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Velkou Úpu čeká
největší proměna
od roku 1968
Byla to velká změna, když se hlavní autobusová zastávka ve Velké Úpě přesunula od
kostela na prostranství před nově dokončenou sedačkovou lanovku na Portášky.
O dva roky později, v roce 1970, asfaltovému parkovišti ustoupila historická hasičská
zbrojnice i dětské hřiště. Sama si nedokážu
představit, jak tehdy starousedlíci proměnu
Velké Úpy hodnotili. Byl to správný krok?
Kdo to dnes umí rozsoudit. Pravdou ale
je, že tehdy se nikdo nikoho na názor moc
neptal. V současném centru chybí to, co
měl původní střed obce, kde se přirozeně
shlukovaly zájmy občanů – kostel, škola,
hospoda, fara, hřbitov a polesí. Dnes centrum tvoří parkoviště, obchod s potravinami a zelená plocha pod lanovkou. Další veřejnou funkci tu supluje jen pension Relax.
Prostranství podél tohoto centra by se
do pár let mělo znovu výrazně proměnit.
Z baráků podél cesty má nově vzniknout
aparthotelový komplex s názvem Rezidence pod Portáškami. Ten vzbuzuje velké
emoce ještě předtím, než ho autoři stihli
místním představit. Zatím ho odsouhlasila jen Regulační komise města a na uzavřeném jednání se s projektem seznámili
končící zastupitelé. Projekt je zatím ve fázi
dokončování studie a přípravy na stavební
řízení. Místním ho autoři projektu – architekti i investoři chtějí představit teď v říjnu. „V průběhu posledních měsíců jsme
hledali to nejlepší řešení. Nechceme masivní dominantní stavbu, která by změnila
ráz místa. I proto u nás zvítězila varianta
se sedmi menšími domy, mezi kterými
by měl být dostatek místa pro veřejnost.
Takzvané partery totiž nebudou uzavřené,
nýbrž volně přístupné k posezení, relaxaci
a průchodu,“ říká Jan Langmeier, zakladatel fondu ACI, který za projektem stojí.

Autoři projektu z architektonické kanceláře
ABM architekti k tomu dodávají: „V zadání
investora byl požadavek na to, aby stavby
splňovaly z části také veřejný účel a tím přispěly k atmosféře městského centra. V projektu je tak počítáno s prostorem pro lékařskou a zubní ordinaci, restaurace, wellness,
fitness a další. U těchto služeb samozřejmě
počítáme i s parkovacími místy,“ říká hlavní architekt projektu Lukáš Bílek z kanceláře ABM architekti.
Tato kancelář má za sebou řadu prestižních projektů. Cenu Grand Prix Obce
architektů získala v minulosti za stavbu
Státního okresního archivu v Semilech a za
rekonstrukci knihovny Akademie věd ČR.
V sekci rezidenčních projektů v soutěžích

Za projektem aparthotelu stojí v roli investora
a developera investiční fond známého advokáta Jana Langmeiera. Fond nese název Aequitas
Capital Investment (ACI) a těžiště jeho aktivit
spočívá v budování apartmánových domů v Krkonoších, ke kterým mají představitelé fondu
dlouhodobý osobní vztah.
„Naše podnikatelské zájmy v Krkonoších
nevycházejí z toho, že je chceme zastavit betonem a neohlížet se přitom na místní přírodu, atmosféru a ráz krajiny. Naopak, stavíme
pouze na půdorysu původních objektů, které
už neslouží svému původnímu účelu a ve většině případů chátrají a rozpadají se,“ vysvětluje ředitel developerské sekce ACI Jiří Lívanec.
V tomto duchu investiční fond ACI dokončuje
stavbu apartmánového domu v Herlíkovicích,
kde v první polovině příštího roku nabídne
30 apartmánů.
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uspěl i projekt Bydlení Mazanka. Vypíchnout lze stavbu bytového domu v Nuslích,
bytového komplexu Kolben Park nebo
stavbu pavilonu goril pražské zoo, za kterými také ABM architekti stojí.
Přijďte se dozvědět víc o plánovaném
projektu ve Velké Úpě. V úterý 18. října od
16 hodin v pensionu Relax se na všechny,
které studie projektu Rezidence pod Portáškami zajímá, těší zástupci investora i architekti z kanceláře ABM architekti.

Co ještě čeká centrum Velké Úpy?

Stávající parkoviště by v budoucnu měla
proměnit stavba parkovacího domu nad
řekou, na který má Pec stavební povolení.
Součástí by mělo být infocentrum a veřejné
toalety. „Výstavbou parkovacího domu dojde k uvolnění nevzhledné asfaltové plochy,
která slouží jako parkoviště a umožní vznik
náměstí se zelení a s chodníky. Výstavba
parkoviště klíčového významu mohla již
začít, nebýt udání, které mělo za následek

Vážení ubytovatelé,
o přechodu na nový software evidence poplatků z pobytu jsme vás již informovali e-mailem, na webových stránkách i sociálních sítích. Rádi bychom zde tak již jen zopakovali rozesílané informace.
1. listopadu 2022 dojde v Peci pod Sněžkou ke změně
informačního systému pro přihlašování hostů a výdej Karty hosta. Stávající – technologicky již nevyhovující – systém nahradí v alpských destinacích vyzkoušený software
Deskline od společnosti Feratel. Pojďme se na přechod
k novému systému dobře připravit.

Seznamte se, tohle je Deskline

Administrace vašeho účtu v novém systému není složitá.
Jak vyplňovat přihlašovací lístky, jak vydávat Kartu hosta
a jak pracovat s exporty pro Cizineckou policii a Český
statistický úřad, se naučíme na říjnových školeních (pro
uživatele hotelových softwarů a ubytovatele bez hotelového systému proběhla již v minulých dnech).
Pro velký zájem byl vypsán ještě termín: 25. října 2022,
v Hotelu Horizont v čase 10. – 12.00. Tento termín je určen pro všechny ubytovatele, bez ohledu na to, zda používají, nebo nepoužívají hotelový systém.
Na školení se, prosím, přihlaste pod tímto odkazem: https://bit.ly/skoleni_pec
Přihlášením nám velmi usnadníte přípravu podkladů právě pro vaše ubytovací
zařízení. Děkujeme.
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výpadek dotačních prostředků v celkové
výši zhruba 90 milionů korun,“ říká starosta Alan Tomášek.
Proměna čeká i plochu po bývalém Uranu. Letos by mělo dojít ještě na výstavbu
páteřní komunikace, aby mohli boudaři
v Úpě bezpečně a pohodlně překládat zboží i hosty.
V příštím roce by pak měla následovat
úprava zeleně, zpevněných ploch a chodníků. ZP

Log-in na vyžádání

Účast na školení doporučujeme. Pokud by vám však jiné
pracovní povinnosti v účasti zabránily, kontaktujte, prosím, paní Renátu Portlovou z destinační společnosti Krajina pod Sněžkou. Renáta vám nejen zašle přihlašovací
údaje do systému Deskline, ale pokusí se zajistit i nezbytné individuální zaškolení.
Renáta Portlová
karta.hosta@krajinapodsnezkou.cz
+420 777 334 043

Karta hosta pro celé údolí

Také Karta hosta bude od listopadu vypadat jinak, a jinak
bude i fungovat. Přihlášeným hostům bude ubytovatel
moci nově vydat Kartu hosta jako papírovou nebo digitální. Digitální Kartu hostu lze snadno uložit do peněženkové aplikace v mobilních telefonech (iWallet, Yourwallet
atd.). Novou Kartu hosta bude nadto možné uplatňovat
u poskytovatelů neubytovacích turistických služeb nejen
v Peci pod Sněžku a ve Velké Úpě, ale ve všech obcích
Krajiny pod Sněžkou, tedy v Trutnově, Žacléři, Mladých
Bukách, Malé Úpě, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních
a Horním Maršově.
K nabídce Karty hosta bude vydána
tiskovina, její digitální podobu pak naleznete na webových stránkách Krajiny
pod Sněžkou. Ukázku tiskoviny najdete
zde: https://krajinapodsnezkou.cz/karta-hosta/#maingoals

Výhody i pro místní

S novým systémem mají občané s trvalým pobytem v lokalitě Krajiny pod Sněžkou možnost požádat na svém
MěÚ o Kartu občana, která bude obsahovat nabídku
zvýhodněných turistických služeb i pro rezidenty. O tuto
kartu bude možné žádat od 1. listopadu 2022. O dalších
podrobnostech Vás budeme informovat.
JAKUB RUS
ŘEDITEL
+420 731 183 920
KRAJINAPODSNEZKOU.CZ

Lidé v Peci by měli
být soudržnější
Takový nástup na místo profesionála
u Horské v Peci si Mikuláš Sitte určitě nepřál. Zaujal totiž místo po tragicky zesnulém Štefanu Spustovi, který spolu s Janem
Messnerem v roce 1975 zahynul při záchraně turisty po pádu ze Sněžky na polskou
stranu. Mezi horskoslužebníky tehdy nebyl
nováčkem. Zapsal se už tím, že v 70. letech
zakládal okrsek Rýchory a později v Peci
pracoval jako sezónní pracovník.
Tragická událost z roku 1975 ale mohla
mít úplně jiný scénář. Pavel Klimeš v časopise Veselý výlet z roku 2018 uvádí: „Náčelník
Oťan Štětka na poradě vyzval Jana Messnera, aby si k sobě na Sněžku vzal jako parťáka sezónního pracovníka HS Mikuláše Sitteho. Jenže ten musel nečekaně odjet mimo
Krkonoše. Na rutinní opravu potrhaných
řetězů podél ledové cesty proto s Messnerem odešel 16. ledna 1975 další záchranář
a zkušený horolezec z Pece Štefan Spusta.“
Po Štefanu Spustovi zdědil Miky Sitte
mladou fenku německého ovčáka Itu a pokračoval v jejím lavinovém výcviku. S ní
a s dalšími psy v řadě pak absolvoval řadu
výcviků v Tatrách, Německu a Rakousku
a své znalosti předával kolegům v Krkonoších.
Mikuláš Sitte pochází ze Slovenska,
s matkou se jako malý odstěhoval na Liberecko.
„Po ZŠ mě další škola přivedla do Krkonoš, v Žacléři jsem se vyučil důlním
zámečníkem a zůstal pracovat tamtéž.
U toho jsem sportoval. Měl jsem rád lyže,
běhání i kolo. Díky sportu jsem se poznal
se záchranáři a začal sloužit na Rýchorách,“
vzpomíná Miky Sitte.
Když na služebnu do Pece dostali první skútr, byla to událost. „Byly to slabé
stroje, někdy bylo lepší vzít saně a jít po
svých. Tehdy ale hodně fungovala spolupráce mezi Horskou a boudaři. Když bylo
třeba, vzali rolbu nebo skútry a pomohli
nám s rychlým transportem na hřebeny,
když byla třeba nějaká hledačka. Lidi si
dřív byli nějak blíž,“ vzpomíná pan Sitte.
Za víc než 25 let horskoslužebnické práce
zažil mnohé. Od úsměvných zážitků, kdy
bylo třeba vyhlášeno pátrání po muži, který
se blízkým neohlásil, protože si na nějaké
z horských bud užíval s milenkou, až po ty
tragické. Například když skupinu východních Němců zastihla v zimě při sestupu ze
Sněžky směrem na Jelenku bouře se silným

Miky Sitte (služební odznak číslo A 0384)
byl od roku 1957 aktivní mezi lyžaři v Prkenném Dole v Žacléři. Po jednom úrazu
bez pomoci na Rýchorách na výzvu okrsku
Janské Lázně vstoupili s Alfredem Kühnem
jako první z východního cípu Krkonoš do
HS. Patřili pod Janské Lázně, Miky potom
přešel do Pece, kde byl dvacet let profesionálním záchranářem. Zdroj: Veselý výlet, 2018

větrem. „Věděli jsme, že tyhle skupiny moc
nedbají na bezpečnost. Nešli pohromadě,
a to se ukázalo jako problém i nyní. První část, co dorazila na Jelenku ohlásila, že
jim chybí jeden manželský pár s dítětem.
Část záchranářů šla směrem ze Sněžky, já
s kolegou od Jelenky. Otec s dítětem nakonec na Jelenku dorazil, zbývalo najít jeho
manželku. Šli jsme Traverzem, nejprve to
docela šlo, jak jsme ale přišli na otevřenou
část Obřího hřebene, zasáhl nás velmi silný vítr a nešlo pokračovat. Zkoušeli jsme
se plazit, posunovali jsme lyže a plazili se
na nich, ale nešlo to. Museli jsme se vrátit.
Druhý den jsme se na místo vrátili a znovu hledali. Přesto bez úspěchu. Až asi při
třetím pokusu Wolfgang Berger sešel od
tyčového značení a tu paní tam objevil, jak
sedí v klubíčku, samozřejmě již bez známek
života. Všude byla námraza. Tím, že sešla
z cesty, úplně ztratila šanci na záchranu.
I kdybychom se tehdy dokázali dostat až do
míst, kde byla, mimo cestu bychom ji určitě
nenašli. Počasí bylo tak špatné, že bychom
se od tyčí stejně nemohli vzdálit,“ uzavírá

Miky Sitte jeden z tragických příběhů hor.
Na lásku ke sportu a k horám nezapomínal Miky ani mimo službu. Pár let se podílel
na výchově lyžařských talentů v TJ Slovan,
v létě jezdil na kolo. „Teď už jsem kolo vyměnil za golf, kterému se rád věnuji, silnice
mi poslední dobou pro cyklistiku přijdou
trošku nebezpečné,“ vysvětluje s úsměvem
pan Sitte. A kde to má v okolí nejraději?
„Jako horskoslužebník jsem se pohyboval i v místech, kam veřejnost nesmí. Jedno z mých oblíbených míst je tedy Úpská
jáma. Tam znám každý kámen. Mám to rád
i v okolí Luční boudy nebo Kozích hřbetů,“
dodává. V Peci ho nyní nejčastěji potkáte
v okolí chalupy Pecka naproti tabáku Kača
u Veselého výletu. Se svou manželkou Alenou se stará o provoz ubytování. Peci by
Miky Sitte přál, aby tu lidem více záleželo
jeden na druhém a panovala tu soudržnost
a přátelská atmosféra, tak jako tomu podle
jeho slov bývalo dřív.
ZP
Omluva
V minulém čísle Zpravodaje jsme nesprávně uvedli, že projekt aparthotelového komplexu Rezidence pod Portáškami
byl představen na veřejném zastupitelstvu v červnu. Tuto informaci bychom
rádi uvedli na pravou míru. Projekt byl
tehdy představen pouze zastupitelům.
Jménem redakce i autora článku Petra
Vurbse se za tuto nepravdu omlouváme.
Na veřejném zastupitelstvu města byl
projekt představen až v září.

ŘÍJEN 2022

Z kostela…

Hasiči Velká Úpa
- Pec pod Sněžkou
Od začátku června do konce srpna zasahovala jednotka u 18 událostí. Toto čtvrtletí bylo zahájeno 18. června požárem automobilu
v parkovacím domě, hned 19. června pomáháme s odstraněním
vody z bytových prostor v Peci. Ještě téhož dne zasahuje jednotka
u tragické nehody cestou na Spálený mlýn, kde došlo k pádu stromu
na projíždějící automobil. Červen zakončujeme jednou technickou
pomocí při vytažení automobilu a likvidujeme jeden spadlý strom.
Začátek července se nese v duchu silného větru. Během několika
málo dní dochází v různých lokalitách Pece a Velké Úpy k likvidaci
třiceti dvou spadlých stromů, které blokují komunikace. Dále zasahujeme u jednoho úniku provozních kapalin, dvou dopravních
nehod, z nichž jedna končí bohužel tragicky, a konec měsíce zakončuje opět silný vítr a spadané stromy. Vlivem sucha, které panovalo skoro celé prázdniny, likvidujeme také drobný požár stromu na
staré cestě v Peci. Srpen je na zásahy klidnější, zasahujeme u dvou
dopravních nehod, jedné likvidace uniklého oleje z automobilu a za
pomoci našeho automobilového žebříku odstraňujeme ulomenou
špici smrku zachycenou ve větvích cestou k Hnědému vrchu, která
ohrožuje procházející turisty.
Co se činnosti sboru týče, proběhl 16. července za podpory města
Den IZS na hřišti ve Velké Úpě. Počasí nám bohužel tento rok moc
nepřálo, ale věřím, že jsme si akci všichni užili a těšíme se na Vaši
účast zase za rok. Členové výboru se rozhodli přispět do jednotky
věcným darem, a to nákupem lehkých zásahových přileb, které členům jednotky usnadní práci při převážné části zásahů včetně venkovních požárů.
Rád bych poděkoval sponzorům za finanční dar, kterým významně podpořili nákup těchto prostředků. Jmenovitě panu Tomáši Otrubovi, Hotelu Horizont, panu Filipu Linkovi, panu Martinu
Doulíkovi a panu Martinu Procházkovi. Ještě jednou jménem starosty sboru moc děkuji.
Tomáš Balcar

Přihlásit se k poplatku za
odkládání komunálního odpadu
mají občané od ledna 2022
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. prosince 2021. Od
1. ledna 2022 byl zaveden v naší obci a týká se všech občanů a všech
osob, které vlastní na území města Pece pod Sněžkou a Velké Úpy
nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt nebo případně
jak dlouho či často se v obci zdržují.
Tyto osoby jsou povinny se zaregistrovat prostřednictvím formuláře „Ohlášení vzniku povinnosti k hrazení místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“, který si lze
vyzvednout na MěÚ Pec pod Sněžkou nebo elektronicky na webových stránkách www.pecpodsnezkou.cz a elektronicky také odeslat.
Ohlašovací (registrační) povinnost byla pro rok 2022 ke dni
15. ledna 2022.
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Občané a vlastníci nemovitostí (byty, rodinné i rekreační domy
apod.), kteří se prostřednictvím formuláře ještě nepřihlásili – nezaregistrovali a poplatek neuhradili, budou automaticky zaregistrováni a bude jim zaslán platební výměr či hromadný předpisný
seznam (zákonná povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje
na všechny výše uvedené).
Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti jednotlivě.
Jestliže obec stanovila povinnost hradit místní poplatek za komunální odpad, nelze se úhradě vyhnout tím, že poplatník čestně
prohlásí, že odpad nevytváří.
Je-li vlastníků nemovitosti více, jsou povinni zvolit si společného
zmocněnce.
Fyzické nebo právnické osoby, které podnikají nebo provozují
ubytovací služby na území Pece pod Sněžkou a Velké Úpy, nejsou
do tohoto systému nakládání s odpady zapojeny.
Tito podnikatelé si uzavřou vlastní smlouvu se spol. Transport
Trutnov s.r.o. nebo s jinou společností, která má oprávnění k likvidaci komunálního odpadu.
Simona Hoferová, MěÚ Pec pod Sněžkou

Vážení a milí spoluobyvatelé Pece pod Sněžkou a Velké Úpy.
Po delší odmlce mám potřebu promluvit k vám. A začnu poděkováním.
6. srpna jsme měli u kostela ve Velké Úpě už tradiční Svatovavřinecké posezení s cimbálovou muzikou Dyjavan. V dobré pohodě
se nás sešlo u toho cimbálu přes sto. Pravda, většina lidí byli turisté,
to je fakt. Ale byla jsem pyšná, že i ta hrstka „domorodců“ ukázala
zbytku světa, jak hezky sousedsky dokážeme u nás žít. Moc za to
všem, kteří se na přípravě podíleli, kteří s námi u cimbálu poseděli,
postáli, zatančili a zazpívali, děkuji. Douška pro ty, co tam nebyli –
uvidíme se u cimbálu 12. srpna 2023.
Hezká tečka za létem, ta cimbálka.
Podzim jsme v kostele ve Velké Úpě zahájili výtvarnou soutěží pro
děti O Korunu svatého Václava. Letos byly jejím tématem „Všechny
krásy země“. A bylo co kreslit, protože ty naše Krkonoše mají krás
nepočítaně. Je přímo posláním každého dospělého krkonošáka naučit děti vidět krásy našich hor. Proč? Protože jinak v těch Krkonoších nezapustí kořínek a jednou je nějaký vítr odvane pryč. Hory
potřebují své věrné. Bez nich i to nejhezčí pohoří je jenom pár kup
kamení bez života, bez tradic a bez lásky.
8. října nám v kostele zahrál už potřetí, tedy také tradičně, bluesman Jan Fic – nositel Ceny za krásu slova, autor několika hudebních alb a často oceňovaný výrobce kytar RedBird. Vystoupil
v komponovaném pořadu Poetické kafé a jeho hudbě dělala společnost lehce ironická poezie žen jeho rodu.
A co zima? Určitě se budete moci obdivovat dokonalému umění
geniálního devítiletého varhaníka v jeho samostatném předadventním koncertu. A určitě se můžete těšit na adventní koncert složený
z lidových koled, převážně místních, v úpravě pro dva hlasy a piano
(a na ochutnávku tradičních místních postních a vánočních jídel).
Slavnostní příchod Betlémského světla nesmí ve velkoúpském adventu chybět. Letos, pokud nepřijdou nějaké zásadní komplikace,
to bude s dokonale tajným a neočekávatelným překvapením. Nad
čím visí otazník, to je štědrovečerní mše o čtvrté, které vždy předchází soutěživé a zpěvavé Čekání na Ježíška a která se těší velké
oblibě místních lidí i návštěvníků hor. Máme opět nového kněze.
Tak uvidíme. I když možná jsem se nevyjádřila dobře. Tuto tradici
prostě zachováme, kdyby kocour kozu rajtoval. Jenom to možná dá
letos víc práce.
Tak jste si to všechno přečetli a teď si možná říkáte „Proč to ta
baba dělá?“ Buďte v klidu, ona to sama neví. Třeba jenom nechce,

Na výlet z Pece
nemusí jezdit pouze
senioři
Pečtí senioři mají za sebou tradiční grilovačku na zahradě bývalé školy ve Velké Úpě.
Na poslední srpnové akci se jich sešlo zhruba třicet, nechybělo občerstvení ani hudba,
kterou obstarali muzikanti z Velké Úpy. Na
září měl Seniorklub další plány. Dvakrát

aby kostel zíval prázdnotou. Třeba jenom míří k tomu, aby kostel
byl tím, čím býval, když ho staří velkoúpští a pečtí horalé postavili –
místem setkávání lidí s Bohem a lidí s lidmi. A to je určitě společná
snaha nás všech.
Tak sledujte Facebook farní obce (kostel Velká Úpa), ať máte aktuální přehled, a přijďte vždycky pobýt.
Těším se na vás!
Mějte krásné dny.
Vaše kostelnice Lena Theodora
Lenka Ficová

se dámy z klubu sešly v Aparthotelu Svatý
Vavřinec, kde navštívily Krkonošské wellness se saunami a s vířivkou, otestovaly
místní masérky a vyzkoušely nové kosmetické procedury. 17. září důchodci zamířili
do Harrachova, kde přenocovali. Navštívili
dílnu na vánoční ozdoby v Poniklé, která
je zapsaná na seznamu UNESCO, v Harrachově pak pivní lázně, sklárnu a skokanské
můstky. Chcete se přidat na další výlet?
Třeba do polského Krakowa před Vánocemi či do Národního divadla na začátku

roku 2023 na nějakou klasiku? Napište na
skpec@centrum.cz. Nemusíte být důchodce
ani člen Seniorklubu, abyste mohli vyrazit
autobusem přímo z Pece spolu s místním
klubem důchodců.
Ale nepředbíhejme. Než dojde na Krakow a Prahu, zamíří senioři v říjnu do Obřího Dolu na opékání buřtů a stihnou na
začátku prosince i tradiční Mikulášskou.
I na tu jsou zváni všichni, co si chtějí chvíli
popovídat a potkat se s příjemně naladěnými důchodci z Pece a Velké Úpy.
ZP

ŘÍJEN 2022

AKCE
Výstava fotografií v galerii Veselého výletu:
Bohdan Holomíček
Šedesátá výstava v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou patří
přednímu českému fotografovi Bohdanu Holomíčkovi. Srdečně
zveme na velkoformátové fotografie z autorova zlatého fondu.
Výstava je otevřena denně od 8.30 do 17.30 do 5. listopadu
a potom ještě v prosinci a lednu 2023. Výstava je připravena
spolu se zapsaným ústavem Paměť Krkonoš.
29. 10. DJ Jamiro – KlonDike
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
Tradiční rozsvěcení vánočních stromů ve Velké Úpě a v Peci pod
Sněžkou s doprovodným programem.

Městská knihovna v Peci nedávno hostila komponované odpoledne
pro děti. Dle zájmu malých návštěvníků určitě ne naposledy. Sídlí
v polyfunkčním domě ve Velké Úpě (bývalá škola). Navštívit ji můžete každé pondělí od 14 do 16 hodin. Nabízí výběr ze zhruba 5 tisíc
knih, od beletrie a cestopisů přes detektivky až po dětskou literaturu.
Přijďte si vybrat něco zajímavého na dlouhé zimní večery. Jste tu vždy
vítáni.

Sběr nebezpečného odpadu
Dne 14. října 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!!!
Občanská poradna nabízí pomoc s akcí Milostivé léto II
Od 1. září 2022 znovu vstoupilo v platnost po dobu 90 dní tzv. Milostivé
léto II, časově omezená nabídka pro lidi, kteří jsou v exekuci. Máte dluhy
vůči městu, dluh u zdravotní pojišťovny, Českého rozhlasu nebo České
televize? Dlužíte u Městských dopravních podniků, ČEZu nebo u jiných
společností s většinovým podílem státu? Mohlo by pro vás být Milostivé
léto řešením?
Tuto mimořádnou nabídku lze využít od 1. září do 30. listopadu
2022. Občanská poradna Oblastní charity Dvůr Králové nabízí v této
věci pomocnou ruku. Můžete je kontaktovat na telefonu 739 685 113,
731 598 850, 703 855 728, nebo e-mailu poradna.sp@charitadk.cz.
Více na www.dk.charita.cz
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3. 12. Punkovej večírek – KlonDike
4. 12. Modré Vánoce – Kostel Nejsvětější Trojice Velká Úpa
10. 12. 26. Reprezentační ples Pece pod Sněžkou
a Hotelu***** Horizont
15. 12. Cestovatelská přednáška: Mount Everest
– KlonDike

Krátké zprávy

Velkoplošný, digitální
a ofsetový tisk

26. 11. Mše s žehnáním adventních věnců
– Kostel Nejsvětější Trojice Velká Úpa

17. 12. Narozeniny KlonDiku
21. 12. Příchod Betlémského světla
– Kostel Nejsvětější Trojice Velká Úpa
24. 12. Čekání na Ježíška
– Kostel Nejsvětější Trojice Velká Úpa
24. 12. Štědrovečerní mše svatá
– Kostel Nejsvětější Trojice Velká Úpa
30.–31. 12. SilFestr party – KlonDike

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
Říjen
Zdeněk Virt, Petr Kratochvíl
Listopad
Roman Koula
Prosinec
Marta Havlíčková, Vlasta Skalová, Vratislav Říha
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