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Adventní trhy v Pecce poprvé
V nedělním odpoledni 2. prosince se část Peckovského
náměstí před samoobsluhou zaplnila trhovci nabízejícími vánoční zboží – foukané a další ručně dělané ozdoby
na vánoční stromek, svícny, vánoční přáníčka, širokou
nabídku různých přívěsků, keramické formy na pečivo,
teplou medovinu a medové výrobky i zdobené perníčky.
Nechyběla ani nabídka dětských knížek jako vhodného
dárku pod stromeček. Mezi procházejícími se libě vinula vůně čerstvě smažených bramboráků lehce promísená vůní skořice z kelímků s horkým svařákem, jimiž si
mnozí zároveň nahřívali i mírně křehnoucí ruce.
(pokračování na straně 3)
Kulturní sdružení Harant a Městys Pecka
srdečně zvou na

Vánoční zpívání u stromečku
na peckovském náměstí
v úterý 25. prosince od 17 hodin.
Zahraje a zazpívá Hořeňák.
S sebou svíčky, prskavky, brýle, hudební nástroje
a chuť zpívat.

Veselé Vánoce
a mnoho radosti v roce 2013
přeje všem čtenářům
Listů Peckovska redakce
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Peckovská knihovna má novou knihovnici

Vážení spoluobčané,
„čas letí jako bláznivý“, jak se zpívá v jedné písni
a my si to ověřujeme každý rok, každý den. Vždy,
když skončí jedno roční období a začíná další, rekapitulujeme, co jsme nestihli, co naplánujeme na další
rok, který uteče jako voda a my opět zjistíme, že čas
je náš nepřítel. Proto bychom měli alespoň v období, které máme před sebou, zvolnit a zamyslet se, co
je pro nás důležité, zda to, jestli budeme mít vzorně
naklizený a vyzdobený byt nebo zda jsme si udělali
čas, sedli si a strávili chvíle se svými nejbližšími,
sousedy, dětmi, vnoučaty. Máme jedinečnou příležitost to vyzkoušet.
Při práci na obci nejvíce pociťujeme nedostatek
času, dokončili jsme investiční akce, požádali o dotace a granty pro nadcházející rok, a připravili rozpočet na rok 2013. Celý prosinec a začátek nového roku
nás čeká „papírová válka“, to znamená uzavření roku
2012 a plynulý přechod do roku nového. Doufejme,
že nepopulární třináctka nebude věstit nic zlého, ale
přinese nám štěstí. Štěstí v tom, že si zvolíme prezidenta s tím nejlepším morálním kreditem, že naši
představitelé budou činit kroky jen ku prospěchu naší
země a nás občanů a ne ku prospěchu svému. Připadá mi, že jejich vystupování na veřejnosti, arogantní chování, neúcta k lidem se jako nemoc rozšířila
i mezi nás. Setkáváme se s tím stále častěji při řešení
sousedských sporů, sporů v nápravách majetkových.
Někdy by přitom stačilo umět druhého vyslechnout,
komunikovat společně, udělat vstřícný krok, gesto.
Snad se tato nemoc nebude šířit závratným tempem
dál, ale podaří se ji zničit. Je to jen a jen na nás samotných.
V letošním roce se v obci opět podařilo udělat kus
dobré práce. Ve Lhotě u Pecky jsme zrealizovali výstavbu splaškové, dešťové kanalizace a příjezdovou
komunikaci k novým rodinným domkům. Pokračovali jsme v rekonstrukci fasády kostela sv. Bartoloměje, příští rok by měla proběhnout její poslední etapa.
Pokud získáme prostředky z Programu regenerace
městských památkových zón, budeme pokračovat restaurováním vitrážových oken kostela, na hradě obnovíme další část oken a opravíme propadlé zdivo
v hladomorně.
Každý rok se daří restaurovat naše movité kulturní
památky, v letošním roce to byla socha Piety naproti
kinu a příští rok bychom chtěli obnovit sochu sv. Jana
Nepomuckého v Horním Javoří. Podařilo se nám získat dotaci ze SZIFu na výměnu oken ve třídách v Základní škole v Pecce. Celkem 32 oken bude vyměněno o letních prázdninách příštího roku. Postupně
bychom chtěli vyměnit všechna okna ve škole.
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I hradní park by měl v příštím roce prokouknout.
Dotace, kterou máme přislíbenou ze Státního fondu životního prostředí, se bude týkat obnovy zeleně
v okolí hradu a vše by mělo být hotové do konce roku
2013. V současné době se připravuje vypsání výběrového řízení na firmu, která bude práce realizovat.
Jsem ráda, že se nám letos podařilo kompletně zrekonstruovat střechu na bytovém domě u bývalé Tiby.
V této lokalitě bychom rádi pokračovali výstavbou
komunikace k novým rodinným domům. V současné době je vypracován projekt a požádáno o stavební
povolení. Snažíme se pokročit i se zahájením prací
na bezpečné cestě. Jsou připraveny geometrické plány a smlouvy na odkupy pozemků, aby se mohl dopracovat projekt ke stavebnímu povolení. Vše bude
záležet na financích a dotačních programech.
Změny dozná i naše knihovna. Petr Pavel, knihovník, odchází v lednu 2013 do důchodu, a proto
jsme byli nuceni vyhlásit výběrové řízení na obsazení sloučené pracovní pozice knihovnice a pracovnice
informačního centra. Přihlásily se 4 zájemkyně a komise vybrala na základě předložených koncepcí a životopisů 2 uchazečky, ty pozvala na pohovor, který
se konal 21. 11. 2012. Po důkladném prostudování
všech materiálů, vyhodnocení pohovorů, vybrala komise paní Lenku Knapovou, trvale bytem Nová Paka,
která přesvědčila svou promyšlenou koncepcí, svými
znalostmi z oblasti knihovnické, cestovního ruchu,
legislativy, ale i znalostmi kulturního a společenského života v obcích.
S Petrem Pavlem se však úplně neloučíme, bude
nadále vykonávat funkci knihovníka v Bělé u Pecky.
Touto cestou mu děkujeme za vynikající a obětavou
práci v Místní knihovně v Pecce a ve veřejném životě. Přejeme mu pevné zdraví, mnoho krásných zážitků z cest po našich horách a spoustu času na vnoučata a koníčky jako je např. malování.
Ráda bych Vás pozvala na 5. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta, který se koná
31. prosince od 10 hodin. Trasa povede z náměstí
na hrad, kategorie jsou připraveny od předškoláků
až po veterány.
Po rušném Silvestru můžete s námi vyrazit na
22. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku, a to 1. ledna ve 14 hodin. Start se uskuteční
z náměstí v Pecce, občerstvení bude zajištěno na vyhlídce a v cíli na sále hasičské zbrojnice v Pecce.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásné a klidné
vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví, dobrou
náladu, hodně tolerance a štěstí ať provází Vaše kroky po celý rok 2013.
Hana Štěrbová

Advent a Vánoce

Milí čtenáři,
letošní rok 2012 pomalu dobíhá svému konci a poslední
měsíc v kalendáři právě začíná. Je to prosinec, který je
v křesťanském světě neodmyslitelně spojen s narozením
Ježíše Krista. Je to čas pohody, radosti, rodinného setkávání a vůně cukroví.
Ale abychom se mohli v radosti a lásce sejít u štědrovečerního stolu, je třeba se na to připravit-uklidit
doma, zamést ve svých srdcích a nakoupit dárky. Úklid
nám symbolizuje přípravu na něco důležitého, na něco
čeho si vážíme a k čemu upínáme v danou chvíli svou
pozornost i mysl. Je to činnost nezbytně nutná k dosažení pozdější radosti.
V církvi se takovýto čas příprav na Vánoce nazývá
Advent neboli doba adventní.
Slovo advent má své kořeny v latině a znamená
„očekávat“. Advent je tudíž očekáváním na příchod
Páně (Ježíše Krista) a zahrnuje čtyři neděle (čtyři týdny) před Vánocemi. Adventní čas končí 24. prosince na
den narození Páně (Ježíška). V době adventní se pořádají v naší farnosti v různých kostelích koncerty, které
nás doprovázejí a současně připravují na Vánoce.

Vždyť každý z nás na někoho nebo něco čeká. Žena,
když je těhotná, čeká na narození svého dítěte. Rodiče
čekají na své děti, až se vrátí ze školy. Rodiče očekávají
od svých dětí, že přinesou ze školy ty nejlepší známky.
Manžel, když se vrátí z práce, očekává, že mu manželka
připraví dobrý a chutný oběd. Děti čekají na jarní a letní
prázdniny a nebo na Mikuláše, který jim přinese dárky.
Celý náš život je jedním velkým očekáváním.
Křesťané očekávají v době adventní narození Pána
Boha a člověka – Ježíše Krista. Je to radostné očekávání, protože Ježíš se stal člověkem, stal se jedním z nás
a přijal na sebe naši přirozenost. Je to naděje pro každého z nás, je to dobrá zpráva. Ježíš nám přinesl poselství
pokoje, lásky a víry. Ať se toto poselství uskutečňuje,
drazí čtenáři, ve vašem každodenním životě, jak v době
adventní i vánoční, tak i v novém roce 2013.
Přeji vám všem i každému zvlášť radostné a požehnané prožití vánočních svátků a Boží milost ať vás provází!
Jménem svým i za celou farnost Pecka vás zvu na
bohoslužby v době vánoční.
Už se těším na vaši přítomnost!
P. Mariusz

Vánoční bohoslužby ve farnosti Pecka
Pondělí 24. prosince
Štědrý den – Půlnoční mše
Vidochov – 14 hodin
Borovnice – 16 hodin
Mostek – 22 hodin
Pecka – 24 hodin
Úterý 25. prosince
Boží hod vánoční
Pecka – 8 hodin
Borovnice – 9.45 hodin
Mostek – 11.15 hodin
Středa 26. prosince
Sv. Stěpána
Pecka – 8 hodin

Neděle 30. prosince
Svátek Svaté Rodiny
Pecka – 8 hodin
Borovnice – 9.45 hodin
Mostek – 11.15 hodin

Pecka – 8 hodin
Borovnice – 9.45 hodin
Mostek – 11.15 hodin

Pondělí 31. prosince
Sv. Silvestra
Pecka – 16 hodin Mše na závěr
občanského roku 2012 – jako
poděkování Bohu
Úterý 1. ledna
Nový rok
Den obnovy samostatného českého
státu

(pokračování z první strany)
Nedělní pohodu umocňovala náměstím se nesoucí hudba, zpěv a potleskem odměňované básničky přednášené
dětmi na podiu chráněném velikým stanem. Slunce sice
bylo zakryto sněžnými mračny a teplota na nule, ale to
neubralo nic na dobré předvánoční náladě. Vyvrcholením svátečního odpoledne první adventní neděle bylo
rozsvícení nově ozdobeného vánočního stromu, který
ponejprv posvětil místní pan farář. Mírně zasněžený

Neděle 6. ledna
Zjevení Páně
Pecka – 8 hodin
Borovnice – 9.45 hodin
Mostek – 11.15 hodin
Neděle 13. ledna
Křest Páně
Pecka – 8 hodin
Borovnice – 9.45 hodin
Mostek – 11.15 hodin

štíhlý vysoký smrk se zatřpytil a přítomné okouzlil desítkami zářících žároviček, jimž na vrcholu vévodí zářící
hvězda. Takhle hezký vánoční strom na náměstí v Pecce ještě nestál. Bude zdobit náměstí, i když utichne ruch
prvního adventního trhu na Pecce, až ho padající vločky
přikryjí bílou sněhovou peřinou, až přijde ostrý mráz či
přechodná obleva, bude zářit do té doby, až tři králové
budou psát K+M+B.
-PaPListy Peckovska / prosinec 2012 – březen 2013
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Děti z ekologického kroužku
oslavily Den stromů

V sobotu 20. října 2012 se několik dětí z ekologického
kroužku společně s rodiči zúčastnilo akce pořádané miletínským oddílem Zelená stopa Den stromů s Lipovou
panenkou a skřítkem Kaštalínkem. Tento den stromy slavily svůj svátek, děti se podle Stromokruhu, který vycházel z keltského kalendáře, dozvěděly dle svého data
narození, který strom je právě ten jejich.
Na startu každý odevzdal vyrobeného skřítka Podzimáčka a již jsme vesele se sluníčkem v zádech vyrazili na
trasu. Po Erbenově stezce nás provázeli skřítkové a víly.
Na jednotlivých stanovištích nás čekala Lipová panenka,
Kaštalínek, Dubínek, Vrběnka, Smrček a další. Připravili
si pro nás mnoho zajímavých úkolů. Podle větviček jsme
poznávali stromy, k jehličnatým větvičkám jsme přiřa-

zovali šišky, po lese jsme vyhledávali obrázky lesních
zvířátek, poznávali jsme lesní plody. Z dřevěných žetonků jsme skládali slova – názvy stromů. Za každý dobře
splněný úkol jsme dostali malou odměnu a už jsme se
těšili na dalšího skřítka nebo vílu, co pro nás má za překvapení. Ke konci cesty jsme splnili kvíz – hmatem jsme
určovali, o které lesní plody se jedná. V cíli nás čekala
tvořivá dílna, kde si každý vyrobil ze šišek, kaštanů a žaludů zvířátko nebo panáčka podle vlastní fantazie.
Všichni prožili krásné sobotní odpoledne v přírodě,
dozvěděli se mnoho nových poznatků. Jsem ráda, že se
k nám přidali i rodiče a sourozenci dětí z kroužku, a těším
se, že se v tak hojném počtu zúčastníme i další akce…
Monika Rejlová

Halloweenský průvod prošel Peckou
Poslední říjnový večer 31. 10. 2012 proběhl na naší škole
Halloweenský večer. Sraz byl v 17 hod. ve škole. Žáci
si s sebou měli donést dýni na dlabání, svíčku a masku.
(Některé byly obzvlášť strašidelné.) Společnými silami
jsme vydlabali dýně, zapálili je a převlékli se do masek.
Průvod si namířil nejprve na místní hřbitov, který byl
v tomto dušičkovém období krásně osvícen. Načerpali
jsme zvláštní atmosféru a vyrazili na předem domluvenou návštěvu. (Svátek Halloween se u nás zatím moc

Plavecký kurz

Zápis do 1. třídy – ve čtvrtek 17. ledna od 13 do 17 hodin v ZŠ Pecka.

Projekt Živá škola

Od 1. 1. 2013 začíná naše škola pracovat na dalším velkém projektu. Jmenuje se Živá škola a je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
Objem finančních prostředků získaných pro realizaci projektu představuje 2 040 714,40 Kč. Součástí projektu budou následující aktivity:
Celá škola mluví anglicky – aktivita zaměřená na
posílení praktického využití anglického jazyka. Na celé
škole proběhnou anglická dopoledne, zaměřená na témata běžného života.
Přírodovědné dílny – jednou měsíčně se žáci budou
účastnit přírodovědných dílen směřujících k zatraktivnění přírodovědných předmětů. Pro tuto aktivitu navíc
vybudujeme novou učebnu z bývalé skladové místnosti.
4
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Také v letošním školním roce se žáci 1.–3. třídy základní školy a 17 předškolních dětí z mateřské školy zúčastnilo plaveckého výcviku v Plavecké škole
v Hořicích.
Plavání probíhalo každou středu od 12. září do
14. listopadu 2012. Děti absolvovaly 10 lekcí plaveckého výcviku. Žáci školy měli každý týden dvě vyučovací hodiny a děti ze školky po jedné vyuč. hodině.
Plavci se učili různé plavecké styly, skoky do vody,
potápění, plavání pod vodou. Skupina neplavců, která
byla letos velmi početná, se nejprve při výuce učila
potápět hlavu, splývání, plavání s deskou i dalšími
plaveckými pomůckami a postupně také základní pla-

neslaví, tak jsme nechtěli uvádět místní obyvatele do
rozpaků a zvonit jim u dveří, jak je to zvykem v anglicky
mluvících zemí.) Občerstvení bylo úžasné, žáci v maskách byli odměněni za večerní dobrodružství.
Pro úspěch akce jsme se rozhodli, že založíme tradici Halloweenského průvodu a příští rok uděláme tomuto
svátku větší reklamu a zapojíme do něho více osob – nejen z řad žáků, ale i místních obyvatel.
K. Zadrobílková

vecký styl – prsa. Děti se snažily, řada z nich na konci
plaveckého kurzu uplavala alespoň několik metrů bez
pomůcek.
Plavčíci se dětem plně věnovali, střídali činnosti, názorně žákům ukazovali plavecké styly, a to i ve
vodě.
Děti se na plavání vždy těšily a s chutí se učily všemu novému. Jejich plavecké pokroky jsou nepřehlédnutelné. Plavecký výcvik byl pro děti velmi přínosný
a většina z nich se již těší na příští rok, kdy se v plavání budou moci zdokonalovat.
Jana Morávková

Přírodovědné výjezdy- zde se zájemci z řad žáků
podívají do různých center ekologické výchovy
a budou pracovat v jejich programech.
Ekologická školení pro členy realizačního týmu
projektu- na nich by vyučující měli načerpat inspiraci pro oživení výuky svých předmětů směrem
k ekologické výchově.
Interaktivní chodby – nejrozsáhlejší část projektu má proměnit chodby školy v interaktivní herny
s různými úkoly a stanovišti. V Galerii na schodech
pak budou žáci prezentovat své výtvarné výtvory
a hodnotit výtvory spolužáků.
Alena Müllerová
Listy Peckovska / prosinec 2012 – březen 2013
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Z mateřské školy

Kam s těmi batůžky? Výroba lampionů
To byla dost častá otázka kolemjdoucích, když jsme se
v úterý 18. září 2012 vydali se staršími dětmi na dopolední vycházku ke Stupenskému kostelíku.Vybaveni
oblečením do přírody a vydatnou svačinou jsme hned
po ránu vyrazili na cestu. Obloha byla jasně modrá, sluníčko svítilo a nám se krásně šlapalo. Než jsme dorazili k cíli, zvládli jsme ještě prochodit les a do košíku
jsme ukládali jednu houbu za druhou. Radost nám udělal
za chvíli nejen plný košík, ale i pohled na červené kloboučky s bílými puntíky. Panečku, těch tam bylo a jedna
větší krasavice než druhá. Než jsme se nadáli, byli jsme
u cíle. Nejprve nás čekal odpočinek s krásným výhledem na roubené chaloupky na protějším kopci ve Stupné
a potom svačinka. Dlouho jsme na lavičkách pod stromy
ale nevydrželi odpočívat a tak jsme se vydali na zpáteční
cestu do školky. Vycházka se nám vydařila a už se těšíme
na další do blízkého okolí našeho městečka.

Nastává podzim…

Ve středu 26. září odpoledne nás v mateřské škole
čekalo rozloučení s létem na školní zahradě. Než
jsme ale na zahradu vyrazili společně se svými rodiči, sourozenci a kamarády, potěšili jsme ve školce maminky i tatínky básničkami, písničkami, které
jsme se od začátku školního roku naučili. Ale ani
rodiče nezaháleli. Někteří se proměnili ve zvířátka
z pohádky Budka a musíme říci, že i rodiče si užívali
dlouhý potlesk. A pak už honem na zahradu. Zde paní
učitelky pro děti uchystaly několik stanovišť, kde si
mohly děti plnit různé úkoly – sbíraly houby, brambory do košíků, házely šiškami do stromu, chytaly
ryby v rybníce, házely obručemi na cíl. Mezitím zbyl
čas i na skluzavku, prolézačku a hry s míči. Kdo měl
hlad či chuť, na toho čekal ohníček, opékač a buř6
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s rodiči

Pracovní odpoledne na nás čekalo v pondělí 22. října 2012. Vybaveni nůžkami, barevnými papíry, lepidly
a hlavně chutí do práce si něco vyrobit jsme se dali do
výroby lampionů. Za dva dny nás totiž čekal Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku.
Na rodičích bylo to, aby dětem vyrobili hlavní obrys
lampionů a pak už mohly děti vesele zdobit.
Zanedlouho jsme viděli, jaké lampiony nám budou
svítit na cestu – byla to kočička, sova, měsíček, pejsek,
motýlek, drak, jablíčko či medvídek. Takové nádherné
neprodávají v žádném papírnictví ani v žádném supermarketu. To dovedou jenom šikovné ruce našich dětí
a jejich rodičů. Chválíme všechny za šikovnost a snahu
si vyrobit svůj vlastní lampion.

ty. A vůně nešla jenom od ohníčku, ale i od grilu,
kde pan Pavel a pan Murdych smažili bramboráčky.
K dobrému jídlu patří i pěkná muzika a o tu se staral
pan Kalista, který si s dětmi zpíval a hrál na kytaru.
Za chvíli měl kolem sebe dětský orchestr, který hrál
na dřívka a lžíce. Najednou se obloha zatáhla, přišel
déšť, ale naši akci neukončil. Přemístili jsme do jídelny v mateřské škole a tam se dál vesele zpívalo
a tancovalo.
Poděkování patří všem, kteří na tuto akci přišli.
Dále těm, kteří nám pomohli s její organizací. Děkujeme také Městysu Pecka, SDH Lhota u Pecky
a Bagu Vidonice za finanční přispění. Na rozloučenou si všechny děti odnesly domů malý dárek na chuť
i na památku.

Lampionový průvod

A podobně tomu bylo i v naší mateřské škole. Venku se
pomaličku začínalo stmívat, ale k naší mateřské škole
přicházely děti s rodiči, se sourozenci, s kamarády ze
školy, ale i řada nám do této doby zatím neznámých lidí.
Ptáte se proč?
Ve středu 22. října čekalo děti rozloučení s Čmeldou,
Brumdou, Beruškou a s dalšími broučky. Byl nejvyšší
čas uložit broučky do postýlky, aby si přes zimu odpočinuli a na jaře s prvním sluníčkem mohli opět vyletět do
přírody. Během dopoledne malé děti ze školky usilovně
hledaly na školní zahradě, kde je ještě nějaký zapomenutý brouček – a našly jich dost. Společně s pani učitelkami
je uložily do postýlky, zazpívaly písničku na dobrou noc
a pak už je nechaly odpočívat.

Ale Čmelovi a Brumdovi se letos do postýlek vůbec
nechtělo. Raději by si ještě hráli s míčem, se švihadly
a s přítomnými dětmi. Nakonec se přece podařilo Berušce dostat oba broučky do postýlek, ale děti ji umluvily a Čmelda s Brumdou mohli jít na poslední vycházku
s dětmi. Všichni si rozsvítili svá světýlka, cestou jsme si
vyprávěli, zpívali, tancovali, naposled jsme se prolétli.
Opečeným buřtem, teplým čajem a nějakou tou sladkostí
jsme si naplnili svá bříška a pak už Čmeldu, Brumdu,
Berušku a všechny děti čekala cesta do svých postýlek.
Pěknou dobrou noc, broučkové.
Jménem všech paní učitelek mi dovolte poděkovat
všem rodičům, kteří si našli čas a této akce se s dětmi zúčastnili. Měly jsme velkou radost. Vždyť z 54 zapsaných
dětí v naší školce se zúčastnilo 46 dětí. A to je pěkné.
Děkujeme.
Na závěr ještě děkuji našim sponzorům – SDH Lhota
u Pecky, Městys Pecka, Bag Vidonice – za finanční a materiální pomoc. SDH Lhota za vzornou přípravu a zajištění občerstvení pro všechny přítomné.

Listopad

Dýňový den

…A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak
broučci, že už nikam nepoletí. Jenom ještě pozvali všecky
ty broučky z roští. A oni přišli a sedli si kolem kamen,
jedli, pili a povídali si…
(úryvek z knihy Broučci)

– a už do školy?

Ano, ale jenom na podívanou. Paní učitelka Jana Morávková pozvala 2. listopadu předškoláky naší mateřské školy do 1. třídy základní školy. Šli jsme se podívat
na běžnou vyučovací hodinu. Prvňáčci nám ukázali, co
se již od září ve škole naučili – jaká znají písmenka, co
dokážou napsat, co si umí spočítat, přečíst. Ale ani naše
děti ve škole nezahálely.
Paní učitelka měla pro děti připravené úkoly – poznávaly geometrické tvary, počítaly, vymýšlely slova na
dané písmenko. Zážitkem pro děti z mateřské školy bylo
určitě i to, že si mohly vyzkoušet, jak se sedí v takové
školní lavici s kamarády. Za svoji šikovnost byly děti pozváné na další návštěvu do 1. třídy.

V úterý 6. listopadu 2012 přicházely děti do mateřské školy s taškami či košíky plných větviček stromů, keřů, s podzimními plody, rozmanitými květy
a dalšími přírodninami. Čekala je dnes velká práce.
Každý si zdobil svoji dýni, kterou odpoledne potěšil
svoji maminku.
Nejprve měly děti za úkol lžící vydlabat vnitřek
dýně a pak už stačilo jen si vybírat libovolné přírodniny a zapichovat je do připravené dýně. Všechny děti
se pustily s chutí do práce a na konci bylo vidět, že
je práce zaujala a že jsou šikovné. Samy si dokázaly
vybírat a vhodně kombinovat rozmanité přírodniny –
možná, že by se divil i některý aranžér.Velkou práci
nám pak dal úklid celé třídy, ale radost a pochvala maminek byla pro všechny velkou odměnou.
Dvoustránku připravila Jana Murdychová
Listy Peckovska / prosinec 2012 – březen 2013
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Na hradě se sešli bývalí i současní průvodci
V sobotu 3. listopadu se na hradě Pecka uskutečnilo velice zajímavé setkání. Paní kastelánka Věra Kociánová
pozvala ke společnému posezení všechny bývalé i současné průvodce, kastelány a pokladníky, jejichž spolehlivě dokumentovaný seznam počínal rokem 1978, a ve
kterém se vystřídalo na 120 jmen. Setkání předcházela
mravenčí práce se zjišťováním adres. Velkou potíž způsobovala řada žen, které zde působily jako mladé studentky, časem se vdaly a přijaly jiná příjmení. I to se
nějak dařilo rozluštit, a tak bylo do nejrůznějších míst
rozesláno na 90 pozvánek. K nemalé radosti paní kastelánky se v sobotu, krátce před 17. hodinou, začalo hradní
nádvoří plnit prvními příchozími. Velké časové rozpětí,
kdy zde někteří průvodci působili, přinášelo počáteční
ostych. Ten ale trval velice krátce, když se začaly scházet
skupinky lidí, kteří zde pracovali společně.
Slavnostní přivítání účastníků, kterých se nakonec
sešlo kolem padesáti, proběhlo v Klenbovém sále, který vznikl při posledních úpravách hradní expozice. Přítomné přivítala paní kastelánka a seznámila je se všemi
novinkami, které v poslední době peckovský hrad pro
návštěvníky připravil. Pak promluvil bývalý dlouholetý
kastelán, pan Jiří Červenka, který zavzpomínal na některé zajímavé historky ze života hradu, jejichž aktéry byli
právě dnešní hradní hosté, bývalí průvodci. Je jasné, že
se vzpomínalo hlavně na události humorné.
Po této oficiální části se účastníci vydali na prohlídku
hradu. V režii paní kastelánky se mohli někteří průvodci
vrátit o několik let zpět a pro své kolegy přednést část
výkladu nebo přidat nějakou veselou historku z dob svého působení. Po prohlídce došlo i na malé občerstvení
a nekonečné vzpomínání na zážitky z průvodcovských
let. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni a všude bylo
možno pozorovat to velké pouto, které je k sobě přitahovalo – totiž hrad Pecku.
Zdeněk Burkert / -r-

Čím jsou někdejší průvodci hradu dnes? Většina z nich
absolvovala vysoké školy a jejich současná povolání
jsou různá: učitelé i ředitelé škol, právníci, ekonomové,
psychologové, sociální pracovníci, knihkupci, kunsthistorici, spisovatelé, dramatici,... A všichni na hrad
a Pecku rádi vzpomínají.

V klenbovém sále a přízemí jsou nová okna
Bezprostředně po ukončení návštěvnické sezony započaly na hradě stavební práce. Především došlo k výměně sedmi oken v přízemí hradu směrem k Bělé. Vzorem byla okna původní a památkáři doporučili zachovat nejen materiál, tj. dubové dřevo, ale také vzhled včetně vitrážových tabulek. Okna vyrobil a osadil mistr
truhlář Milan Trybenekr z Bukoviny. Nyní se dokončuje začištění omítek a další
navazující práce jako je připojení venkovních parapetů a olištování. Zároveň se
pracuje na opravě prasklé kanalizace na veřejných toaletách (která v loňském
roce působila nemalé potíže se zatékáním do sklepní expozice) a také na obnově
některých vnitřních omítek – tu provádí opět místní firma Zverec. Opravy by
měly být hotové do konce roku.
-vk8
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Reorganizace expozic a provozu dokončena!

Letošní sezona byla z mnoha důvodů výjimečná
a dá se říct, že v provozu hradu tvoří důležitý
mezník. Po osmi letech byla totiž završena určitá
„transformace“ hradu, tak aby byl co nejoptimálněji vybaven a mohl reagovat na rostoucí nároky
naší doby – a přitom nepřišel o svou důstojnost
a „ducha“ a mohl dále prezentovat svou autentickou historii. Mnoho drobných i větších krůčků
se muselo udělat v oblasti propagace a prezentace (jen pro představu, v době mého nástupu
si zájezdy nejčastěji objednávaly prohlídky písemně, zasláním korespondenčního lístu, protože
hrad ještě neměl ani webové stránky ani e-mail),
byly vydány celkem tři historické publikace
a nástěnný kalendář, doplněna důležitá „legislativa“ (například se podařilo získat dokument,
který dosvědčuje předání hradu i části mobiliáře
Pecce, nebo asi po 20 letech udělat revizi elektroinstalace a hromosvodů). Nejdůležitější ale
bylo rozvolnění návštěvnického a společenského
provozu, zejména zpřístupněním na prohlídkách
nezávislého klenbového sálu a otevřením nové
prohlídkové trasy.
Poté, co se vloni na podzim podařilo na nádvoří
odkrýt a obnovit původní vstup do sklepení, mohl
být právě v těchto krásných prostorách otevřen druhý
prohlídkový okruh s úplně novou expozicí věnovanou každodennímu životu na dvoře Kryštofa Haranta. Na přípravě této expozice se pracovalo nepřetržitě celou zimu a část jara. Samozřejmě k tomu, aby
vše fungovalo, bylo potřeba zařídit spoustu dalších
věcí – zajistit propagaci, napsat nové průvodcovské sylaby, vytisknout nové vstupenky, přepracovat
webové stránky, průvodci si v krátké době museli
osvojit nový výklad. Druhý prohlídkový okruh byl
zpřístupněn k 1. květnu a teprve v kontaktu s návštěvníky bylo možné ověřit, jak bude nový provoz vůbec fungovat – zda bude zájem o obě trasy
vyvážený, nebo budou lidé preferovat spíše jednu
z nich, zda vůbec rozšíření nabídky prohlídkových
tras bude přínosné?
Nyní, po skončení sezony, už můžeme vycházet
z konkrétních zkušeností a zdá se, že návštěvníci novinky na hradě oceňují a Harantovské sklepy se jim
líbí. Zvědaví byli celkově na novou prohlídkovou
trasu, zájem budily také různé „interaktivní“ exponáty, kterými je doplněna, třeba kouzelný hrací soudek
nebo mechanický otáčivý obraz od Giuseppe Arcimbolda. Hitem prohlídek ale nadále zůstává funkční orchestrion.
Stejně jako v minulých letech hrad pokračuje v pořádání výstav moderního výtvarného umění. Galerie

Hrad Pecka fungovala až do konce loňské sezony právě ve sklepení, nyní pro výstavy využíváme klenbový
sál v přízemí. Letos zde proběhla výstava fotografií
Pecky a Peckovska významného fotografa Bohdana
Holomíčka a zájem o ni byl opravdu velký. Návštěvnicky nejvděčnější jsou ale různé šermířské akce,
třeba na dobývání hradu letos přišlo přes tisíc lidí,
tradičně oblíbené jsou noční prohlídky a ohňová šou,
no a překvapivě velký ohlas měla také hradozámecká
noc, během níž návštěvníci mohli mimo jiné ochutnat
různé renesanční sladkosti. Od 20 hodin do půlnoci
přišlo asi 300 lidí.
Při zavádění novinek jsme mysleli i na svatební obřady. Ty se až do loňského roku konaly pouze v tzv.
rytířském sále, který je na prohlídkové trase, takže
návštěvnický a společenský provoz se tu občas střetávají. Od letoška mohou snoubenci využít také už zmíněný klenbový sál v přízemí, který je na prohlídkách
zcela nezávislý a vchází se do něj přímo z nádvoří.
A pokud chtějí něco neobvyklého, mohou na Pecce
vyzkoušet tzv. zelenou svatbu. Stačí nechat auta na
parkovišti, projít se na hrad pěšky a potěšit se pohledem na krásné okolí. A zdá se, že myšlenka šetrného
přístupu k přírodě je mladým lidem docela blízká. Ze
zhruba 40 letošních svateb se pro tu zelenou rozhodla
asi čtvrtina z nich.
Hrad v letošním roce navštívilo přes 21 tisíc
lidí a dalších 5 tisíc se přišlo podívat na kulturní
akce. Ve své kategorii si Pecka nevede vůbec špatně a rozhodně není žádným „chudým příbuzným“,
jak si myslí někteří místní. Pro představu, jen kolem 16–19 tisíc lidí navštíví třeba docela známé
hrady Potštejn, Grabštejn nebo Košumberk, ještě
méně pak Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou,
na mnoha objektech návštěvnost přes snahu jejich
správců nepředvídatelně klesá, takže dochází k paradoxům, kdy třeba na památku UNESCO, zámek
v Litomyšli, se letos přišlo podívat jen o 3 tisíce lidí
více než na Pecku.
Hrad nespí ani po ukončení turistické sezony.
Právě teď v přízemí probíhá výměna oken a opravy
části vnitřních omítek. Prostě práce je stále dost.
S přáním všeho dobrého v roce 2013
Věra Kociánová

Silvestr 2012
Nádvoří hradu bude tradičně otevřeno
od 23.30 hod.
Listy Peckovska / prosinec 2012 – březen 2013
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Na trhu domácích dobrot se živě směňovalo

„My neseme vám dar, který Bůh všemohoucí dal, z úrody zemské, z rosy nebeské, z tichého deštíčka, z teplého větříčka, aby vám Bůh všemohoucí v tento rok
požehnal,“ s těmito slovy předávali kdysi ženci hospodáři dožínkový věnec jako
symbol ukončení hlavních polních prací. Dnes, v době velkých zemědělských společností, velkochovů a supermarketů, už je nám vztah k zemi i potřeba poděkovat
za dostatek vzdálenější. Přibývá ale drobných hospodářů a díky nim staré tradice
znovu nacházejí smysl.
Poděkování za úrodu proběhlo také na Pecce – v sobotu 13. října požehnal na
nádvoří hradu plody z letošní sklizně bělohradský farář Grzegorz Puszkiewicz.
Slavnost svými písničkami doprovázel folklorní soubor Hořeňák a vyvrcholením
celého odpoledne byl malý trh domácích plodin a výrobků, kterého se zúčastnila
řada místních šikovných lidí. Atmosféra byla úžasná – na trhu se totiž mohlo
nejen nakupovat, ale také směňovat, což leckdo neváhal vyzkoušet. Co všechno dokázali vypěstovat, nasbírat a vyrobit místní lidé – samozřejmě vše v „bio
kvalitě“? Jaká byla nabídka? Ochutnat bylo možné vynikající kozí sýry, smažené
kedlubnové placičky, několik druhů koláčků a buchet, různé domácí marmelády,
mošt, likéry, ovocná vína, sušené ovoce a bylinky, léčivé sirupy a k tomu polštářky z ovčí vlny nebo sušený len na aranžování. Radostné směňování nejen zboží,
ale i různých receptů a návodů se protáhlo až do večera. Poděkování za úrodu
bylo opravdu povedené.
-vk-

Rytířský sál znovu prozazářily
podzimní barvy

Druhý ročník aranžérské soutěže O nejhezčí podzimní vazbu, kterou vyhlašuje hrad Pecka, se opět vydařil.
Do soutěže se přihlásilo deset šikovných lidí z Pecky
i okolí se 14 podzimními dekoracemi ze suchých i živých podzimních květů, plodů a listů. Výrobky byly
od soboty 13. října vystaveny v rytířském sále, kde je
mohli až do konce měsíce hodnotit účastníci prohlídek.
Znovu byl využit tzv. „kuličkový systém“, který jsme
vymysleli při předloňském, prvním ročníku soutěže.
Před vstupem do sálu dostal každý návštěvník tři korálky a mohl je přidělit vazbám, které se mu líbily nejvíc.
Osvědčené návštěvnické bodování také určilo vítěze
soutěže. První místo s přehledem získala Světlana Kociánová z Opatovic nad Labem, druhá byla peckovská
aranžérka Kateřina Munzarová a třetí (pouze o 2 body)
minulá vítězka Nikola Kejzarová ze Dvora Králové.
Slavnostní vyhodnocení aranžérské soutěže proběhlo
stejně jako předloni v salónku hotelu Roubal, a to v neděli 28. října za přítomnosti odborné poroty, manželů
Havlínových z květinového studia Háčko v Nové Pace.
Každý z účastníků dostal na památku knížku o hradu a tričko s logem hradozámecké noci, které zajistil
Městys Pecka, a vítězové získali také hodnotné ceny,
poukázky do restaurace a na kulturu. Věnoval je hrad
10
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Pecka, městys Pecka a provozovatel občerstvení na hradě Jan Knob. Své pořadí soutěžních výrobků stanovili
i manželé Havlínovi, kteří na závěr udělili cenu poroty
Nikole Kejzarové (jinak majitelce třetího místa v návštěvnickém hodnocení).
Při kávě a čaji, které sponzorsky poskytl hotel Roubal, si mohli účastníci soutěže O nejhezčí podzimní vazbu příjemně popovídat s porotci i mezi sebou. Hlavním
tématem samozřejmě bylo aranžování, jeho pravidla,
techniky i různé vychytávky při práci s květinami a přírodninami.
-vk-

Jan Opolský / Na hradě Pecce

Právě letos si připomínáme 70 let od úmrtí významného básníka Jana Opolského, rodáka z Nové Paky.
Jeho poezie je tíže uchopitelná, už proto, že vědomě
čerpá spíše ze symbolistické a dekadentní tradice.
Připravme se tedy, že Pecka v očích této výrazné básnické osobnosti není místem idylickým.
Není jiného hradu, v ruinách hynoucího, který by vybavil tolik reminiscencí smutných a jemných, tíživé melancholie a pocitu nenávratnosti, tkerý se jako hrot rezivé
zbraně do prsou zabodává. S šumením skoro slyšitelným
přelévají se tu daleké vlny minulosti a uniklá hrobní vůně
otvírá v myšlenky pohroužené čelo. Není hradu, který by
ve svých zbídnělých síních věznil tolik pochmurné obrovitosti a slávy, povlékaje plísním a pavoučím zmrtvělé
posuny dějin.
Není hradu posupnějšího, pyšnějšího, jehož servaný majestát, v mlčení ponořený, vyčnívá jako bludný
balvan, v tišinu dneška vznešenými bouřemi zanesený.
Okny jako prázdnými očními jamkami slepce probleskuje vycházející a zapadající slunce, svěží horský vítr ofukuje ve dne v noci jeho zvětralá zdiva a luna jako neklidný snivec prochází prázdnotami hradu, hledajíc utišení.
Jaro po stokrát se vracející kropí vrch třešňovými
květy a chladný sníh stelel se v návěji na to, co už dávno
odumřelo.
Lysý, bezlesý kopec vydán je vlným vzdušného modra a křik vran smutný a zlověstný snáší se s výšek, aby
vás vyrušil ze snivosti. Neboť všecko je tu sen, smutný
a prázdny, jehož se nemožno nasytiti. Dávná česká sláva,
vězněná basaltovými skalami, vanutí zašlé moci a víry,
sled krve a ryku provívá utichlou oblastí jako hlas mrtvého světy, před mímž se tvá duše s bolestí poklonila.
Tři staletí proměnila v troud mučednické tělo hradního pána, krvavá rána víry zalila se na vždycky černo
zemí, a jediné, co ještě zbývá, jest jenom tento prochladly, z hlubiny dějin vystupující fluid, jímž jsou strmé obrysy Pecky obmývány. Jenom jakýsi chaotický ševel,
sloučený z vání praporu, v dálku se propadajícího třesku zbraní, šustění atlasu a pergamenu a zesláblé ozvěny
mešní ovíjí lehkým šlářem myšlenky člověka, stojícího
v užaslé nehybnosti na vrcholu Pecky s cestovní svou
holí. Strašlivá samota střeží zdi a valy a jako suchý výkrik proráží jejich ticho pád odervaného kaménku se svahu hory. Ohromný, zářící rozhled opájí smysly a hučení
hájů donáší vítr jako mystický posel ze severu a jihu.
Se strany půlnoční, oddělen dvoumílovou vzdáleností, smutně pozdravuje Pecku Kumburk, vynášeje se
v ubledlém nebi jako ztemnělý akvamarin. Také on poléván v minulosti často krvavou dějinnou září a toto přátelství gigantů zhynulou slávou je produševněno. A kolkolem jehom širé luhy, zlaté oceány žit, jiskrné pruty vodní,
upící živoucně v zápasu s mlynskými koly, vesnice bílé

a drobné, života utajeného, zelené stráně a plamenná vřesoviště, nad nimiž vůně bloudí a útlé silnice jako šerpa
konce nemající, vedoucí zdánlivě k horám.
Tento kraj sálá a dýše, hrouze se do koupele světla
a žití, jubilování skřivanů a vzdálený hlas venkovských
zvonic činí z tohoto obrazu souhrnu vesmíru tiše pějícího, který se kolem mrtvého zámku vlní a pohybuje.
Jenom městečko pod hradem, fádní a hluché, přikryté
z předobré polovičky vrženým stínem fary, usiluje o znehodnocení velikých pojmů samoty, slávy a šíra a krčí se
jako paskvilný dodatek k obrovským rysům hradním.
Každým krokem, kterým se po příkré cestě z nízké
a nemilé sféry ke hradu přibližujete, odkládáte s rozkoší
část své duchovní bědy a na samém vrcholu v závanu
čistého větru obětujete svoje srdce staletým vidinám, jež
vám z mlčení vyplynuly. Nekonečná řada přeludií v mlžném defilé pohybuje se před vašima vnitřníma očima:
třpyt zbroje, vlání per, divoké vzepětí koňstva, kypění
vína i krve, se sladkou hudbou tlumené víření bubnů,
tvoří jemný a bohatý rámec pohaslých dějství, jimiž se
dějiny naplnily.
Pán hradu, císařský rada a komoří, jehož ušlechtilé líci vtisknuto je znamení tragického příští, tráví nad
knihou schýlen v dubovém křesle velkiké síně, v paměni jeho ještě nesrovnány plynou upomínky prosvětlené
dosud azurem vlašského nebe, žehem pouští a koženou
vůní Orientu, jeho ruce ve snivé improvisaci probírají se
strunami a klávesami instrumentů a jeho sny o mocné
stavovské slávě zrodily se již kvůli tomů, aby se staly
předmětem nejistoty pro pozdější historii. Přirozená
důstojnost, věnčící pohyby tohoto milence čtyř vladařů, člověka a umělce – i cítíte se touto vidinou na mysli
odpoutání. Zdlouhavá echa uléhají životem odpuzena na
studených dlaždicích chodeb, hluboký hlas věžní stráže
odčítá bděle zaniklé noční hodiny a cimbuří hradu zardívá se v nepokojném čase zářemi švédských ohňů. Chladný soumrak upomíná vás na vaši samotu a vaše myšlení
o minulosti, jak o lázni z mlhy a krve, k životu zdá se
probuzeno. Netopýr obletí tichounko časné smrti zasvěcenou ruinu a jedině hvězdy ve věčné mladosti rozsvěcují se pokojně v hlubině všehomíra. Sejdete po příkré cestě a dospějete silnice jako šerpy konce nemající, kterou
je krajina ovinuta. Podivná síla pudí vás vrátiti se ještě
jednou pohledem zpátky.
V hradním okně zjevuje se okrvavená hlava Harantova a na věky vpalují se do duše výmluvně její oči. Z panské komnaty nesou se zdušené zvuky starodávného clavikordionu a altové violy a tento pláč minulosti provází
vás na cestě k domovu, který jste nakrátko opustili.
Jan Opolský:
Hranolem křišťálu. Praha (J. R. Vilímek) 1944
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Místní knihovna v Pecce informuje,
jak bylo v roce 2012

Konečné vyhodnocení činnosti Místní lidové knihovny v Pecce v letošním roce 2012 se provede až po
ukončení celého kalendářního roku. Protože však do
jeho konce zbývá jeden měsíc a již není naplánována
žádná větší akce, ve středu 5. prosince proběhne pravidelný pořad Čtení v knihovně jehož téma se zaměří na
předvánoční povídání, lze si tedy již nyní připomenout,
co se v knihovně letos událo. Hned v úvodu je možno
konstatovat, že statisticky sledované výsledky nebudou od předcházejících let nijak výrazně odlišné.
Co se týká počtu registrovaných čtenářů, zůstává jejich počet stejný, přestože se jich několik letos ještě
nepřihlásilo, ale naopak do knihovny přišli noví
čtenáři. Knihovní fond byl rozšířen o 213 knižních
svazků a naopak z důvodu opotřebování a pro zastaralost bude vyřazeno 17 kusů knižních svazků. Aby byla
pro čtenáře zajištěna dostatečná nabídka výběru byla
provedena obměna 352 kusů knih z celkového počtu
390 titulů půjčených z výpůjčního fondu Knihovny
Václava Čtvrtka v Jičíně. Šestnácti čtenářům bylo
půjčeno celkem 39 knih z jiných knihoven v rámci
meziknihovní výpůjční služby. Jedná se o tituly, které

Archeologická vycházka na Valy.
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si čtenář žádá půjčit, ale nejsou ve fondu naší knihovny. V nabídce knihovny je také celkem 19 titulů
časopisů. Největší frekvenci výpůjček mají Květy,
Vlasta, Naše rodina, Regenerace, Krkonoše a Jizerské
hory, Instinkt, Chatař a chalupář, Čtyřlístek, Xantypa,
Cykloturistika, Země světa, Bravo girl!
Kromě výpůjčních služeb je v knihovně využíván
přístup na internet.
Knihovna se svými akcemi zapojuje do celostátních knihovnických aktivit jako je Březen měsíc
čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den
dětské knihy. Nejen v těchto obdobích knihovnu
navštěvují děti z Mateřské a základní školy v Pecce,
aby besedovaly na různá, především literární témata
a téma navazující na zadání školní výuky. Zároveň se
uskutečnilo několik beseda a setkání se zajímavými
lidmi a jejich profesemi a to buď v pravidelném pořadu
Čtení v knihovně, nebo v jiný podvečer. Většinou se
jednalo o osobnosti a autory mající vztah k našemu
regionu např. K. V. Rais, Leontýna Mašínová, Poezie a próza Igora Slouky, literární díla Nadi Hamanové, setkání s hodinářem a podnikatelem Ladislavem Tázlarem, s Oldřichem Knapem, který působil
v Armádním středisku vrcholového sportu Dukla Liberec, s Mgr. Petrem Luniaczkem, který vyhledává,
fotografuje a píše o roubených chalupách staveních
a s archeoložkou Dr. Evou Ulrychovou o význačném
hradišti Valy u Kalu. Knihovna úzce spolupracuje
s Kulturním sdružením Harant Pecka. Celkem se
v knihovně uskutečnilo 37 takovýchto akcí.
Úspěšnou akcí byl křest útlé knížky Peckovské
pohádky dědečka Aloise, které sepsala a svým
nákladem vydala Naďa Hamanová. Slavnostní akt
připravila a zrežírovala ve středečním odpoledni
3. října na patřičně upraveném a vyzdobeném sále
hasičské zbrojnice v Pecce. Téměř čtyřiceti přítomným
dospělým a dětem vyprávěla o tom, jak pohádky
vznikaly, byly čteny ukázky z několika pohádek, a to
vše prokládala promítáním starých fotografií z Pecky
i míst, kterých se pohádky týkají a fotografiemi
tehdejších i současných peckovských dětí.
Vrcholem pořadu byl křest samotné knížky. Tohoto slavnostního aktu se ujala starostka Městyse Pecka
Hana Štěrbová a přitom knížce a autorce popřála, aby
se líbila a byla stále čtená. Poté došlo na rozřezání
k této příležitosti upečeného dortu ve tvaru a vzhledu
křtěné knihy. Chutného kousku se dostalo každému
z přítomných.
Ve středu 1. srpna odpoledne měla v knihovně velmi zajímavou přednášku Dr. Eva Ulrychová o archeo-

logických nálezech v místech bývalého hradiště na
vrchu Valy u Kalu. Protože zúčastněné její vyprávění
doplněné nákresy a leteckými snímky dané lokality
velmi zaujalo, bylo dohodnuto, že se naplánuje vycházka s výkladem přímo v terénu. Společná vycházka se uskutečnila v sobotu 20. října odpoledne. Na
náves do Kalu toho příjemného slunného podzimního
odpoledne přišlo a přijelo 115 lidí. Těsně po třinácté
hodině všichni společně vyšli v čele s paní Dr. Evou
Ulrychovou loukami a poli směrem na dva kilometry vzdálený vrch Valy. Na několika zastaveních
podala paní doktorka zasvěcený výklad historie této
jedinečné a významné lokality, kde stávalo hradiště
využívané Kelty i Slovany, jak vyplynulo z náhodných nálezů a především z nálezů při archeologických výzkumech. Při výkladu odpovídala na řadu zvídavých dotazů. Vydařené odpoledne podnítilo zájem
většiny přítomných opět uskutečnit obdobnou vycházku na neméně zajímavou lokalitu na nedalekém
Vřesníku a místě zvaném Hrádek. Tato vycházka bude
počátkem dubna příštího roku.
Další úkol, který je knihovně uložen v metodických pokynech k činnosti a působení knihoven
v ČR, knihovna letos splnila zorganizováním ankety
k průzkumu spokojenosti uživatelů služeb poskytovaných knihovnou. Místní knihovna v Pecce se tohoto úkolu zhostila jako mnohé ostatní knihovny tím, že
průzkum provedla formou ankety. Tu v naší obci vyhlásila od 1. srpna do 30. září. Anketa byla anonymní,
obsahovala 19 otázek a kdokoli svými odpověďmi
mohl vyjádřit svůj vztah ke knihovně jako kulturnímu
a informačnímu centru v obci. A to buď elektronicky,
nebo písemně. Anketní lístky byly volně dostupné
na oznámených místech, elektronicky na webových
stránkách MK v Pecce.
Ankety se zúčastnilo celkem 46 osob. Z toho
prokazatelně 18 mužů a 25 žen. Věkové složení
zúčastněných: Do 15 let – 26 os., 16–20 let – 2 os.,
21–30 let – 1 os., 31–40 let – 1 os., 51–60 let – 2 os.,
nad 60 let – 13 osob. Ne každý respondent však
odpověděl na všechny otázky. To bylo naprosto

v pořádku, neboť i tak byly postaveny otázky. Elektronické verze využili 3 respondenti, ostatní použili
písemné anketní listy. Převážná většina odpovědí
na hodnotící otázky byla v oblasti velmi dobrý až
průměr. V oblasti negativního hodnocení se vyjádřili
nejvýše 4 respondenti. Z odpovědí dále vyplynulo, že
většina lidí sice přečte za rok méně než 10 knížek, ale
to je ještě slušný průměr. Spíše je zarážející vzhledem k věkovému složení respondentů a rozšířenému
používání počítačů, mobilů a tabletů, že více jak
polovina z nich nesleduje webové stránky knihovny
a nevyužívá elektronický katalog knihovny např. ke
zjišťování, jaké knihy jsou ve fondu, a které je možné
si půjčit, jaký pořad knihovna připravuje nebo jaké
akce v knihovně již proběhly.
Anketa svůj účel splnila a provozovatel knihovny
a obsluha v knihovně mohou dále hledat cesty kam
a jakým způsobem zaměřovat činnost knihovny, aby
se naplňovala vládní koncepce rozvoje knihovnictví
a zároveň byly uspokojovány potřeby uživatelů knihovnických služeb z řad obyvatel a návštěvníků obce,
jak tyto služby rozšiřovat a co nového veřejnosti
nabídnout.
Kromě uvedených činností knihovna svým
návštěvníkům nabízí v komisním prodeji ke koupi
knížky místních autorů, pohledy z Pecky, brožury
a poskytuje výběr propagačních a informačních turistických materiálů.
Knihovna je otevřena celoročně pro všechny, kteří
projeví zájem o kteroukoli nabízenou službu.
Informace o provozu knihovny v prosinci 2012.
Naposledy v letošním roce je knihovna pro
veřejnost otevřena v pátek 21. prosince.
Ve dnech 28. a 31. 12. je knihovna zavřena.
V pátek 4. ledna 2013 bude knihovna otevřena
v běžném provozu.
Příjemné, pohodové a v radosti prožívané období
Vánoc a především dobré zdraví, spokojenost a hodně
štěstí v nastávajícím roce 2013 všem přeje knihovník
Petr Pavel.

Křest Peckovských pohádek Nadi Hamanové s ilustracemi Petra Paval.
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I vůl zapláče

Mistr průšvihů

Nemoc z povolání si odnesl do důchodu promovaný
pedagog Hruška studenty přezdívaný padavka. Každého
poučoval a klasifikoval, tak se na něm podepsalo čtyřicet
dva roků služby na stupínku pod tabulí.
Ano, on pamatuje vývoj školství od doby, kdy do
čtvrtého ročníku měšťanské školy vstupoval ozbrojen
rákoskou. Kdy po něm prevíti z poslední zvané „oslovské lavice“ házeli namočenou houbou, on zažil malér se
studentkou tercie B, kterou odmítl v přírodopisném kabinetu políbit. Zoufalá Dáša, řečená mezi spolužáky Lejdy
vypila litr červeného inkoustu, a on byl přeložen do „myšárny“, do pražské měšťanky u Botiče, kam překládali
učitele za trest, ba některé okoralé, zdecimované před
důchodem.
Hruška byl odborníkem na přírodní vědy, tudíž zanechával po sobě „pomníčky“, poprvé získal ředitele
školy i své žáky pro zbudování kabinetu s názvem „na
dně mořském“. Žáci s nadšením vynášeli přírodovědné
sbírky a do kabinetu byla nastěhována maxivana. Do
akvária věnoval první exponát říďa školy, korálový trs,
který ulomil na dně Jaderského moře a propašoval do
Čech. Přibyl do expozice i koník mořský, kterého odchytil s otcem žák Žaloudek na prázdninách v Egejském
moři. Spor vznikl, když měli být do kádě vpuštěni rak
říční a želvička. Keramický kroužek vytvořil mečouna
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a figurku potápěče. Katastrofa nastala, když akvárium
přeteklo a museli se poté malovat třídy v přízemí a vyplavený byt školníka. Život na dně mořském už nebyl
obnoven a také začas zapadla i vzpomínka na zaníceného přírodozpytce Hrušku.
„Jsou okamžiky v životě lidském, že i vůl pláče.“
Pravil učitel Hruška, když byl přeložen na devítiletku do
Veselí. Hned na počátku školního roku, ještě vzpružen
prázdninami, začal v přírodopisném kabinetu budovat
jeskyni „KUK DO PRAVĚKU“.
Žáci vydlabali balvany z hradu a vznikala v kabinetě
jeskyně, v níž u ohně seděla Věstonická Venuše s velkými prsy a houfem dětí. Otec, člověk neandrtálský se vracel z lovu s kýtou z mamuta na rameni. Heslo ČLOVĚK
SE VYVINUL, NEBYL STVOŘEN držela pravěká opice
Homo stupidis. Patronátní škola ze sibiřského Omsku
zaslala hrst chlupů a mamutí kly. Ředitel přispěl dvěma
pazourky a dolní čelistí se třemi zuby. Expozice měla bohatou návštěvnost až do chvíle, kdy lehl kabinet požárem.
Technik hasičského sboru určil příčinu – kdosi vykřesal
jiskru z pazourků.
Pedagog Hruška byl přeložen do základky při Botiči. Začal budovat základnu pro přistání létajících talířů.
Místo Padavka mu přezdívali Ufo.
Miroslav Procházka

Velevážené vašnostky
a vašnostové, havrlanti a raubíři,
ve Vašem městečku se opět
chystá na veleslavnou cestu
od stavení ke stavení.
Všeliké roztodivné masky vyrazí
od Našeho kostela po odbití
třetí hodiny.
Zaručeně živá muzika, dobroty
ze zabíjačky, po průvodu
posezení v peckovské hasičárně,
spousta zábavy, tance a veselí.

Masopu
d
stní pruvo

Přidejte se k nám.
občanské sdružení

Bezdružic

„Světe zboř se! Je to on, není to on! Snad se nevracíš na
místo činu, Krtičko? Uhodl jsem, co? Jak tě vidím, hned
mám hubu rozšklebenou od ucha k uchu. Nešálí mě zrak?
No moc ses nezměnil, řekl bych, že ses jen trošku rozvinul. Jak oni ti to přezdívali… ne, nenapovídej, Krtička,
řečený Krtek!
Nabral jsem dech a chtěl jsem školníka Janebu obejít.
Chachá, nezměnil ses. Ani ty fleky nemůžem za ty léta
přemalovat, jak jsi vystříkal minimax ve druhém poschodí. Pamatuješ? Víš, co se každýmu vybavuje? Ta vaše
pánská jízda. Já vím, že se ještě teď holkám klepou kolena. A vaše třídní si užila, to byl fór, že jste najednou
oněměli, tři dny z vás ve škole nedostali ani slovo… A co
dělá tvůj kumpán Žaloudek? Jak jste jezedákům vydojili
krávy na pastvě, jak jste Málkové nastěhovali bílé myši.
Nebo se mi vybavuje, jak se celá škola spěšné přesunovala do kina na konci města, ale telefon, že okres doporučuje školní představení, byl bouda. Vaše dílko, dobře dvě
hodiny jste se z vyučování ulili, vy kujóni.
A poslyš, to byl jistě taky tvůj nápad jít na karneval za mraveniště, kantorky měly štípance ještě týden
po tancování. Kdepak Krtek, mistr průšvihů…Nebo
to byl Kalendův nápad vniknout tajně do sborovny
a zašít všem rukávy u plášťů a kabátů? Ne, kdepak,
ten neměl tvoji odvahu, tys to byl. Přál bych ti vidět,

když to potom párali, jak se mezi sebou vzájemně podezírali.
Na školním výletě jste si posunuli hodinky o dvě hodiny, to nepopřeš. Podupávali jste u lanovky už ve čtyři
ráno a ona začala premávat až v devět. Kamaráde, tys byl
recesista! Takového žáčka už tahle budova nikdy potom
nepřivítala. V květnu nastrkat čerstvě vylíhlé chrousty
do piána. Kantorka přišla, dosedla, břink, břink a frrr,
chroustíci se vyrojili. Ta lítala po škole jak oni a já si
mohl smíchy bránici potrhat. Víš, že jsem ti tenkrát odpustil i tu bouchací kuličku, cos mně strčil pod rohožku?
Šlápla na ni moje bába a mohla z toho mít smrt.
I když některé fórky byly slabší, to musíš uznat sám,
třeba namazat smyčec špekem. Ani vyšroubované pojistky nebyly nic moc. Vyndat z tělocvikářovy kapsy píšťalku, taky není zrovna k smíchupotrhání. No tak, ať se
naše nová šéfka podrží stropu. Cože jsi se přišel na nás
po těch letech podívat, šprýmaři?
Já…, mám tady nastoupit. Jako učitel. Akorát jsem
dostudoval…
Tak to je, Krtku, tvůj nejlepší fór! Chachá!!
Plácl mě do zad, až jsem se zapotácel.
Tak je běž pobavit. Sborovna je pořád v prvním patře
a ředitelna také. Zlom vaz!
Miroslav Procházka

Vánoční křížovka

Do nového roku si navzájem přejme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. Důležité je i to, co řekl Mark
Twain:
Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem
.
1. Synonymum ke slovu zvyky
2. Období čtyř týdnů pře Štědrým dnem
3. Místo narození Ježíška
4. 25. prosinec (2 slova)
5. Vánoční písně
6. V Americe nosí dárky Santa Klaus, u nás…
7. Slaví svátek 6. prosince
8. Zdobí adventní věnec i stromeček
9. Vánoční sladkosti
10. Zelený symbol Vánoc
11. Slaví svátek 4. prosince
křížovka: tvého života
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Krajské volby

jen s malou účastí
Volby do krajských zastupitelstev se stejně jako na
dalších místech, ani na Pecce nesetkaly s velkým zájmem. K volebním urnám přišlo 12.–13. října jen necelých 35% voličů, tedy 372 z celkových 1 068 lidí.
Trend byl stejný jako na jiných místech republiky, první místa obsadily levicové strany – na Pecce poprvé od
roku 1989 zvítězili komunisté (75 hlasů). Druhé místo
těsně získala TOP 09 a starostové (62 hlasů), třetí největší počet hlasů měli sociální demokraté (61 hlasů).
Poměrně dobře bodovala také nová uskupení jako Východočeši (47 hlasů), kteří byli úspěšní i v krajském
měřítku. Naopak jen malý zájem byl o kontroverznější
strany a hnutí – Zemanovce, Suverenitu, Národní socialisty nebo Pravý blok.
-r-

1. KSČM
2. TOP 09 a starostové
3. ČSSD
4. Východočeši
5. ODS
6. Patrioti
7. KDU
8. Změna pro KK
9. Česká pirátská strana
10. Suverenita
11. Strana svobodných obč.
12. Zemanovci
13. Dělnická strana
14. Věci veřejné
15. Volte pravý blok
16. SNK – Evropští dem.
17. Strana soukromníků ČR
18. Národní socialisté
Počet platných hlasů

75 hlasů
62
61
47
26
17
16
8
8
7
6
6
6
5
4
4
1
1
357 hlasů

!

V Lázních Bělohradě a. s.

se poskytování lázeňské péče nemění!
Lázně Bělohrad a. s. poskytují kromě stávající léčby pohybového ústrojí, neurologických potíží a dorostenecké
gynekologie nově také léčbu v indikacích gynekologie, onkologie a kožních nemocí.
Veškerá tato léčba je poskytována pro děti, dorost a dospělé.

Návrh na lázeňskou péči i poukaz na vyšetření/ošetření „K, FT“ Vám i nadále
může napsat Váš obvodní lékař či lékař – specialista.
Léčba je poskytována ve všech kategoriích:
1) Komplexní lázeňská péče – zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i stravu
2) Příspěvková lázeňská péče – zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu, případné ubytování a stravu si hradí
pacient sám
3) Poukaz na vyšetření/ošetření „K“ – zdravotní pojišťovna hradí vyšetření a procedury předepsané lázeňským
lékařem
4) Poukaz na vyšetření/ošetření „FT“ – zdravotní pojišťovna hradí procedury předepsané obvodním lékařem či
lékařem specialistou
S dotazy se obracejte na přijímací kancelář: 493 767 362 (363), prijimacikancelar@belohrad.cz
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Na kole dětem už potřetí

Projekt „Na kole dětem“ je sportovní akce, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné
projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. V letošním
roce se ve dnech 3.–6. června
konal již třetí ročník.
V čem celá akce spočívá?
Cílem je získat finanční prostředky na rekondiční pobyty
dětských pacientů a poukázat na problémy onkologicky
nemocných dětí, kterých je čím dál více.
Pokud jde o lékařskou péči, nic jim nechybí. Ale chybí
jim to, čeho my si užíváme s naprostou samozřejmostí: pohyb, radost a kontakt s přírodou. Zatímco my si odnášíme
zážitky příjemné, v dětech zůstávají zážitky traumatizující.
Zkrátka jsme se rozhodli, že se budeme snažit tato traumata
minimalizovat a v rámci rekondičních pobytů jim umožníme spoustu krásných a neopakovatelných zážitků.
Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem, devítinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole,
vyrazil na cyklojízdu napříč bývalým Československem.
Mezi aktivními účastníky cyklojízdy nechyběli významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. Jeli
s námi například Petr Koukal, vlajkonoš a badmintonista z olympiády v Londýně, který porazil rakovinu, nebo
také herec Petr Štěpánek a mnoho dalších.
Během jízdy cyklisté zavítali do Rakouska a Německa.
Navštívili takřka všechny kraje České a Slovenské republiky, zastavili se v partnerských městech, kde byl připraveni bohatý kulturní program a na oplátku jsme osobním
příkladem, formou osvěty a propagace předali široké veřejnosti odkaz ,,My kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“. Další naše heslo
znělo: „Ti, co jsou zdraví, mají hodně snů a přání a pokud
pro to něco udělají, většinou se jim splní. Ti, co však jsou
nemocní, mají většinou jen jedno přání.
Sportovci jsou si velice dobře vědomi, jak je zdraví důležité a kolik vůle je třeba k překonání případných zdravotních potíží. Bez podpory svého okolí to dokáže málokdo.
Nikdo z nás také neví, kdy se sám ocitne v takové situaci
a bude potřebovat pomoc.
Musíme si uvědomit, že různým onemocněním je možné
do jisté míry předcházet. Zdravé děti bychom chtěli upozornit na to, že zdraví není úplná samozřejmost, že jsou i děti
méně šťastné, které mají mnohem větší starosti, než jsou jen
známky na vysvědčení, a těm je potřeba pomoci.
Celá tour byla dlouhá téměř dva tisíce kilometrů. Dá se
říci, že počasí nám nakloněno také nebylo. První polovina
tour byla deštivá. Dokonce nám díky silnému lijáku nebylo
na doporučení náčelníka horské služby umožněno vystou-

pat na vrchol hory Praděd, který byl
pro mnohé z nás výzvou po sto padesáti kilometrech v nohách. Za rok
se to ale určitě podaří. I když počasí
si s námi stále zahrávalo, my museli
jet. Tím, že je celý projekt věnován
dětem, docházelo občas k mírnému
zpožděním tím, že se k pelotonu přidaly děti. Zvolnily jsme tedy tempo,
které jsme záhy po jejich rozloučení
museli zvýšit a časovou ztrátu museli dohnat. Průjezdy partnerskými městy byly naplánovány
dlouho dopředu. V těchto místech byl připraven program.
Nám nezbylo nic jiného, než jet jako podle jízdního řádu.
I když pršelo nebo padaly kroupy, tak jsme jeli. Oblečení
nám nestíhalo do druhého dne uschnout, proto jsme několikrát vyjížděli, aniž bychom na sobě měli nitku suchou
Zážitků na této akci bylo mnoho. Přejeli jsme přes Jeseníky, Beskydy, Vysočinu a Šumavu, projeli jsme i města
jako Ostrava, Brno a další. Sešli se lidi, kteří mají zájem
pomáhat těm, co to potřebují. Projeli jsme nádhernou Vídní.
V rakouském městě Poysdorf byl celý náš tým hostem vyhlášeného uzenáře, kde došlo i na výborné klobásky a dobré
pivko. V Brně na zaplněném Náměstí svobody byl celý náš
tým na podiu, kde několik měsíců před námi oslavovala brněnská kometa druhé místo v extralize ledního hokeje. Ve
Frenštátě pod Radhoštěm nás přivítal Karel Loprais, který
všem vyprávěl, že kolo mu také není cizí a za mlada jezdil.
V Plzni nebyl cíl na žádném náměstí, nýbrž na místě, kvůli
kterému zná Plzeň celý svět, tedy v krásném areálu plzeňského Prazdroje. Zde nás již čekal tradiční člen pelotonu,
který se bohužel tento rok nemohl cyklotour zúčastnit, pan
profesor Pavel Pafko. Poslední etapa vedla přes naše lázeňská města. V Mariánských Lázních jsme projížděli překrásnou kolonádou a lázeňští hosté aplaudovali. Podobná situace se opakovala i v Karlových Varech a také na kolonádě.
Před cílem v Aši jsme si ještě udělali výlet do Německa,
do Rehau, spřízněného městečka Aše.
A poté se již šlo do finiše. V Aši nás vítal dav lidí
společně se starostou, kterému Pepa předal poslední certifikát tohoto ročníku. Poté už došlo na velké děkování
při znění známé melodie od skupiny Queen „We are the
champions.“ Bylo znát, že během tour vzniklo mezi všemi účastníky silné pouto.
Celá akce je tak u konce a na onkologicky nemocné
děti se vybrala spousta peněz. Opět se dokázalo, že když
se chce, všechno jde. Nezbývá než dodat: „Uvidíme se za
rok.“ A tentokrát se bude startovat v cíli posledního ročníku – v Aši, kde se začíná 6. června 2013 pod názvem „
Napříč Českou republikou!, kde v deseti etapách ujedeme
1 505 km a navštívíme 316 obcí a měst.
Josef Berger
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Malí hasiči trénovali i soutěžili

Od května jsme vás neinformovali, co nového se událo
u Soptíků. Je na čase to napravit. Bezpochyby největší
událostí za dobu existence Oddílu malých hasičů bylo
skládání slibu. Protože děti zvládly svůj celoroční nadšený boj s uzly, útoky a ostatními nástrahami hasičského
sportu, rozhodli jsme se pro ně a rodiče uspořádat malou
odpolední slavnost. Sešli jsme se 15. června v 17.00 u hasičské zbrojnice ve Lhotě. Všechny děti přišly ve svých
žlutých tričkách se jménem a Soptíkem. My (Eva, Verča), abychom dodaly důstojnost celému pasování, jsme
si půjčily od novopackých hasiček vycházkové oblečení.
Nastal menší problém s velikostí sukní, podpatky od lodiček se nám bořily do hlíny, ale stálo to za to. Pepa naštěstí podobné problémy neměl. Děti nastoupené v řadě
byly postupně vyvolávány a po přeříkání slibu ,,Slibuji
na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých
hasičů“ a podepsání pamětního listu byly obdarovány
našimi čestnými hosty – paní starostkou Hanou Štěrbovou, paní Janou Mindlovou a paní Janou Tichou. Děti
kromě blahopřání dostaly pár malých drobností a jeden
velký dárek. Tím velkým dárkem byly vínové montérky s laclem, zakoupené z příspěvku úřadu městyse. Po
přípitku Rychlými špunty si je děti s radostí oblékly,
pořídila se spousta fotek a nic nebránilo zakončení slavnosti posezením s kávou, výbornými zákusky od paní
Věry Jiřičkové, výborné placky od Renaty Adamcové,
za které moc děkujeme. Děti si také pochutnaly na ovoci
a melounech, které přinesla paní starostka. Odpoledne
bylo zakončeno opékáním buřtů. Děkujeme paní starostce za slova chvály na adresu oddílu Soptíků a děkujeme
přítomným rodičům a prarodičům za účast. Moc jste nás
potěšily.
Na jaře jsme s dětmi pomáhali uklízet fotbalové hřiště, tím jsme si splnili jeden z úkolů celoroční hry Plamen
a zároveň tím poděkovali fotbalistům za půjčování hřiště na tréninky požárního útoku. A protože se děti hodně
snažily, pozvali je fotbalisté na nocování na fotbalovém
hřišti. V původním plánu bylo stanování, ale v čase konání 7. září bylo už chladné počasí, tak děti přespaly v kabinkách hostů a domácích. Na hřišti byl sraz v 17 hodin, děti přišly vybavené spacáky, polštářky, matracemi
a sladkostmi od maminek. Po zabydlení si zahrály fotbal
nejdříve proti dospělákům a potom mezi sebou, chvílemi
se chovaly jako profesionálové, na trávníku létaly nadávky i fauly. Podvečerní vycházka lesem je malinko vystrašila, ale při opékání buřtů to byly opět ty naše živé děti.
Jejich vitalita se projevila i při usínání. Mají neobvyklou
kombinaci vlastností. Noční pták – usnuly kolem jedné
hodiny po půlnoci a ranní ptáče – vstávaly v 6 hodin ráno.
Po vydatné snídani složené z úžasných placek a cukroví
od maminek jsme zabalili s dětmi všechny věci, uklidili kabinky a počkali na rodiče. Děkujeme panu Radku
18
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Suchánkovi, který se jako zástupce fotbalistů o zábavu,
stravu, čaj a nocování postaral. Perla večera – Varování: „Zlobíte, to je naposledy, co jsme s vámi někde přes
noc!“ Odpověď: „Ale teto, to už jsi říkala, když jsme
spali v knihovně!“
Teď je na čase pochlubit se s výsledky naší práce. Už
tři týdny před koncem prázdnin jsme se šestkrát sešli na
tréninku na fotbalovém hřišti, abychom se připravili
na první závod v požárním útoku, kde budeme bojovat o místa na bedně. A opravdu se nám to vyplatilo.
1. září 2012 jsme se zúčastnili Vidochovského šplouchu. Družstvo starších se umístilo na 3. místě a mladší
děti na 1. a 3. místě. Dovezly si domů krásné skleněné,
ručně broušené medaile, diplom, sladkosti a oblíbené
Rychlé špunty.
Dalším závodem byl 7. ročník soutěže v požárním
útoku dětí v Libuni, který se konal 15. září 2012. Mladší
děti obsadily 14. místo s časem 25,50 s, další družstvo
mladších dětí s časem 26,35 s obsadilo místo 16. a starší
děti byly na 15. místě s časem 27,30 s. V Libuni byla
opravdu velká konkurence a našimi soupeři byly děti,
které se věnují požárnímu sportu už několik let. Jsme na
naše děti pyšné, do boje šly s odhodláním a bojovností
sobě vlastní.
Posledním bojem letošního roku byl Závod hasičské
všestrannosti, děti se ho zúčastnily již podruhé. Pětičlenná družstva probíhají tratí, na které plní úkoly na stanovištích. Prvním úkolem byla střelba ze vzduchovky,
přiznáváme, tu musíme více natrénovat, dalším úkolem
je znalost topografických značek (mladší 15, starší 25),
orientace mapy pomocí buzoly, starší děti ještě určují
azimut. Na třetím stanovišti hlídka váže uzly - tesařský,
lodní, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici.
Dále je zdravověda – ve trojici obvázání zraněného kolena a přenesení pomocí lidské stoličky na vzdálenost
20 m a dvojice ošetří ruku pomocí trojcípého šátku.
Předposledním úkolem je požární ochrana – vylosovaná grafická značka (mladší 5, starší 10) se musí přiřadit
ke správnému technickému prostředku PO a u každého
vylosovaného obrázku děti určují jeden správný a jeden
špatný hasebný prostředek. A konečně poslední úkol je
překonání lana nataženého mezi dvěma stromy, to zvládly snad všechny děti bez jakéhokoliv trénování. Děti
byly asi hodně pozorné při nácviku, protože mladší se
umístily na 4. místě z 28 sborů a starší na 12. z 23 sborů.
Je to velký úspěch.
Poslední 3 schůzky letošního roku, jsme věnovali ručním pracím. Z látek, mašlí, polystyrénových korpusů ve
tvaru zvonků, krychlí a koulí, za pomoci lepidla a tavné
pistole jsme vyráběli ozdoby na vánoční strom, který je
každoročně umístěn na náměstí. Nejtěžší bylo vymyslet
ozdoby, které odolají větru, dešti, sněhu a jiným pohro-

mám. Jestli se nám to podařilo, ukáže čas. Doufáme, že
oceníte naši snahu a ozdobený stromek od malých hasičů
se vám bude líbit.
Závěrem bychom rádi poděkovali pár lidem, bez kterých bychom to jen těžko zvládali. Pánové Karel Krátký,
Petr Jiřička, Pepa Nyč, Tomáš Bryknar jsou našimi nejčastějšími pomocníky při tréninku a závodech, Pepa Albrecht nám moc pomohl při úpravě korpusů na vánoční

ozdoby a paní Radka Pavlová nám pravidelně vozí děti
po závodech a soutěžích. Moc děkujeme, a pokud jsme
na někoho zapomněli, předem se omlouváme.
Protože se blíží konec roku, rádi bychom rodičům, ale
i ostatním spoluobčanům popřáli krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví, štěstí v novém roce 2013.
Soptíci, Eva Jůzová,
Veronika Zahradníková, Pepa Nyč

Silvestrovský běh Kryštofa Haranta
5. ročník

Místo konání: Pecka
Datum: 31. 12. 2011
Prezentace: 10.00–10.30 budova OÚ
Start 1. kategorie – 10.30 – náměstí Pecka
Závod je určen jak registrovaným, tak rekreačním běžcům. Vypsány jsou kategorie: předškoláci, žáci, dorostenci,
muži, ženy, veteráni, OPEN pro příchozí. Délka hlavního závodu (náměstí – hrad Pecka) je 1 200 metrů.
První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a ceny dle možností pořadatele.
Přijďte si zasportovat i v poslední den roku!!!
Pořádají OK Reco Sport a Městys Pecka
Informace na telefonu: 604 278 459

Tradiční závody na historických lyžích a v dobovém oblečení se budou konat v sobotu
9. února 2013 odpoledne v kempu na koupališti v Pecce.
Patřičně oblečeni a vybaveni závodníci a příznivci zimního sportu
obého pohlaví a všeho věku jsou vítáni.

22. ročník novoroční vycházky
na Krkonošskou vyhlídku
v úterý 1. ledna 2013
Motto: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“
Start: ve 14 hodin před Úřadem městyse Pecka
Cíl: v sále hasičské zbrojnice
Účast: bez věkového omezení – každý, kdo chce udělat něco dobrého pro své zdraví
a popřát přátelům a známým do nového roku.
Délka trasy: asi 5 km
Celkové stoupání: 201 výškových metrů
Způsob: jak to komu vyhovuje – chůzí, během, během na lyžích, na kole – prostě na „vlastní pohon“
Občerstvení: na Krkonošské vyhlídce a po návratu v sále hasičské zbrojnice
Každý účastník obdrží pamětní list
Těší se na vás pořadatelé: TJ Harant Pecka, Uzeniny Beta Pecka a Městys Pecka
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Oslavili svá životní jubilea
V 4. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní
výročí tito naši spoluobčané:
Danuše Křížková z Pecky – 88 let
Jaroslav Hlavatý z Bělé – 85 let
Ludmila Šaclerová z Bělé – 80 let
Miroslav Brzák z Pecky – 89 let
Marie Straňková ze Lhoty – 85 let
Jarmila Hlavatá z Bělé – 80 let
Miloslav Bryknar z Pecky – 80 let

•
•
•
•
•
•
•

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, hodně spokojenosti a osobní pohodu.

Navždy nás opustili:
•
•
•
•
•

Jarmila Petrová z Pecky
Pavel Poupa z Bělé
Jiří Fousek z Bělé
Rudolf Maděra z Bukoviny
František Pech z Kalu

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v březnu 2013.
Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky úřadu městyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 4. března 2013.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.

Listy Peckovska

Časopis přátel Harantova městečka, vydává Úřad městyse Pecky.
prosinec 2012, ročník XXII.
Řídí redakční rada ve složení:
Petr Pavel, Věra Kociánová, Šárka Kodymová, Marie Pavlová,
Hana Albrechtová, Jan Murdych
grafická úprava: Zdeněk Kalenský
E-mail: obec.pecka@centrum.cz, knihovna.pecka@cbox.cz
http: www.obec-pecka.cz
Počet výtisků 250
Cena 15 Kč

20

Listy Peckovska / prosinec 2012 – březen 2013

