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plní taky buk, jedle či další listnaté dřeviny.
Správa KRNAP i v příštím roce umožní zájemcům tzv. samovýrobu. V Peci a ve Velké
Úpě v této věci kontaktujte Územní pracoviště na telefonu 499 896 214.

Informace z města

Kůrovec mění
tvář krajiny
i v okolí Pece
Na starých obrazech jsou krkonošské kopce téměř holé. Tehdy za to
mohli lidé. Nyní se některé stráně
znovu proměnily v holiny a na vině je
šestimilimetrový škůdce lýkožrout
smrkový. Při cestě do Pece je jeho
přítomnost nejcitelněji vidět v Temném Dole. Kůrovec ale postupuje
i do vyšších poloh a lesy okolo Pece
nejsou výjimkou.

Na území Národního parku a ochranného pásma je 37 tisíc hektarů lesa. Zhruba
třetinu kůrovec ohrožuje. Východní Krkonoše patří k těm postiženějším oblastem.
Před pěti lety tvořily napadené stromy jen
15 % z tehdejšího objemu těžby. V letošním roce jde o víc než 60 % kůrovcového
dřeva z ročního objemu vytěžených stromů
v okolí Pece a Velké Úpy. Nejhorší situace je
na Růžové hoře a na Kouli. „Pro zvládnutí
kůrovcové pohromy děláme v Krkonoších
maximum. Letošní předpoklad byl zhruba

40 tisíc kubíků kůrovcového dřeva, nakonec jsme museli zpracovat ještě o 10 tisíc
kubíků víc. V lese pracují i ti zaměstnanci,
které jsme dříve na tuto práci nenasazovali.
V létě nám pomáhali skauti a velký dík patří i těm, kteří se rozhodli přispět se svou
pilou a v rámci samovýroby si pokáceli
palivové dříví za symbolickou cenu,“ říká
Radek Drahný z KRNAPu.
I v okolí Pece jsou ale místa, ve kterých se
nezasahuje. Jde například o oblast Obřího
dolu, který je nyní 1. zónou a do budoucna zónou přírodní, tedy bezzásahovou. Že
by se kůrovec šířil do okolí právě odsud,
strážci parku nevnímají jako zásadní riziko. „Jakákoliv ohniska mohou být zdrojem, nicméně větší nebezpečí může hrozit
z nižších poloh. Lesníci se intenzivně věnují monitoringu výskytu kůrovce a kde je
to nutné a možné, tam zasahují,“ doplňuje
Radek Drahný.
A plán na další roky? Těžit, asanovat buď
odkorněním, nebo na vybraných místech
i chemickou cestou a odvážet napadené
dřevo. Ruku v ruce s tím jde také obnova
holin. V okolí Pece se na nových mýtinách
znovu počítá i se smrkem. Podle Správy
KRNAP na toto území zkrátka patří. Ve
středních a v nižších polohách ho ale do-

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 začíná platit novela veterinárního zákona, která zavádí povinnost
označit psy na území ČR mikročipem. Patnáctimístný kód čipu musí majitel zapsat do
očkovacího průkazu psa. Pokud pes nebude
mít čip, bude na něj zákon hledět, jako kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve
skutečnosti byl. Cílem zavedení čipování psů
je především snaha o účinnější monitoring
a kontrolu chovů psů.
Omezení pracovní doby MěÚ
V pondělí 23. 12. 2019 od 12 hodin a v úterý
31. 12. 2019 (celý den) bude Městský úřad Pec
pod Sněžkou z provozních a organizačních
důvodů uzavřen.
Ubytovatelé se musí k poplatku z pobytu znovu registrovat
Od 1. ledna 2020 se mění poplatky související
s pobytem rekreantů ve městě. Místo dvou
poplatků (ubytovací, rekreační) bude město vybírat pouze jeden – poplatek z pobytu,
který obě dosavadní částky nahrazuje. Novou
vyhlášku muselo město přijmout kvůli změně zákona o místních poplatcích, který danou věc vyžaduje. Nově je poplatek z pobytu
stanoven na 20 Kč za osobu a noc. Od ledna
2020 je nově zpoplatněn pobyt důchodců
a studentů od 18 do 26 let a nejsou osvobozeni ani ti, kteří sem přijedou na služební
cestu. Novela zákona ruší možnost paušálního výběru poplatku, a tak je třeba evidovat
všechny, kteří se ubytují. Protože jde fakticky
o nový poplatek, je třeba, aby se k němu každý ubytovatel nově zaregistroval. Zastavte se
prosím do 15. ledna u paní Hoferové, správkyně poplatků na MěÚ. Potřebné formuláře
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najdete na webu města v části Pro občany,
v sekci Místní poplatky.
Poplatek z pobytu se týká i ubytování přes digitální platformy

Novela zákona o místních poplatcích mění
pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a rozšíří se tak okruh
ubytovacích zařízení, kterých se má výběr
místního poplatku týkat, např. byty, chalupy
a ateliéry. Tento poplatek bude nahrazovat
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek bude
muset být uhrazen za každý pobyt do 60 dnů
bez ohledu na místo a účel pobytu. Provozovatelé nabízející ubytování přes digitální
platformy budou muset stejně jako hotely
a penziony do ceny pobytu promítnout poplatek u placeného ubytování. Bez ohledu na
to, zda je místo ubytování kolaudováno jako
ubytovací zařízení či nikoliv. Nový poplatek
zavádí novela zákona o místních poplatcích
od 1. ledna 2020 a v Peci pod Sněžkou je stanoven na 20 Kč za den. Potřebné formuláře
najdete na webu města v části Pro občany,
v sekci Místní poplatky.
Sezónní skipasy pro děti, juniory,
studenty a seniory za polovinu
Díky dohodě města Pec pod Sněžkou s MEGA
PLUS s.r.o., provozovatelem lyžařského areálu, mohou děti, junioři a studenti z Pece
a Velké Úpy a nově také důchodci sdružení
v Seniorklubu využít 50% slevu na sezónní
skipasy SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC. Sleva
platí pro ty, kteří jsou zde hlášeni k trvalému
pobytu k 1. listopadu 2019. Cena skipasu po
slevě: Děti 0–11 let 3 000 Kč; junioři 12–17 let
4 250 Kč; studenti 18–25 let a senioři ze Seniorklubu 5 000 Kč. Sezónní jízdenka platí i na
večerní lyžování a na lanovky SkiResortu během letní sezóny. Zájemci o skipas se mohou
přihlásit do 31. prosince 2019 v podatelně
MěÚ, kde vyplní žádost. S potvrzenou žádostí
a fotografií si slevu uplatní na hlavní pokladně areálu na Javoru. Za děti žádost vyplňují
rodiče, děti nad 15 let předkládají občanský
průkaz a studenti nad 18 let navíc ještě studentský průkaz. U malých dětí (vlastní dítě
mladší 6 let) je možné požádat o sezónní skipas za 100 Kč. Podmínkou je společný nákup
tohoto sezónního skipasu spolu s celoroční
jízdenkou pro dospělého na pokladně SkiResortu. www.skiresort.cz
Alan Tomášek, starosta města
Sociální služby dostupnější i v Peci
pod Sněžkou
Město Pec pod Sněžkou uzavřelo smlouvu
s Domem s pečovatelskou službou ve Svo-
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Krátké zprávy

bodě nad Úpou. Od ledna 2020 tak budou na
území Pece a Velké Úpy dostupné sociální
služby, které mohou pomoci občanům v nepříznivé sociální situaci, například s ohledem
na sníženou soběstačnost. Cílem je umožnit
trvale žijícím obyvatelům, aby mohli co nejdéle zůstat soběstační ve svém přirozeném
sociálním prostředí. Pomoc se může týkat
osobní hygieny, zajištění stravy nebo chodu
domácnosti. V případě zájmu o zprostředkování sociálních služeb prosím kontaktujte
tajemníka MěÚ nebo přímo pracovníky v DPS
ve Svobodě na telefonu 499 871 177..

I hajný mohl být
kronikářem
Prvorepublikový pecký kronikář Stefan Dix
byl peckým rodákem, narodil se 16. září
1867 jako nevlastní dítě Regině Dixové,
dceři zahradníka Stefana Dixe a jeho manželky Kláry, rozené Bönschové v čp. 427.
V civilním životě byl panským hajným.
[…] Životním dílem, kterým se zapsal do
dějin Pece pod Sněžkou i krkonošské historie, je jeho kronika, respektive Pamětní
kniha obce Velká Úpa III. – Pec, jak je tato
kronika oficiálně v úvodu nazvaná, kterou
psal v letech 1923–1940. Vedle podpisu
kronikáře Stefana Dixe se pak zvěčnil na
titulní straně také představený neboli starosta Pece Adolf Herrmann a na třetí straně Dix nakreslil schematický barevný plán
Pece s pomístními názvy. V úvodu kroniky
na čtvrté straně Dix píše: „Já, Stefan Dix,
hajný ve výslužbě a chalupník v čp. 129, byl
jsem 22. února 1922 zvolen za kronikáře,
což jsem přijal a začínám tímto své záznamy.“ Dix svou kroniku pojal komplexně, na
jedné straně uvádí retrospektivní informace o tom, co se událo v Peci v minulosti, na
straně druhé neopomíjí běžné kronikářské
záznamy. V úvodu popisuje polohu obce,
její hranice a velikost, vyjmenovává místní části a samoty. Pokračuje geologickými
poměry, vlastnostmi půdy a klimatickými
poměry. V kapitole o obyvatelích se věnuje jejich počtu v různých časových obdobích, řeči a kmenové příslušnosti nebo
jejich zaměstnáním. V další části kroniky
vyjmenovává úřady v obci, místní spolky,
peněžnictví a obecní majetek. Zajímavé
a přínosné jsou kapitoly o příchodu osídlenců z Korutan a ze Štýrska, těžbě dřeva a
jeho plavení, včetně stavby klaus a hornické
činnosti v Obřím dole a na území obce. Neopomíjí zmínit tragická neštěstí, pády lavin
v zimních obdobích nebo pak podrobněji

Pro jednoho trouble, pro děti z MŠ
a ZŠ výhra
Každoročně pořádá Regata Čechy, a.s. a hotel Horizont pro své partnery golfový turnaj.
Jeho nedílnou součástí je tzv. trouble shot,
na který dojde vždy na konci golfového turnaje. Cílem je trefit se do jamky přes různé
překážky. Každá rána stojí 100 Kč a za výtěžek „trouble shotu“ je každoročně, po dohodě s ředitelkou školy, zakoupeno nějaké
potřebné vybavení pro ZŠ a MŠ v Peci pod
Sněžkou. Loňský výtěžek činil 15 300 Kč a pro
ZŠ a MŠ byly za tuto částku zakoupeny notebooky. Letošní výtěžek činil rekordní částku
19 000 Kč. O jejich využití se teprve rozhodne.
Titulní stránka Dixovy kroniky Pece z let 1923–1940,
která je dnes uložena ve Státním okresním archivu
v Trutnově.

velkou povodeň v roce 1897 či velký polom
v roce 1930. Podrobně popisuje stavební
rozvoj v Peci od konce 19. století, výstavbu
vodovodu nebo koupaliště, politickou situaci ve třicátých letech nebo místní pověsti.
O významu tohoto cenného historického
pramene svědčí fakt, že byla kronika po
roce 1989 přeložena do češtiny Miloslavem
Bartošem, ředitelem Krkonošského muzea
ve Vrchlabí a znalcem krkonošské historie,
odborným pracovníkem Ústavu lesního
hospodářství a myslivosti v Opočně a znalcem Krkonoš Ing. Theodorem Lokvencem,
CSc. a germanistou a milovníkem kartografie Ing. Günterem Fiedlerem. Jak originál kroniky, tak i její český překlad jsou
dnes uloženy ve Státním okresním archivu
v Trutnově, kde byly digitalizovány a zpřístupněny pro všechny zájemce na webových stránkách.
Úryvek z knížky „Pec pod Sněžkou – putování horským městem od minulosti
k dnešku“.
Zajímavým vánočním dárkem může být kniha o historii Pece pod Sněžkou. Jejími
autory jsou Mgr. Roman Reil,
ředitel trutnovského okresního archivu, a řada jeho
spolupracovníků. Publikace
je vytištěna na 258 stranách kvalitního křídového
papíru, obsahuje stovky historických snímků, map,
skic, stavebních plánů i současných fotografií. Publikace je k zakoupení v podatelně MěÚ za 495 Kč.
Množstevní sleva je stanovena na 35 % při jednorázovém či opakovaném odběru min. 24 ks publikace (cena pak činí 322 Kč/kus). Hosté ubytovaní ve
městě si mohou publikaci na podatelně MěÚ pořídit se slevou 20 % (cena 396 Kč/kus) při předložení
platné Karty hosta.

Ředitelka školy Mgr. Dita Mrázková převzala od
Karla Rady, ředitele hotelu Horizont, notebooky
z výtěžku trouble shot.

Nová přírodní zahrada v ZŠ a MŠ
Během letních prázdnin a měsíce září prošla
školní zahrada ZŠ a MŠ zásadní proměnou.
Z prostoru s pískovištěm a několika herními
prvky je nově inspirativní prostor, ve kterém
si své místo najdou nejen děti ze školky, ale
taky školáci. Pro děti je tu nově amfiteátr

Hasiči Velká Úpa
- Pec pod Sněžkou
26. října 2019 spěchali pečtí hasiči k požáru
penzionu Foměnka ve Velké Úpě. Patrně vinou nedbalosti při opravě střechy vzplanul
půdní prostor. Oheň se podařilo dostat pod
kontrolu asi za 90 minut. Zbytek objektu pak
hasiči prohlédli termokamerou. Při zásahu se
zranili dva zasahující dobrovolní hasiči. Škoda byla vyčíslena na 100 000 Kč.
Nedbalost byla patrně příčinou také dalšího požáru, u kterého, spolu s kolegy z ostatních jednotek, zasahovali hasiči z Pece.
21. listopadu 2019 vyjeli k požáru v Lysečinské boudě. Patrně vinou špatného nakládání
s nevychladlým popelem tu vzplanula kotelna. Před příjezdem hasičů se požár snažili

a sedací stupně, zastřešené pískoviště i kůlové konstrukce. Zejména děti z MŠ pak ocení
i řadu hracích prvků, skluzavku či podzemní
telefon. Nechybí edukativní komůrky v kůlech, hmyzí hotel, ptačí pítko, budky a krmítka, květináče, kompostéry a mnoho dalšího.
„Tato přírodní zahrada by měla umožnit dětem poznávat přirozené souvislosti v přírodě
a podpořit v dětech touhu se ptát a hledat
odpovědi, jít do hloubky problémů. Měla by
pomoci rozvíjet přirozenou touhu dítěte po
poznání. Zahrada s přírodními prvky bude stimulovat dětskou spolupráci v heterogenním
kolektivu, učit děti vzájemné ohleduplnosti
a toleranci,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Dita
Mrázková. Na přírodní zahradu získalo město

Pec pod Sněžkou společně se Základní a Mateřskou školou prostředky ze Státního fondu
životního prostředí ČR, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl
podpořen částkou 484 263 Kč.

uhasit zaměstnanci boudy,
kteří se nadýchali kouře a museli být ošetřeni. Hasiči také
z objektu zachránili kočku,
která se v nastalém zmatku
schovala pod skříň. Škoda dosáhne odhadem 600 000 Kč.
Ke každému začátku zimy patří i klouzající
auta. 30. listopadu 2019 na to doplatil řidič,
jehož nákladní auto zásobování najelo na
zledovatělou silnici pod Žižkovou boudou.
O dva dny později skončilo na boku v potoce pod Bramberkem osobní auto. Další dva
dny nato zachraňovali hasiči auto naložené
sklem ve Velké Úpě. Tak snad už teď začne
pořádná zima, která přesvědčí i „odvážné“
řidiče, že je lepší si cestu autem do kopce či
z kopce rozmyslet.

Vzpomínáme

Se Sportíkem na sjezdovky
Také letos se pod záštitou lyžařské školy SkiResort Live uskuteční zimní Sportík. Sportovní
lyžařský kroužek pro děti z Pece pod Sněžkou
a okolí ve věku 3–10 let. Pravidelné tréninky
po celou zimu ve středu 15–16 a v sobotu
8:30–10:00. Zahajujeme 14. prosince a končíme závěrečnými závody 21. března. Informace: Bára Teichmanová 734 621 271 a Jirka
Matějů 777 801 050, livepec@skiresort.cz

Jiří Fiala (70)
V polovině října zemřel dlouholetý člen
Horské služby, boudař z Výrovky, provozní
z bufetu na Obří boudě i oblíbený taxikář.
Jiří Fiala byl jedním z mála lidí v Peci, kteří
se ve stejném domě narodili i v něm zemřeli. Jedna ze starých historek z období
na Obří boudě vypráví o tom, jak Jiří Fiala
vyhodil staré plesnivé brambory do Obřáku. Brambory tam naklíčily a začaly růst.
To prý neušlo pozornosti strážců parku,
kteří přemýšleli o tom, co za vzácné květiny se v Obřáku objevily. Zda jde o příběh,
který nemá cenu kazit pravdou, nebo se
to opravdu stalo, už se asi nedozvíme. .
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Jedním z tradičních stoupání Krakonošova cyklomaratonu je cesta k Husově boudě v Peci.

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
leden
Jiří Šolc, Petr Salaba,
Olga Bubrlová, Pavel Kobr,
Petr Kobr

únor
Marie Kubíková, Ivana Ewingerová,
Agneša Škarnitzelová, Jindřich Kolek,
Edita Langerová

březen
Olga Martincová

t Gratulujeme! s

Svazek obcí
Východní Krkonoše
v novém hávu
a s novou energií
Letošní rok byl na Svazku obcí Východní Krkonoše obdobím velkých změn.
Tou nejviditelnější změnou byla výměna
na klíčových pracovních pozicích. S novými lidmi přišla i nová energie a velká
chuť využít potenciál tohoto sdružení. Obce ve svazku řeší velmi podobné
otázky v oblasti odpadového hospodářství, dopravy a také cestovního ruchu.
V tomto roce jsme se zaměřili zejména
na rozvojové plány obcí a na dlouhodobou strategii celého území.
Během roku 2019 se podařilo následující:
• Zorganizovali jsme 6. ročník Krakonošova cyklomaratonu, který svou
trasou 172 km protnul členské obce
SOVK a přilákal do východních Krkonoš opět stovky závodníků.
• Připravili jsme stanovy organizace destinačního managementu, jejímž úkolem bude zajistit destinační manage-

ment a marketingové aktivity v oblasti
východních Krkonoš.
• Získali jsme dotace v celkové výši téměř 7 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva
práce a sociálních věcí na projekty
s názvem: „V rámci SOVK myslíme
strategicky“ a „Pasporty MK pro obce
SOVK“, které pomohou členským obcím s místním rozvojem. (Více se dozvíte na webových stránkách SOVK.)
• Navázali jsme spolupráci se spolkem Rýbrcoul – duch hor, z. s., jehož
činností je organizace nejrůznějších
zábavných aktivit pro děti i dospělé. SOVK podpořil spolek Rýbrcoul
– duch hor, z. s. při letošní akci Rýbrcoulovo podzemí a další podporu
spolku poskytne při žádostech o dotace a také po organizační stránce.
V současnosti připravujeme nové webové stránky SOVK a destinační společnosti, které budou sloužit veřejnosti jako
hlavní zdroj informací nejen o regionu
východní Krkonoše, ale také o realizovaných projektech v rámci SOVK.
Předseda Svazku obcí Východní Krkonoše
Mgr. Tomáš Eichler

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