy. Ve veřejném zájmu by měla vzniknout
ordinace lékaře nebo byty pro místní.

V zahraničí je běžné, že v centru horských
měst najdeme hospůdky, obchody a řadu
služeb. Na hřebenech a stráních je chalup a penzionů poskrovnu. Pec je v tomto
ohledu specifická. Už historicky je zkrátka
dáno, že po kopcích je v penzionech a hotelech zhruba třetina ubytovací kapacity
města. Samotné centrum v obslužnosti stále ještě pokulhává. Veřejný bazén v Peci by
příjemně doplnil nabídku aktivit pro místní
i návštěvníky. Není ale posledním počinem
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soukromých investorů ve veřejném zájmu.
Nyní jde především o centrum Velké
Úpy. Investor, který tu plánuje stavbu na
hlavní ulici, již vedení města představil svůj
projekt. „Požádali jsme investora, aby uspořádal architektonickou soutěž – tak aby
vzniklo více návrhů, ze kterých lze vybírat.
Jsme si vědomi, že jde o klíčové místo pro
Úpu, které do této části může znovu přinést
život a ekonomiku,“ říká starosta a dodává: „Je potřeba velice citlivě vnímat, že je

zachovat. „Předně si řekněme, že tyto stromy měly být odstraněné ani ne tak kvůli
našemu projektu, nýbrž kvůli novému náměstí, do něhož zasahují. Zmíněné modříny jsou zcela specifické a na území Krkonoš
se jinde nenacházejí. I proto jsme si k nim,
stejně jako všichni ostatní z Pece, vytvořili
vztah. Rádi bychom proto vyjádřili určitou
úctu k danému místu a jeho lidem tím, že
jeden ze stromů přesadíme do středu budoucího náměstí. Přesun takového dospělého stromu je jak technicky, tak finančně
poměrně náročný, přičemž úspěšnost přežití po přesazení je zhruba 50 %. Pojďme
si společně držet palce, aby to náš modřín
zvládl,“ dodává „Valšovák“ Tomáš Otruba.
ZP

tam okolní zástavba, ve které trvale žijí lidé.
Projekt se nemůže ‚odfláknout‘. Nemůžeme
akceptovat, že přijde investor a odehraje si
svůj byznys a odejde z Pece.“ Kromě kvalitní architektury chce město po investorovi,
aby část stavby vyčlenil pro ordinaci praktického lékaře, čekárnu a parkování.
S nizozemskými investory, kteří připravují rekonstrukci Budovatele, zase město
zahájilo jednání o možnosti prodeje cca
deseti bytů za výrazně nižší cenu pro místní
občany – stejně jak je tomu na Vlčici.
„Tam, kde to dává smysl požadujeme
u nových projektů nebytové prostory. Na
jiných místech zase byty pro místní. Otevřené obchody a služby by měly fungovat
celoročně a pomoci zploštit rozdíl mezi
hlavními a vedlejšími sezónami,“ dodává
starosta. ZP

•

•

•

Pec navštívily děti z dětských domovů
Pec pod Sněžkou díky aktivitě Máji Hollerové navštívily děti z dětských domovů z Vrchlabí
(12. 3.) a ze Dvora Králové nad Labem (19. 3.). Děti nejsou v domovech z vlastní vůle,
proto je potřeba jim občas udělat radost a dopřát nějaký zážitek.
V obou případech děti přijely do Pece pod Sněžkou vlastní dopravou. Na autobusovém
nádraží na ně čekala Mája Hollerová, která jim připravila v Peci pestrý celodenní program.
Pěšky se společně vydaly k lanovce na Sněžku. V obou případech jela lanovka jen na Růžohorky, ale i tak se prošly k odpočívadlu, odkud je hezký výhled na Sněžku. Po návratu do
Pece pokračovaly do Relaxparku, kde si užily jízdu na bobové dráze.
Během dopoledne všem vyhládlo, a tak přišlo vhod, že Aparthotel Svatý Vavřinec věnoval dětem oběd i s dezertem. Po obědě na děti čekala rolba, která je vyvezla na okružní
vyhlídkovou jízdu po vrcholcích hor. Sladká tečka za tak nabitým dnem čekala děti u přehrady v Caffé Grillu, kde je vyložila rolba a dostaly palačinku s čajem. Odtud už šly děti
zase zpět na autobusové nádraží a jely domů.
Výlety podpořili:
• Lanová dráha Sněžka slevou na zpáteční jízdné.
• Bobová dráha poskytla slevu na jízdné.
• Oběd a dezert věnoval Aparthotel Svatý Vavřinec.
• Vyhlídkovou jízdu věnoval zdarma Transport Doulík.
• Pavel Šimral a Laďka Hanáková věnovali dětem „sladkou tečku“ v Caffé Grillu.
• SCRP Pec pod Sněžkou dodalo omalovánky a pexesa.
• Celý program dětem připravila Mája Hollerová.
,,Všem se výlet s pestrým programem moc líbil a děti byly nadšené. Jsem moc ráda, že se
zapojilo tolik lidí a moc jim za to děkuji. Příští rok určitě tuto akci zopakujeme, protože
dětská radost je úžasná věc.“ Mája Hollerová

•

•
•

•

Administrativa: nová karta bude automaticky odesílat data cizinecké policii
(nebudete muset přeposílat .unl soubory) a připraví vám report pro odeslání na
statistický úřad; hlášení místních poplatků zůstane beze změny.
Pre check-in: na základě online formuláře předvyplní vaši hosté své údaje. Při
ubytování pouze zkontrolujete jejich
správnost.
Online check-in na recepci: pokud hosté
nevyplní údaje dopředu, můžete je nechat vyplnit údaje na recepci v chytrém
telefonu samostatně. Možnost, že údaje
hostů zapíšete do systému vy, také zůstává.
Načítání OP: při zápisu do systému bude
možné využít webkameru či fotoaparát
telefonu a načíst data přímo z občanského průkazu.
Konec magnetických karet: nový systém
Karty hosta bude spojen s QR kódem.
Rezervační systémy: nový systém bude
napojený na největší hotelové softwary
a informace se budou automaticky propisovat.
Karta občana: oproti naší původní verzi
nabízí nový software i možnost využití
Karty občana, se kterou budete moci využívat poskytované slevy na atraktivity
v celém údolí.

V emailu ze začátku dubna jsme avizovali
spuštění nového softwaru na letní sezónu,
termín se však vzhledem k potřebě delšího
uživatelského testování změnil. Aktuálně
předpokládáme spuštění začátkem října.
Pro letošní léto tak zůstává systém Karty
hosta ve stávající podobě, stejně tak i letáky
Karty hosta. Michaela Boudová
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Další velké téma byly skibusy. Část lidí
vnímala pozitivně, že se pro lyžaře mezi
Pecí a Velkou Úpou zvýšil komfort přepravy. Jiným vadilo, že lidé z Úpy odjíždí.
Jak změny hodnotí SkiResort?
Zpětná vazba od lyžařů byla pozitivní.
Skibusy nebyly přecpané a obsloužili jsme
dopravní terminál. Pro mne je na prvním
místě zákazník. Ten si určuje, kde chce lyžovat. Všechna střediska kdekoliv na světě,
která nutí zákazníky lyžovat jen tam, kde
je nedostatek zařízení nebo služeb, skončí
krachem. Nefunguje ani nižší cena skipasů. Velká Úpa má kromě pomalé lanovky

Nová lanovka by
v Úpě mohla být
už za dva roky
Stávající pomalou třísedačkovou
lanovku z Velké Úpy na Portášky by
měla v budoucnu vystřídat odpojitelná
rychlejší čtyřsedačka. Takový plán
nedávno představil Richard Kirnig
na jednání vedení města, MEGA
PLUS s.r.o., jako provozovatele areálu,
a občanů. Nová lanovka by měla
být rychlejší a zvýšit komfort pěších
i lyžařů.

Kdy by mělo k obměně dojít?
Letos začneme s poptávkami u potencionálních dodavatelů technologie lanové dráhy. Na základě toho budeme vytvářet projektovou dokumentaci. Příští rok bychom
chtěli projít procesem k získání společného
povolení. Nejdříve v roce 2024 by pak mělo
dojít k výstavbě nové lanovky.
Jak reálný je to scénář, když třeba o výměně vleku za lanovku na Javoru se mluví už
asi deset let?
Na Javoru je to z pohledu úspěšného procesu posuzování vlivu na životní prostředí
a následného získání územního rozhodnutí a stavebního povolení komplikovanější.
Tam chceme měnit dva vleky za lanovku,
tedy jinou technologii. V Úpě budeme měnit lanovku za lanovku při zachování stejné
kapacity. Tu nám dá součet kapacity stávající lanovky s kapacitou vleku Hofer. Předpokládáme, že by tento projekt neměl být,
z pohledu získání souhlasů od dotčených
orgánů státní správy a následného stavebního povolení, tak složitý.
Jak vysoko je projekt lanovky Portášky na
žebříčku investičních priorit SkiResortu?
Pro nás je to jednou z hlavních priorit. Pokud bude v dané lokalitě shoda, tedy dohodneme se s vlastníky pozemků a schvalovací proces poběží bez problémů, tak
nevidím důvod pro zásadní zdržení. Uvědomujeme si, že stávající lanovka je stará. Je
čím dál těžší ji udržet v provozu. Potýkáme
se s nedostatkem náhradních dílů. Děláme
neekonomické zásahy, protože se do staré
technologie neustále dávají nové součástky.
Dá se říct, že provoz lanovky prodlužujeme
jen silou vůle.

nevýhodu jižního svahu a členitosti kopce,
kde má na kvalitu velký vliv počasí. Pokud
bychom někoho nutili, aby zůstal pouze
zde, příště už zkrátka nepřijede. Je tedy
výhodnější nabídnout mu alternativu a nechat mu, aby si vybral, které dny zůstane
v Úpě, kde je ubytovaný, a které dny přejede
lyžovat jinam.
Vnímám samozřejmě i nespokojenost
místních s technickým řešením a provozem. Těch, kteří hlasitě kritizovali, bych se
zeptal, jak oni jako ubytovatelé, u kterých
lyžaři bydlí, přispívají na provoz skibusů.
Jen pro představu, MEGA PLUS s.r.o. tuto

zimu na skibusy vydala deset milionů korun. Technické řešení „točny“ v Úpě nebylo
ideální, ale nechci, abychom měli krátkou
paměť. Touto dobou před rokem na tom
místě stál Uran – dům hrůzy, u kterého se
těžko vyhnula dvě auta, natož dva autobusy. Město překladiště a točnu zřídilo na poslední chvíli a provizorně, což předem avizovalo. První zima nám ukázala, co funguje
a co ne. Teď se mohou posbírat poznatky
všech zúčastněných a do další zimy vše doladit. ZP

Hasiči Velká Úpa - Pec
pod Sněžkou
Poslední dva covidové roky, inflace, cena
nafty. Přece jen se nemůže stát, že to
zkrátka nedopadne?
U MEGA PLUS s.r.o. není problém s financováním výstavby nové lanovky na
Portášky. Vytvořili jsme si dostatečný „polštář“ prodejem nepotřebných nemovitostí.
Zdroje na to tedy máme. Cena ropy, energií
nebo inflace nyní nerozhodují o stavbě lanovky, ty jsou problém pro výši ceny skipasu. Ale tu nyní neřešíme. Nyní řešíme, aby
byl provoz areálu zachován. Bez lanovky
fungovat nebude. Historicky byla chyba, že
se na tomto místě postavila neodpojitelná
lanovka. Jde o nejdelší zařízení v lokalitě
Velká Úpa – Pec. A už od začátku tam měla
být odpojitelná technologie, která zkracuje dobu jízdy o přibližně poloviny oproti
technologii s pevným uchycením sedaček
a rovněž zajišťuje komfortní a bezpečnější
nástup a výstup ve stanicích.
Proč tuto zimu nejezdil vlek Hofer? Pro
řadu návštěvníků byl alternativou k lanovce a letos jim chyběl.
Trasa vleku Hofer je na přírodním sněhu.
Zaměstnanci, kteří na něj byli přidělení,
odmítli čekat, zda a jestli bude dostatek
sněhu a oni budou moci nastoupit. Vzpomeňme si všichni i na dramatickou silvestrovskou několikadenní oblevu, kdy málem
zmizel ze sjezdovek i technický sníh. Situace na trhu práce je po Covidu taková, nikdo
nečeká, jestli dostane práci na měsíc během
zimní sezóny, která trvá tři až čtyři měsíce.
Raději jde pracovat jinam. S nedostatkem
lidí jsme se potýkali i v dalších areálech.
I jinde vleky na přírodním sněhu spíš stály.
V Peci šlo například o vlek Slovan, který se
také nedařilo obsadit.

Vize propojení má stále naději
Na dobu před příchodem MEGA PLUS
do Velké Úpy vzpomínají místní nostalgicky. Tehdy všechno šlo, tehdy všechno fungovalo. Jak to ale zpětně vidí
stávající vlastník?
Chápu, že zvenku to mohlo vypadat
růžově, ale kdo trochu viděl do ekonomiky a podíval se na technický stav
zařízení, tak musel vědět, že k ideálu
to mělo daleko. My jsme kupovali areál,
který byl před zavřením a neměl dostatek finančních prostředků na další
chod. Pokud by to zůstalo v rukách původního majitele, už by se nyní v Úpě
zřejmě nejezdilo. Po příchodu jsme museli mimo jiné okamžitě investovat do
opravy elektro části a řídicího systému
lanovky. Řešila se řada dalších technických potíží včetně převodovky. Celkově
lze mluvit o opravách v řádech desítek
milionů korun, abychom udrželi areál
v chodu.
Přestože je areál provozně spíš v minusu nebo na nule, a to jak při letním,
tak při zimní provozu, dává nám to
celé smysl. Na rozvoj lokality Velká Úpa
– Pec se díváme z dlouhodobého hlediska a v kontextu celého SkiResortu
ČERNÁ HORA – PEC. Stále předpokládáme, že existuje potenciál spojení obou
areálů, kdy by nástupním místem, například pro jednodenní návštěvníky, byl
právě areál ve Velké Úpě, odkud by lanovky propojovaly Úpu s Pecí. Současně
by mohl nastat i stav, že by hosté ubytovaní v Peci zavítali prostřednictvím
vybudovaného propojení lanovkami na
sjezdovky do Velké Úpy.

Zimní sezóna lezců
z HO Krko
Mladí horolezci z Pece měli v zimě
napilno. Krom pravidelných lezeckých
tréninků jim instruktoři naplánovali
hodnotné skialpové výlety, s velkým
úspěchem se zúčastnili závodů v lezení
na umělé stěně a zvládli i lavinový
výcvik Horské služby.

První výlet na tuleních pásech zavedl mladé horaly náročným výstupem na Výrovku,
kde jim byl odměnou nocleh i saunování
na výjimečném místě. Přes Liščí horu pak
všichni za krásného počasí radostně lyžovali zpátky do Pece.
Velkým zážitkem byl následující večerní
horský přechod z Janských Lázní přes Kolínskou boudu zakončený divokým rejem
čelovek na sjezdovce Mulda.

Skialpové akce lezci zakončili náročným
výšlapem natěžko s přespáním na chatě
Děvín v Modrém dole. Výlet dál pokračoval za krásného jarního počasí vstříc oblíbenému občerstvení na Výrovce a odtud
sjezdem domů.
Mimo lyžařské akce prokázal svou formu výběr malých lezců HO Krko na závodech ve sportovním lezení na umělé stěně
v Sobotce. Téměř všichni reprezentanti se
probojovali do finále, kde Helena s Josefínou získaly ve svých kategoriích stříbrnou
a Tomáš bronzovou medaili.
Za přízeň a podporu bychom velmi rádi
poděkovali všem rodičům. Lyžařské výlety by nebyly možné bez vstřícnosti půjčoven obchodu Namche a Ski centra Šafář.
Za klidný spánek a spokojená bříška jsme
vděčni chatě Výrovce. Mockrát děkujeme
i naší Horské službě za ochrannou ruku a
především za lavinové cvičení pro všechny
mladé lezce HO Krko. Nela Kolmistrová

Od nového roku do konce března jednotka
zasahovala u 23 událostí. Jednalo se o 3 požáry, z nichž největší proběhl 2. ledna na
Malé Úpě, kde došlo k požáru jednoho
z pensionů. Dále jsme zasahovali u 11 dopravních nehod nejen v našem katastru,
ale také ve Svobodě nad Úpou a v Mladých
Bukách. Dalších 9 zásahů obsáhly spadlé
stromy a technické pomoci, ať už spojené
se silným větrem nebo s přívalovými dešti.
Samozřejmě došlo i na několik zapadlých
automobilů.
Jednotka také přispěla věcnými dary do
sbírky pro ukrajinské hasiče, kterou uspořádali kolegové z Horního Maršova a osobně dary dovezli na polsko-ukrajinské hranice, kde je předali.
Náš sbor dobrovolných hasičů se rozhodl
poslat finanční příspěvek na humanitární
pomoc Ukrajině. Po delší pauze kvůli Covidu se budeme dále věnovat pořádání tradičních akcí. Moc se těšíme na Vaši účast.
Tomáš Balcar

Krátké zprávy
Dne 6. května 2022 (pátek) proběhne v Peci
pod Sněžkou a ve Velké Úpě sběr nebezpečného odpadu. Vozidlo firmy Transport Trutnov s.r.o. s kontejnerem bude přistaveno od
10.30 hodin na parkovišti před Grand Hotelem Hradec v centru Pece a od 11.30 hodin ve
sběrném dvoře ve Velké Úpě. Občané mohou
v tuto dobu odevzdat nebezpečný odpad
(ledničky, televizory, elektrospotřebiče, pneumatiky, autobaterie, obaly od barev, zářivky
aj.) bez poplatku. Odpad se musí odevzdávat
osobně, není dovoleno jej na sběrná místa
deponovat předem!!!

DUBEN 2022

AKCE
30. 4. Čarodějnice – Velká Úpa
7. 5. 4th KRNAP skate cup – KlonDike
14. 5. Dejwyho horský běh
21. 5. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou
28. 5. Na Sněžku pro Tomáška
18. 6. Krakonošův cyklomaraton
25. 6. Krkonošský festival minipivovarů
16. 7. Den IZS – Velká Úpa
10. 8. Svatovavřinecká pouť
27. 8. Loučení s prázdninami – divadlo na
Herní krajině
3. 9. Krakonošův guláš

Staňte se součástí
DNA Krkonoš
Paměť Krkonoš spustila nový projekt DNA
Krkonoš, který zkoumá osídlování Krkonoš. Přestože hlavní náplní neziskovky Paměť Krkonoš je shromažďovat, zpracovávat
a uchovávat historické materiály o Krkonoších, věnuje se i lidem, kteří tu žijí teď. My
všichni totiž pokračujeme v příběhu Krkonoš, který tu rozepsali naši předchůdci.
Odkud ale pocházíme? Jakou mají současné Krkonoše DNA?
Krkonoše jsou náš domov. Málokdo
z nás ale má předky, kteří zde žili po generace. V důsledku dějinných událostí se před
více než sedmdesáti lety místní obyvatelé
téměř kompletně vyměnili. Takže ať chcete,
nebo nechcete, většina z nás jsme „naplaveniny“. Kdy se z člověka „naplaveniny“
stává „místňák“? Proč se tu řada lidí jen
na chvíli ohřeje a zmizí? Rozhodli jsme se
složit mozaiku našich příběhů, která nám
může ukázat, jak jsme pestří a proč je tak
těžké tu hlouběji zakořenit a jak to případně změnit.
Krkonoše jsou skvělé turistické místo,
ale pokud nebudou zároveň domovem lidí,
kteří této krajině dávají hlubší smysl, začnou být pouze vyprázdněnou výletní destinací. My jsme ti lidé.
Zajímá nás, jak jste se ocitli v Krkonoších: zda tu prostě žila už vaše prapra-

10. 9. Okolo Pece – cyklistický závod

prababička nebo jste naopak dorazili sami
teprve nedávno nebo jste se tu už narodili,
přistěhovali jste se spolu s rodiči nebo oni
se svými rodiči nebo? Není od věci také
zjistit, jestli to bylo kvůli nádherné přírodě
a horám, práci, lásce… Nejdále se v pátrání
můžeme dostat k roku 1945.
Výzkum DNA Krkonoš probíhá na základě statistických metod, veškeré údaje
jsou chráněny a zpracovány anonymně. Staňte se tedy i vy součástí výzkumu
DNA Krkonoš, stačí vyplnit dotazník na
www.dnakrkonos.cz, popřípadě se zastavit
v sídle neziskové organizace Paměť Krkonoš (Třída Josefa II., čp. 83, Horní Maršov),
kde vám s jeho vyplněním pomůžeme.
Kromě vyplnění formuláře se základními
daty máte možnost rozepsat váš příběh
či připojit fotografii. Vyplnění dotazníku
vám zpříjemní animovaný film, ve kterém
vyprávíme čtyři příběhy krkonošských
novousedlíků. DNA Krkonoš zkoumáme v prostoru celých hor, tzn. i na polské
straně, a to i díky grantu od Evropské unie
pro česko-polskou spolupráci v projektu
Zachraňme paměť Krkonoš!. Rozhodně
se jedná o unikátní prvovýzkum a těšíme
se na jeho výsledky! Za Paměť Krkonoš
Eva Hrubá a Klára Stejskalová

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

1. 10. Závod novodobých horských nosičů
8. 10. Rubenczal – běžecký závod
Portášky
8. 10. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou
22. 10. 5th KRNAP skate cup – KlonDike
12. 11. Svatý Martin
25.–26. 11. Zahájení adventu pod Sněžkou
10. 12. Ples na Hotelu Horizont
Aktuální informace o jednotlivých
akcích si prosím ověřte na webu
www.pecpodsnezkou.cz

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p

Leden
Miloslav Sochor, Marie Bergerová
Únor
Jaroslav Maštalíř, Josef Bláha, Petr Šírlo
Březen
Petr Kos, Věra Sosnová, Renata Kulišová,
Milada Doležalová Valášková,
Pavla Muzikářová
Duben
Věra Ondříšková, Hana Konkolská,
Petr Martinov
Květen
Hana Kopecká, Stanislav John
Červen
Antonín Zmatlík, Lieselotte Hoferová

t Gratulujeme! s
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