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teď. V nejspodnějším patře je pro ně vyhrazeno 34 míst.
I školní lyžařské kurzy budou mít letos díky terminálu pohodlnější nakládku
a vykládku. Překládání škol a hromadných
zájezdů bude probíhat v zálivech před Dopravním terminálem, kam se vejdou až
čtyři autobusy. Další místa se nacházejí
přímo v Dopravním terminálu, kde budou
žáci i jejich učitelé při překládání zavazadel
z autobusu na dopravní prostředky ubytovatelů krytí před nepřízní počasí. Pro odstavení autobusů je určené parkoviště pro
6 autobusů vedle čerpací stanice.
Odpadne tak nedůstojné a nebezpečné
překládání školních zájezdů na náměstí
před hotelem Hradec. Zde dojde k revitalizaci náměstí, vybudování točny a nové pěší
zóny.

V terminálu pohodlně a výrazně levněji
Čeká nás první zima, ve které do parkování v Peci pod Sněžkou „promluví“
Dopravní terminál.

Místní i pravidelní návštěvníci vědí, že právě parkovací kapacity a špatná průchodnost
města trápí Pec dlouhodobě. V zimě zvlášť
proto, že u krajnic zůstává sníh, mezi chodci v lyžácích se proplétají skibusy a osobní
vozy s horšími pneumatikami mají občas
problém se rozjet i na rovině.
I proto patří výstavba parkovacích domů,
zvýšení kapacity některých stávajících
ploch a regulace pohybu aut v samotném
centru města k dlouhodobým prioritám
místní samosprávy.
Původně se počítalo s využitím terminálu s kapacitou 475 míst pro jednodenní
hosty celoročně. Nakonec ale zvítězila varianta, kdy tu v zimě zaparkují vícedenní
hosté a v létě jednodenní, kteří míří na
Sněžku.
„Vícedenní host má výhodu, že parkuje
v suchu a teple. Žádné odhazování sněhu, žádné překládání zavazadel ve sněhu,
v dešti a blátě. V terminálu jsou vyhřívaná

čekárna a toalety, hned vedle na benzínce
příjemné bistro s dobrou kávou,“ vyjmenovává výhody terminálu starosta Alan
Tomášek.
Pohodlnější by měla být nakládka i pro
taxikáře či ubytovatele. Ti z nich, kteří projeví zájem, můžou dostat čip a provozovatel parkovacího domu si zaregistruje jejich
SPZ. Díky tomu budou mít přístup nejen
do spodní části terminálu určeného pro nakládku, ale pro bagáž budou moci dojet i do
pater přímo k zaparkovanému vozu svých
hostů,“ vysvětluje starosta.
Pokud se doplní systém o detekci volných míst, bude možné do budoucna rezervovat konkrétní parkovací místo současně
s rezervací pobytu. První rok provozu Dopravního terminálu přinese zkušenosti, ze
kterých bude možné do budoucna čerpat
a systém dále doplnit a upravit.
Místo pro dlouhodobé stání si ale místní
obyvatelé a podnikatelé mohli objednat již

Cena je motivující.

Město nepředpokládá, že by Dopravní
terminál návštěvníci nevyužívali. Kromě
komfortu pro sebe a svůj vůz k tomu budou mít ještě jeden pádný důvod, a tím je
cena. V terminálu bude levnější parkovné,
tedy 120 Kč za den bez slevy na Kartu hosta a 70 Kč za den s platnou Kartou hosta
při vícedenním parkování. Cílem je motivace využívat primárně Dopravní terminál
z důvodu odlehčení přetíženým lokalitám
a uvolnění centra města od aut.
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„Cena parkovného vychází od
3 do 10 Kč na hodinu, což nám
přijde adekvátní v kontextu toho,
jaké má město velké náklady
na úklid a údržbu komunikací
a parkovišť, nemluvě o nákladech
na jejich vybudování a techniku.
Ve městě často člověk zaplatí
o mnoho více,“ vysvětluje starosta s tím, že po skončení zimní
sezóny budou osazena všechna
městská parkoviště moderními
platebními automaty, kde bude
možné platit za parkovné kreditní kartou a uplatnit slevu na
Kartu hosta.

Na Zeleném potoce (P4, P2),
které vlastní společnost MEGA
PLUS, platí stejné ceny jako na
městských parkovištích, ale není
zde možné uplatnit slevu na Kartu hosta. Výhodu zde mají lyžaři,
kteří si rezervují parkování při
nákupu online skipasu na skiresortcard.cz. Pak vyjde den parkování na 100 Kč. Parkování pro
návštěvníky večerního lyžování
stojí 10 Kč, ovšem jen v případě společného nákupu skipasu i parkování online. Všichni
ostatní za večerní parkování
nově zaplatí.

Ceník parkovného na městských parkovištích
Standardní

Vícedenní host
na Kartu hosta

P1 Dopravní terminál

120 Kč/den

70 Kč/den

P3 Pec pod Sněžkou
Kaplička, Bystřiny

240 Kč/den

120 Kč/den

P5 Velká Úpa náměstí

240 Kč/den

120 Kč/den

P6 Velká Úpa
Za řekou

120 Kč/den

70 Kč/den

První tři hodiny parkování se počítají po hodinách, každá započatá á 40 Kč (max. 120 Kč), dále platí denní tarif. Vícedenní host
se počítá od dvou dnů výše.

Z Prahy až pod
nejvyšší horu
s doktorským
kufříkem
V čekárně ordinace v Horním Maršově stojí v rohu dřevěný koník. Malba
na něm není už moc vidět, skoro každé dítě se na něm ale pohoupe a leckterý rodič zavzpomíná na to, jak se
na něm houpal právě on. V té čekárně
už stojí víc než 40 let a těší děti několika generací.

Po tu dobu a možná ještě o pár let déle
o děti od Horního Maršova po Sněžku pečuje doktorka Eva Hančilová. Ve svém obvodu jich má méně, než je u pediatrických
obvodů běžné. Co do velikosti území, ale
patří k těm největším. „V péči mám děti od
Pece přes Velkou a Malou Úpu, Albeřice,
Lysečiny až po Maršov. Celoročně ošetřuji
také děti na školách v přírodě, lyžařských
kurzech, nebo děti rekreantů, kteří do této
oblíbené lokality přijíždějí v hojném počtu.
Starám se také o děti z Dětské ozdravovny
v Peci, což je mimochodem nejvýše položená ozdravovna v Česku, kam jezdí děti
s respiračními onemocněními. Dříve jsme
navíc sloužili také pohotovosti a v rámci
odpoledních a nočních služeb se starali
i o dospělé. Zkrátka o všechny, kteří v rámci ROH rekreace přijeli na hory,“ říká Eva
Hančilová.
K práci horské doktorky tak běžně patřilo vyjet do terénu, třeba na hřebenové boudy. V 80. nebo 90. letech, kdy ještě všude
neměli potřebnou techniku, se tam doktor
dostával ledasjak. Zní to romanticky, ale

PROSINEC 2020

vyrazit s doktorským kufříkem plným léků
z Pece pěšky na Obří boudu (dříve stála
kousek od Slezského domu), brodit se čerstvým sněhem, stoupat od Spáleného Mlýna na Malou Úpu nebo sjíždět z Valšovek
na běžkách potmě asi není pro každého.
„Jednou jsem měla pocit, že fakt umrznu.
Tehdy mě volali k nějakému dítěti na Růžohorky. Ve Velké Úpě museli o půlnoci
pustit lanovku na Portášky, aby mě vyvezli. Lanovkáři mě sice zabalili do takového
železničářského kabátu, ale než jsem vyjela
nahoru, myslela jsem, že zmrznu,“ vzpomíná paní doktorka. Přidává i úsměvnou historku. Třeba když chtěli se sanitkou Škoda
1203 vyjet na Horizont k pacientovi v bezvědomí. „Kopec k hotelu byl zledovatělý,
tak jsme jeli na houkačky rychlostí asi 5 km
za hodinu a já musela stát vzadu venku na
blatníku sanity, aby se zadní náprava zatížila a přestalo to podkluzovat.“
A kam zamířila po službě, poté, co
„oběhla“ pacienty? Zase pěšky do kopce.
Obě děti totiž s manželem vychovávali v chalupě na Předním Výsluní ve Velké
Úpě. V místě, kam v té době ještě nevedla silnice. „Elektrika už v domě byla, ale
topilo se v kamnech. Manžel se pustil do
rekonstrukce podkroví, což znamenalo, že
všechen potřebný materiál jsme museli vynést nebo vytáhnout na saních s vrátkem.
Děti jsem nosila v krosně pěšky nahoru

i dolů. Veškeré nákupy, všechno na zádech.
Člověk přišel do vymrzlé chalupy, roztopil
kamna a ráno tam byla zase zima,“ vzpomíná Eva Hančilová.
Doktorka Hančilová je přitom odkojená
Vltavou a vyrostla v Praze. Osud ji zavedl
do Krkonoš hned po promoci. „Na tomhle
místě mám nejradši přírodu. Pohraničí má
své kouzlo, které mě fascinovalo od malička. Teď nejradši chodím do Modrého Dolu,
Albeřic nebo Lysečin a v létě vyrážím na
elektrokole. Po ty roky mě tu držela i skvělá parta, kterou jsme měli s lyžaři v oddílu
Tatran Svoboda nad Úpou a kolegové, kteří
již mezi námi nejsou, jako byli dr. Jezberová, dr. Pavelková, dr. John v Peci a skvělé sestřičky Lída Holá, Tonička Hronová,
nebo Miluška Havrdová. Posledních 30 let
se mnou slouží sestřička Hanka Zadinová.
Právě ona je mojí velkou oporou a patří jí
velký dík.
Teď je kouzelné vidět v ordinaci třeba
třetí generaci dětí z jedné rodiny. Už tu
zkrátka sloužím nějaký ten pátek,“ dodává
Eva Hančilová s tím, že až přijde ten správný čas, předá svou ordinaci mladší kolegyni. Nástupkyni už vybranou má.

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
Prosinec
Miroslav Doležal

Leden
Zuzana Štolcová, Jiří Eliáš
Únor
Věra Paulů, Dušan Porubský,
Jaroslava Havelková, Helena Šteinerová
Březen
Věra Kopecká, Zdeněk Vrtala,
Jaroslav Makovička, Ladislav Hercik

t Gratulujeme! s

TJ Slovan nabízí
dětem celoroční
sportovní vyžití
TJ Slovan Pec má v současné době 104 členů, z toho 56 závodníků. Jsme jediná organizace v Peci, která se dlouhodobě a systematicky věnuje práci s mládeží. Snažíme
se dětem nabídnout různorodé celoroční
sportovní aktivity. V zimním období jsou
tréninky třikrát týdně a o víkendu mají děti
závody nebo další trénink. Na jaře předžáci trénují dvakrát týdně, žáci třikrát týdně.
Bohužel ke konci zimní sezóny, po zavedení
nouzového stavu, jsme byli nuceni s tréninky skončit. Trénovat jsme začali hned, jak
nám to situace dovolila, nejdříve v menších
skupinkách a před prázdninami jsme se
vrátili k normálu. Některé děti absolvovaly v červnu víkendový kemp paddleboardu
na Jizeře s Martinem Ivankem. Většina dětí
se zúčastňuje ještě dalších tréninků v jiném
sportovním odvětví (tenis, fotbal, florbal
apod.). Snažíme se děti zasvětit do základů více sportů, musí se naučit v základní
formě důležité pohybové dovednosti, jak
lyžařské, tak i z dalších sportů. Dále musí
zlepšit své kondiční a koordinační schopnosti, které jsou předpokladem pro další
sportovní rozvoj. Snažíme se, aby nedocházelo ke specializaci již v útlém věku. Rodiče si často myslí, že musí mít doma mistra
světa v devíti letech, což je nesmysl. Je třeba, aby dítě bylo mistrem světa ve dvaceti.
Všechno předtím je příprava a v té je dobré
občas i prohrát, nejen stále vyhrávat. Naší
snahou je vzbudit u dětí zájem o pohyb tak,
abychom rozvíjeli jejich základní pohybové
dovednosti, na nichž mohou v pozdějším
věku stavět. Chceme umožnit sportovat
všem dětem, které mají zájem, a těm, které
to myslí vážně, mají talent, píli a vytrvalost,
vytvořit co nejlepší podmínky k dalšímu
sportovnímu růstu.
O prázdninách jsme organizovali pro
menší děti dvě příměstská soustředění
v Peci. Na podzim jsme měli naplánovány
tři sportovní víkendy, bohužel se uskutečnil pouze jeden. Žáci měli dva příměstské
tábory a soustředění v Dolní Kalné. Prázdniny byly zakončeny tradičním soustředěním v Osečné pro všechny kategorie. Na
podzim pořádáme pro předžáky dvě soustředění na ledovci v Rakousku, pro žáky
tři. Bohužel žáci absolvovali pouze jedno
soustředění a museli se předčasně vrátit.
Předžáci neodjeli vůbec. V Rakousku zavřeli všechny ledovce a povolili trénink

pouze členům reprezentačních družstev
dospělých. Věříme, že se nám podaří uskutečnit dvě plánovaná soustředění v prosinci
na Monínci.
Velký dík patří trenérům, hlavně Lukáši Wondráčkovi a Martinu Davidovi, že se
i v současné komplikované době snaží, aby
tréninky probíhaly v souladu s měnícími se
vládními nařízeními. Rozdělují děti do povolených skupin a trénují po menších skupinkách, kdy tréninky navazují na sebe. Je
to logisticky a časově velmi náročné.
Díky pochopení vedení zdejšího lyžařského areálu jsme mohli v uplynulé sezóně
kvalitně trénovat a závodit na domácích
tratích. Bohužel sezóna byla předčasně
ukončena a nemohli jsme uspořádat všechny naplánované závody. I tak jsme uspořádali dva závody pro malé děti, RKZ pro
žáky, komerční závod pro ČSOB. Naši svěřenci se zúčastnili mnoha závodů po celé
České republice i v zahraničí. Nejúspěšnějším závodníkem v kategorii juniorů byl
Adam Kopecký, jeho nejlepším výsledkem
bylo 2. a 3. místo na MČR juniorů a celkově 2. místo v Českém poháru mladších
juniorů. Reprezentační družstvo juniorů
mu uniklo o jedno místo. Zařadil se alespoň do SCM (sportovní centrum mládeže).
Nejúspěšnější v kategorii starších žáků byli
Filip Hrubý (třetí na RKZ v Peci) a Jitka
Kovářová (druhá na Zimní olympiádě dětí
a mládeže). Jitka svými výsledky potvrdila
nominaci do reprezentačního výběru žáků
pro nadcházející sezónu.
Nejúspěšnější závodnicí TJ se stala Hanka Semeráková, která úspěšnou, ale bohužel krátkou sezónu završila nominací do
juniorské reprezentace. Hanka vyhrála tři
RKZ závody a zvítězila i na Zimní olympiádě dětí a mládeže. V Českém poháru žákyň obsadila celkově druhé místo. Úspěšný
závodník minulé sezóny Aldo Tomášek
musel letošní sezónu kvůli zranění bohužel
vynechat. Věříme, že v příští sezóně naváže na minulé úspěchy. Na republikových

závodech nás velmi dobře reprezentovali
Tobiáš Kopecký a Honza Plíva. V mladších
žácích nás svými výsledky mile překvapila
Ella Košťálová a Vojta Hemelík.
V kategorii předžáků se dařilo Aničce
Málkové a Kubovi Plívovi, u přípravky se
o slušné výsledky zasloužili Terezka Binterová a Tonda Cink. Trenérem žáků je i nadále Martin David. Dalšími trenéry, kteří
se podíleli na přípravě našich závodníků,
jsou Martin Ivanko, Blanka Sochorová,
Ondřej Švaral, Tomáš Matas, Johana Hradilová a Adéla Miškovská. Od jara máme
u nejmenších dětí jako trenéra Ing. Lukáše Wondráčka. Máme radost, že se zapojili mladí trenéři, kteří si úspěšně doplnili
trenérské vzdělání a mají zájem se i dále
vzdělávat.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám
pomáhají s pořádáním závodů i jako doprovod na závodech a soustředěních. Nesmíme zapomenout ani na sponzory, kteří
nás podporují finančně. Lyžování je krásný, ale drahý sport, a tak se snažíme získat
finanční prostředky alespoň na částečné
zabezpečení sezóny. Mezi tradiční sponzory patří: Město Pec pod Sněžkou, MEGA
PLUS, s. r. o., Regata Čechy, a. s., Head
SPORT, s. r. o., a nový a významný sponzor
BMMCR, s. r. o., díky kterému jsme získali
mnoho hodnotných cen na závody, jež pořádáme, a naši závodníci kvalitní tréninkové oblečení.
V nadcházející sezóně nás čeká opět pořádání mnoha závodů, z nichž nejprestižnějšími jsou tradiční mezinárodní závody
FIS, Cena Pece pro kategorii juniorů a dospělých, republikové závody žactva, Světový pohár Masters. Věříme, že naši závodníci navážou na úspěchy z minulé sezóny
a nejen na domácím kopci předvedou hodnotné výkony. Určitě jim budeme všichni
fandit.
Nám všem přeji hlavně zdraví a možnost
absolvovat zimní sezónu bez větších omezení.
Mgr. Blanka Sochorová
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Krátké zprávy
V minulých letech bylo možné čerpat slevu
na sezónní skipas pro děti, juniory, studenty
a seniory, kteří trvale žijí v Peci pod Sněžkou.
Vzhledem ke komplikované situaci na začátku zimní sezóny 2020/21 spojené s proticovidovými opatřeními a omezeními provozu
areálů to tuto zimu nebude možné.
Senioři museli některé plány přesunout na rok 2021
Plány Seniorklubu na rok 2020 převrátila
proticovidová opatření naruby. Některé aktivity a výlety se podařilo z jara posunout na
podzim, jiné se musí přesunout až na příští
rok. Přesto senioři z Pece a Úpy stihli výlet na
Stezku korunami stromů i tradiční srpnovou
grilovačku, lázeňský pobyt v Poděbradech,
divadelní představení i výlet do Polska.
„Předvánoční program, ke kterému patřila
vždy Mikulášská, jsme museli zrušit. Ale členové klubu se mohou zastavit pro dárečky
od dětí ze ZŠ, kalendář a jubilanti pro balíčky
v klubovně, nejlépe vždy v pondělí. Ve vývěsce jsou navíc informace o plánovaných akcích na rok 2021, třeba zájezdu do termálů
na Slovensku, na který je třeba se přihlásit

Originální dárky z Krkonoš
pro vaše blízké
Podpořte jejich koupí krkonošské
řemeslníky i informační centra
Podzimní sychravé dny jsou ideálním časem,
kdy začít přemýšlet o vánočních dárcích pro
vaše blízké. I malé děti vědí, že tím nejkrásnějším dárkem je dárek vyrobený ručně a ze
srdce. Říkáte si, že nejste zruční ani kreativní,
že to určitě nezvládnete? To ani nemusíte.
Originální dárky z Krkonoš, s láskou ručně
vyráběné, si můžete koupit. Potěšíte tak své
blízké a zároveň podpoříte místní šikovné řemeslníky a výrobce.
Originální, šetrné k životnímu prostředí, vyrobené z místních surovin a tradiční technologií, to jsou výrobky vysoké kvality označené
speciálním logem „Krkonoše – originální produkt®“. Tato značka zákazníkovi garantuje,
že výrobky prošly přísným procesem cer-

Tři akce do konce roku v kostele
ještě stihnete
Než začneme bilancovat rok 2020 v kostele,
dovolte mi pozvat vás na tři akce, které se
konají do konce roku.
• 20. 12. v 17:00 – Betlémské světlo s malým
předvánočním koncertem
• 24. 12. od 15:00 – Zpívání u jeslí a od 16:00
Štědrovečerní mše svatá
• 27. 12. v 17:00 – Vánoční koncert Benyho Levíčka (externista orchestru brněnské opery,
zpěvák a multiinstrumentalista)
Budeme rádi, když na některou z nich do
kostela vyrazíte. Stejně jako jsme velmi rádi
přivítali v tomto roce víc než 700 návštěvníků, ať už šlo o koncerty, mše, svatby, nebo
křtiny. Počet těch, kteří si postupně nacházejí cestu do kostela roste a rozhodně to není
jen o víře. Stihli jsme 6 kulturních a osvěto-

vých akcí, 4 slavnosti a 2 soutěže.
V polovině roku 2020 jsme se rozloučili s naším knězem, P. Theodorem Pajakem,
a přivítali jsme kněze nového, P. Andrzeje
Deniziaka.
Letos jsme začali také opravovat střechu
kostela. Teď aktuálně jsou práce pozastaveny, střecha je důkladně zabezpečená a čeká
na jarní pokračování prací. Oprava střechy
kostela je rozplánovaná do několika etap
a předpokládá se, že bude ukončená v horizontu pěti let.
Z kategorie „technických úspěchů“ je dokončení generálního úklidu kostela úklidem
půdy nad hlavní kostelní lodí a následná kontrola požární bezpečnosti. Obstáli jsme na
jedničku, z dlouhého seznamu závad z roku
2017 nám nezbyla ani jedna.
Nic z toho by se nestalo, nebýt podpory
a přízně obyvatel Pece pod Sněžkou a Velké Úpy a zastupitelstva Pece pod Sněžkou.
Upřímně za to děkujeme.
Přejeme vám do roku 2021 spoustu Božího požehnání a spoustu krásných setkání, i těch v našem = ve vašem kostele.			
Lenka Ficová

tifikace a že skutečně pocházejí z Krkonoš.
A z jakých originálních produktů z Krkonoš
si můžete vybrat? Podívejte se na stránky
www.regionalni-znacky.cz/krkonose, kde najdete všechny certifikované výrobky.
Pokud máte doma nebo mezi přáteli vášnivé čtenáře a milovníky Krkonoš, jistě vás
nadchne bohatá nabídka knih o krkonošských boudách, významných osobnostech,
těžkém a zajímavém životě horalů i historii
krkonošských měst a obcí. A pro nejmenší
čtenáře určitě vyberte některou z pohádkových knih Marie Kubátové.
Sběratele fotografií a obrázků starých
i současných Krkonoš potěší nástěnné i stolní
kalendáře pro rok 2021. Darovat můžete kalendáře s reprodukcemi fotek z celých Krkonoš nebo například z Rokytnice nad Jizerou,
Vrchlabí, Žacléře a dalších měst.
A kde si můžete všechny tyto dárečky
i jiné nakoupit? V krkonošských informačních centrech. Každé vám nabídne jedinečné

výrobky a vždy s úsměvem vás rádi obslouží. Informační centra najdete ve Vrchlabí,
Černém Dole, Harrachově, Horním Maršově,
Peci pod Sněžkou, Hostinném, Janských Lázních, Jilemnici, Lánově, Malé Úpě, Rokytnici
nad Jizerou, Strážném, Svobodě nad Úpou,
Trutnově, Vítkovicích v Krkonoších, Vysokém
nad Jizerou, Žacléři a Kořenově. Kontakt na
informační centra najdete na stránkách
www.krkonose.eu/turisticka-informacni-centra.
Krkonoše – svazek měst a obcí

do konce roku. Chtěla bych poděkovat těm,
kteří se účastní akcí Klubu, Městu a panu
starostovi za přízeň a podporu, dětem a pedagogům ze školy za dárečky. Na závěr bych
všem popřála klidné Vánoce a abychom se
v příštím roce ve zdraví shledali,“ říká předsedkyně Klubu Jindřiška Horynová.

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