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Vážení spoluobčané,
jen pár dnů nás dělí od
chvíle, kdy pozvedneme
skleničku a připijeme si na
nový rok, rok 2008. Čas je
neúprosný a zdá se, že je
někdy proti nám. Proto
bychom měli každou minutu využít účelně, smysluplně a při tom nezapomenout
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na druhé. Právě v čase
vánočním se můžeme na
chvíli zastavit a zamyslet
se, zda jsme vše udělali tak,
abychom se nemuseli za
sebe stydět, a zda jsme nikomu vědomě neublížili.
Nový rok jistě nebude bez
překvapení. Doufám, že
budou převažovat ta pří-

Kulturní sdružení Harant
vás srdečně zve na

Vánoční zpívání
ke stromečku
na peckovské náměstí
v úterý 25. prosince
začínáme v 17 hodin
S sebou si vezměte:
Svíčku, prskavky, brýle, hudební
nástroje a chuť zpívat

Přejeme všem čtenářům Listů
Peckovska veselé Vánoce a vše
dobré v roce 2008.
jemná. No a s těmi méně
příjemnými si budeme muset poradit.
Ráda bych poděkovala
vám všem, kteří své úsilí
vynakládáte na oživení a
rozvoj našich obcí. Myslím
si, že se máme čím chlubit
a můžeme být na svůj kraj
pyšní. Radě, Zastupitelstvu
a svým spolupracovníkům
bych chtěla poděkovat za

podporu, pomoc a spoustu
dobrých nápadů, které společnými silami postupně
měníme ve skutečnost.
Přeji vám všem krásné,
klidné vánoční svátky plné
rodinné pohody, porozumění, harmonie a lásky.
V novém roce přeji pevné
zdraví, štěstí a ať se vaše
sny promění ve skutečnost.
Hana Štěrbová, starostka

Co Vy na to, páni
radní…
Blíží se konec roku a s ním i čas, kdy lidé hodnotí, co všechno
se jim podařilo a jak dokázali naplnit svá předsevzetí. Mnozí
politici, ty místní nevyjímaje, se nás snaží přesvědčit o tom,
že všechno to, co nám na začátku roku slibovali, se nepodařilo zrealizovat proto, že neměli dostatek finančních prostředků nebo proto, že jim nepřálo počasí. Nedostatek peněz je mocné zaklínadlo i pro naše radní...
V každém novoročním čísle Peckovských listů si můžeme
přečíst, jaké má náš Úřad městyse Pecka finanční priority
pro nadcházející rok… Bohužel, občanům přidružených obcí,
a není jich málo – cca 500 z celkového počtu téměř 1300
obyvatel, se musí zdát, že čtou o prioritách úplně cizího úřadu, neboť o jejich vísce není ve výhledu ani zmínky!
Možná by bylo pro čtenáře zajímavé srovnání, ve kterém
by nás naši zastupitelé přehledně informovali o investovaných prostředcích do jednotlivých obcí. Stačila by k tomu
například jednoduchá tabulka, která by rok po roce evidovala výši investic nejen pro Pecku, ale i pro Arnoštov, Bělou u Pecky, Bukovinu, Horní Javoří, Kal, Lhotu, Staňkov
a Vidonice.
Občan by si mohl udělat úsudek o tom, jak se jeho úřad o
něj stará. Jistě by to bylo zajímavé srovnání…Jdou 2/5 investic do přidružených obcí nebo většina peněz zůstane na
Pecce? A přitom by nám stačilo málo – spravit rozbité cesty, opravit nebo vyměnit autobusové zastávky, zlepšit situaci kolem svozu domovního odpadu… Pro ilustraci stačí projet
hned první obcí, u které se tyčí název Pecka – Bělá u Pecky… Upravené autobusové zastávky se dnes stávají prestižní záležitostí téměř každé obce! A určitě by to nemusela
být investice v řádech statisíců.
Další poznámka k fungování naší obecní samosprávy.
Úřední hodiny jsou dle mého soudu od toho, aby si občan
mohl v uvedenou dobu bez problémů vyřídit své záležitosti.
Proč v 16,05 hodin není na úřadě kromě účetní nikdo, kdo
by mohl občanům poskytnout požadované služby, když vývěska směle hlásá, že úřední hodiny jsou do 17.00?! To pak
nás mohou připojit pod Paku a pro občana to vyjde nastejno!
Postup úřadu v případě, kdy se jednalo o spornou hranici
pozemku, je další perličkou. Sedmdesát let stojí plot, sedmdesát let občan před plotem udržuje zeleň mezi plotem a
obecní cestou a po tolika letech poklidné držby zastupitelé
bez mrknutí oka rozhodnou: „Občane, plot okamžitě zbourej, stojí na našem pozemku, ale než my pozemek budeme
za 10, 20 nebo 100 let potřebovat, tak se nám o něj pěkně
starej!“ Určitě uznáte, že je to přístup vskutku nevšední…
Do nového roku všechno nejlepší vám i našim zastupitelům! A zastupitelé, myslete taky trochu na nás!!!
Ing. Alena Tauchmanová
Bělá u Pecky
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Městys Pecka
Dne 9. října 2007 jsme převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka rozhodnutí, kterým nám byl navrácen statut MĚSTYS.
Titul „městys“ byl Pecce přidělen ve 14. století –
roku 1382 byla Pecka povýšena na městečko. Žádnou
z právních norem, které byly do dnešních dnů vydány,
nebyl statut městyse zrušen.
Změny spojené se získáním statutu městys se týkají
pouze úřadu. Jedná se o změny razítek, označení budovy, fakturační adresy, vizitek, webových stránek apod.
-oú-

Zahajujeme třídění
nápojových kartonů!
Pytle na tento odpad jsou k vyzvednutí na Úřadě městyse Pecka a ve sběrném dvoře v lomu zdarma. Vytříděné
nápojové kartony ve speciálních oranžových pytlích
s logem je třeba předat do sběrného dvora v lomu.
Městys Pecka za každý vytříděný pytel nápojových kartonů zaplatí svozové firmě 12 Kč. Tím, že zvýšíme počet
druhů tříděných odpadů, získáme od firmy EKOKOM
finanční příspěvek.
Vyzýváme občany, aby odpad třídili a šetřili tak nejen
finanční prostředky obce, ale i své.
Jaroslav Mikulka

Devět nových občánků

V letošíním roce na obecním úřadě v Pecce oficiálně přivítali celkem 9 nových občánků. V prvním pololetí šest a ve druhém další tři. Na snímku z vítání
občánků v neděli 25. listopadu jsou se svými rodiči
miminka (zleva) Karel Krátký, Jan Kohan a Veronika Mikulková.
-oú-

Hrad o Silvestru otevře
Sezona na hradě skončila k 31. říjnu. Přes zimu si hrad
musí vydechnout a zároveň se připravit na další sezonu.
Ta by příští rok měla začít vzhledem k brzkým Velikonocům dříve - už na Velikonoční neděli 23. března, kdy
by se opět mělo uskutečnit slavnostní otvírání hradu pod
laskavým dohledem pana Kryštofa Haranta.
Příští rok bude pro hrad i Pecku významný právě zvýšeným zájmem o osobnost Kryštofa Haranta. V roce
2008 si připomeneme 400. výročí vydání jeho slavného
cestopisu o putování do Palestiny a Egypta. ,,Harantologové“ už nyní připravují nejrůznější akce, včetně natáčení televizních pořadů. Před nedávnem vysílala Česká
televize dokument Kryštof Harant. Cesta renesančního
intelektuála na popraviště, začátkem roku (pravděpodobně v lednu nebo únoru) bude Harantovi věnován díl dokumentárního seriálu Světci a svědci (rovněž na ČT).
Kromě toho nedávno v Praze proběhla vědecká konference na téma Kryštof Harant - skutečnost a mýty. Její
organizátoři v příštím roce zamýšlejí ,,rekonstruovat“
Harantovu slavnou pouť. My, kteří takové možnosti nebo
chuť nemáme, si můžeme cestu projít alespoň prostřednictvím autorské stolní hry, kterou vytvořila novopacká
výtvarnice Kateřina Krausová. Hra bude během celé
zimy k dostání v místní knihovně.
A ještě jedna aktuální informace. Nádvoří hradu bude
tak jako každý rok o Silvestru otevřené až do půlnočního
přípitku. Ovšem letos už od 14.30 odpoledne. Otevřena
bude výjimečně i černá kuchyně s roztopeným krbem, v
níž se uskuteční setkání s litevským režisérem Ramunasem Abukevičiusem a významnou filmovou režisérkou
Inesou Kurklietyte. Tato exkluzivní kulturní událost by
se pravda uplatnila spíš v Praze, ovšem na druhou stranu je čest, že oba umělci oslovili právě hrad Pecku taková nabídka se neodmítá.
Při jejich divadelním představení i promítání filmu se bude
pro zahřátí podávat svařené víno. Zváni jsou všichni ,
kdo si chtějí zpestřit silvestrovské odpoledne a dozvědět
se něco o životě v Pobaltí. Vstupné je dobrovolné.
Veselé Vánoce a hodně radosti v roce 2008 přeje
Věra Kociánová

Odpoledne s litevskou kulturou
v pondělí 31. prosince
v černé kuchyni hradu
od 15 hodin
Ramunas Abukevičius v představení podle
románu Alberta Camuse Pád (Krytis)

od 17 hodin
promítání nového filmu Inesy Kurklietyte
Vraní jezero
po skončení možná přátelská beseda s umělci

Bohoslužby v době
vánoční 2007
Pátek 21.12.
Pecka - 16 hod.
Sobota 22.12.
Vidochov - 15 hod.

Neděle 23.12. (4. neděle adventní)
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.30 hod.
Mostek – 11 hod.

Pondělí 24.12. (Štědrý den)
Vidochov – 14 hod.
Borovnice – 16 hod.
Pecka – 20.30 hod.
Mostek – 22 hod.

Úterý 25.12. (Slavnost narození Páně)
Pecka - 8 hod.
Borovnice - 9.30 hod.
Mostek - 11 hod.

Středa 26.12. (Sv. Štěpána)
Mostek – 16 hod.
Čtvrtek 27.12. (Sv. Jana)
Horní Brusnice – 15 hod.
Pátek 28.12. (Svátek Mláďátek)
Pecka – 16 hod.
Sobota 29.12.
Vidochov – 15 hod.

Neděle 30.12. (Svátek sv. Rodiny)
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.30 hod.
Mostek – 11 hod.

Úterý 1.1. (Slavnost Matky Boží
Panny Marie)
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.30 hod.
Mostek – 11 hod.
Středa 2.1.
Mostek 16 hod.
Čtvrtek 3.1.
Horní Brusnice – 15 hod.
Pátek 4.1.
Pecka – 16 hod.
Sobota 5.1.
Vidochov – 15 hod.

Neděle 6.1. (Tří králů)
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.30 hod.
Mostek - 11 hod.
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Středisko experimentální archeologie
Všestary aneb Naše cesta do doby ledové
V úterý 20. listopadu jsme
vyrazili autobusem a posléze vlakem na naši expedici do pravěku. Původně
jsme očekávali podle předpovědi celkem hezké slunečné počasí, ale pozor –
omyl. Inverze a studený vítr
nám poskytly přesnou
představu podnebí v době
ledové i představu o pocitech slavné mrazové mumie pravěkého člověka
Ötziho. Areál Střediska experimentální archeologie
jsme po příjezdu do Všestar našli, i když jsme nejdříve čekali před úplně jinou školou, než u které je.
Na návrší nad současnou
základní školou jsme se pak
ponořili do bádání o životě
pravěkých lidí. Obdivovali
jsme repliky monoxylů,
zahloubené a kůlové domy,
hrnčířské a kovolitecké
pece a řadu dalších objek-

tů. Dozvěděli jsme se, jak
se tkala v pravěku látka
(nejdříve z kopřiv – brrr!),
jak se bydlelo v kůlovém
domě, kde byl prostor nad
150 cm zaplněný kouřem
ohniště. Seznámili jsme se
s obděláváním pravěkých
polí a výrobou různých nástrojů, které pravěký zemědělec potřeboval. Prohlédli
jsme si i kultovní objekt a
studnu, která prý je na houby (skutečně tam byly).
Po prohlídce venkovní
části areálu jsme se – někteří zcela zmrzlí, někteří
jen částečně - přesunuli do
kabinetu experimentální
archeologie umístěného
v suterénních prostorách
školy. Tady jsme kromě
celé řady modelů a replik
viděli také dokumentární
film o budování jednotlivých objektů venkovní části. Celé dopoledne nás pro-

Kam po škole?
Na čtvrtek 22.listopadu 2007 byli do základní školy pozváni zástupci středních škol a učilišť z blízkého okolí,
aby děti seznámili se studijními a učebními obory. Osmáci a deváťáci tak mohli získat podrobné informace o tom,
co jednotlivé školy nabízejí, jaké znalosti a dovednosti
mohou po ukončení příslušných škol získat. Kromě výše
zmíněných informací si budoucí studenti odnesli i propagační materiály, které mohou doma v klidu studovat a
rozmýšlet se, co dál.
O možnostech studia informovaly tyto školy: Střední
škola technická a řemeslná Hlušice, Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Riegrova
Hořice, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Pod Koželuhy Jičín, Střední škola zahradnická Kopidlno, Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka,
Integrovaná střední škola Nová Paka, Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka. Všem, kteří se k nám
vypravili, děkujeme.
-šk-
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vázel kouzelný výklad paní
průvodkyně. V poledne
jsme se vydali vlakem
zpátky domů. Kupodivu
nám ani žádný spoj neujel.
Někteří sedmáci ještě stihli
absolvovat exkurzi na toaletách moderní vlakové
soupravy a byli nadšeni.
V půl třetí jsme vystoupili

z autobusu na peckovském
náměstí a vydali se rozmrzat do svých příbytků blahořečíce výdobytkům moderní civilizace, jako je třeba topení.
Jedna šokující zpráva na
závěr: mamuti se prý vůbec nelovili do vykopaných
jam. Neuvěřitelné! -am-

Výzva
Žádáme všechny absolventy naší základní školy, kteří na
školních webových stránkách nenašli fotografii svého
ročníku (www.obec-pecka.cz) a vlastní ji, aby nám ji poskytli. Naskenujeme ji a přiložíme k danému ročníku.
Oživíme tak strohý výčet jmen. Děkujeme.
-šk-

V úterý 30.10. zamířili osmáci a někteří sedmáci do
lanového centra v Kořenově. Cesta mikrobusem byla
trochu náročnější, místa nebylo nazbyt, přesto jsme
na místo určení dorazili.
-šk-

Říjnová středeční odpoledne v MŠ
V těchto řádcích se vrátíme do doby, kdy venku
svými teplými paprsky ještě hřálo sluníčko, stromy
se přestrojovaly do barevných kabátů a zima byla
ještě v nedohlednu.
Bramborové odpoledne
Na středu 17. 10. jsme nakoupili velký pytel brambor a již od samého rána
jsme s nimi pracovali.
Co se dá všechno
s bramborami dělat? Nejdříve jsme si vyprávěli, co
nám z nich doma maminky vaří, pak jsme vytvářeli bramborová tiskátka
a zdobili jimi papír. Dá se
s nimi i cvičit. Soutěžili
jsme také o to, kdo jich
více nasbírá do svého
pytle. Odpoledne nám přišli pomoct maminky a dokonce i jeden tatínek.
Společnými
silami
z brambor vykouzlili auto,
vláček, strašidýlka, Červenou Karkulku, pejska a
další krásné postavičky,
které nám pak zdobily
chodbu v naší školce.
Rodiče si poslechli básničky a písničky o podzimu, které se děti naučily.
Pak jsme je také nechali
zasoutěžit si ve sbírání
brambor do pytlů. Šlo jim
to dobře. Na závěr nesměla chybět ani bramborová ochutnávka. Pošmákli jsme si na bramborových lupínkách, vyzkoušeli brambory opékané na ohýnku. I když se
nám trochu připekly, chutnaly a voněly báječně. No
a to hlavní. Z jídelny se už
do všech stran linula příjemná vůně. To nám paní
školnice V. Fousková

smažila ty nejvoňavější
křupavé bramboráčky.
Patří jí za to velký dík.
Bramborové odpoledne
bylo kouzelné a všichni už
jsme se těšili na to další.
Lampiónové odpoledne
Tohle odpoledne bylo trochu více pracovní. To proto, že jsme s rodiči a dětmi vyráběli lampióny.
Když jsme dali dohromady tvrdý, barevný a ještě
průsvitný papír, lepidlo a
kousek své fantazie, tak
nám za chvíli pod rukama
vznikaly lampióny nejrůznějších tvarů. Motýlek,
sluníčko, dýně, sovy, pejsek, kočičky. Pak už jen
přidělat hůlku, svíčky a
byli jsme uchystáni na
další středeční odpoledne
v mateřské škole.
Odpoledne s Broučkem
a Beruškou
Bylo to poslední říjnové
odpoledne. I když už bylo
trochu chladněji, sluníčko
ještě krásně svítilo. Určitě bylo zvědavé na to, co
se ten den bude ve školce dít. Odpoledne přišli
tatínkové, maminky, dědečkové a babičky se
svými dětmi a vnoučaty.
Děti měly v rukou lampióny a čekaly. Na co? No
přece na Broučka
s Beruškou. Ti se s nimi
přišli rozloučit, protože je
čeká dlouhá zima a museli se vydat najít svoji
teplou postýlku, ve které
budou spát až do příštího
jara. Brouček s Beruškou
ale nemyslí jen na sebe.
Nezapomněli ani na své
kamarády, všechny další
broučky, kteří se už také
těšili na teplíčko ze zimní

postele. Ty ale nejdřív
musely děti na zahradě
mateřské školy najít.
Když je všechny našly,
rozsvítili jsme si lampiónová světýlka a vyrazili
na cestu. Ta nás letos
dovedla do Lhoty. Na
hřišti u hasičské zbrojnice jsme všechny broučky uložili do postýlky, popřáli jim dobrou noc, zazpívali ukolébavku a nechali
je spát. Než se děti
v doprovodu rodičů vydaly
domů, opekly si vuřty, zahřály se u výborného čaje.
Poděkování patří lhotským
hasičům Miroslavu Janákovi mladšímu i staršímu a
Pavlu Murdychovi, kteří
nám připravili ohniště na
opékání a krásně vyhřátou
hasičárnu, ze které se mnohým ani moc domů nechtělo. Všechno ale jednou
končí, děti se před odcho-

dem ještě rozloučily
s Broučkem a Beruškou.
Ti popřáli dětem šťastnou
cestu domů, hodně sněhu
v zimě, a že už se moc těší,
až je děti přijdou na jaře
probudit z jejich zimního
spánku. V převlecích byly
paní učitelky H. Smotlachová a J. Murdychová.
Broučkové jdou tiše
spát, hají, hajušky,
můžeme jim zazpívat,
hají háj.
Do mechu si lehněte,
hají hajušky,
pěkně tady spinkejte,
hají háj.
Teď budete tiše spát,
hají hajušky,
pěkné sny si nechte
zdát, hají háj.
Tak taková byla středeční odpoledne v říjnu
v naší mateřské škole.
Za kolektiv učitelek
Jana Murdychová

Zápis do 1. třídy
Pohádkové postavičky srdečně zvou předškoláky do naší
základní školy, kde se 24.ledna 2008 uskuteční ZÁPIS
DO 1.TŘÍDY.
Zapsány budou děti narozené od 1.září 2001 do 31.srpna 2002. V duchu pohádek budou budoucí prvňáčci plnit
různé úkoly.
Těšíme se na Vás!
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Informace z místní knihovny

Vyznání Pecce
Mám pro Pecku slabost.
Prvně jsem ji navštívil i
objevil v roce 1948 co student železnobrodské
sklářské školy při pátrání
po svých předcích a hned
si ji zamiloval. Kopíroval
jsem tehdy motivy na lidových truhlách a skříních
v hradním
muzeu,
s drogistou panem Tichým
později plánoval sérii obrazů z historie hradu.
Z realizace posléze sešlo.
Stejně jsem pak namaloval několik snových obrazů inspirovaných milostně
zvlněnou
krajinou
s typicky načervenalou
ornicí kolem městečka.
V poslední době jsem vydal tři kreslené pohlednice s vánoční Peckou. Sil-
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ně mne zasáhl pohled na
třpytící se čerstvě zasněžené městečko, jenž se mi
cestou od Borovnice otevřel od hřbitova. Když
mne pak knihovnice paní
Věra Trybenekrová navrhla vytvořit papírový vystřihovací betlém, neváhal
jsem ani chvilku.
Pozadí betléma má pro
Pecku typické dvě dominanty: kostel a hrad. Jako
vzor pro figurky mi posloužily trojrozměrné postavy
betlému
uloženého
v kostele sv. Bartoloměje.
Peckovský papírový vystřihovací betlém je vytištěn na formátu A2 přeloženém na dvojlist formátu
A3.
Jiří Škopek

Ve středu 7. listopadu odpoledne jsme se sešli v
knihovně na besedě
s akademickým malířem
Jiřím Škopkem z Jaroměře.
Mistr nám totiž letos namaloval nejen nový vánoční
pohled, ale i papírový vystřihovací Peckovský
betlém s hradem, kostelem sv. Bartoloměje a betlémskými chaloupkami nad
potokem
Brodkem.
V postavách jistě mnozí
poznají inspiraci pana
Škopka naším kostelním
betlémem.
V čase adventním si
v knihovně můžete zakoupit Peckovský betlém a
vánoční pohlednice akademického malíře Jiřího
Škopka Vánoce na Pecce,
Zima na Pecce, Pod hradem Peckou I, II, Kovárna v Kalu u Pecky a mnoho dalších.
Vzhledem k tomu, že jsme
letos
na
ČTENÍ
V KNIHOVNĚ přečetli
jen část peckovské kroniky, budeme v příštím roce

pokračovat. Opět se budeme scházet ve 14.30 hodin
první středu v měsíci.
V únoru a v březnu bude
v rámci BMI probíhat opět
škola internetu pro začátečníky. Sledujte vitrínu
na náměstí, kde budou
včas zveřejněny termíny,
na které se pak můžete již
v předstihu hlásit. Využijte
možnosti zdarma se naučit základům práce na počítači, vyhledávání informací na internetu a e-mailové komunikaci.
Nakonec chci na tomto
místě ještě jednou poděkovat všem příznivcům
knihovny za jejich dary (knihy, hodnotné časopisy), které byly v letošním roce,
kdy měla knihovna sníženou finanční částku na
nákup knih, obzvláště vítány. Střízlivým odhadem se
jedná o dary v hodnotě
15.000 korun.
V klidu a radosti prožité
vánoční svátky a šťastný
nový rok 2008 vám přeje
Věra Trybenekrová

Akademický malíř Jiří Škopek dosud namaloval tyto
papírové vystřihovací betlémy:
Český betlém Nové Město nad Metují (1969), po roce
1990 Betlém z Mezilesí, Betlém pastýřů, Bělohradský
betlém, Peckovský betlém, Železnobrodský betlém.

Osobnosti Peckovska
František Bílek - učitel, starosta, kronikář
narozen 18. 11. 1886 ve
Vitiněvsi u Jičína
zemřel 1.11. 1976 v
Nové Pace

František Bílek se narodil
ve Vitiněvsi u Jičína. Obecnou školu navštěvoval sedm
let do roku 1899
v Nemyčevsi, poté studoval
v Jičíně vyšší reálku, kterou zakončil 15. června
1906 maturitou. Po jednoroční hospitaci na Obecné
škole v Nemyčevsi složil
24. června 1907 zkoušku
učitelské dospělosti na učitelském ústavu v Jičíně.
Poté vykonal jednoroční
prezenční službu u pluku č.
74 v Liberci, kde dosáhl
hodnosti kadeta. Po absolvování vojenské služby byl
ustanoven zastupujícím učitelem v Horní Nové Vsi,
pak působil dva roky na
Obecné škole v Lanžově a
nato byl 15. září 1911 ustanoven definitivním učitelem
na Obecné škole v Pecce.
Po vypuknutí první světové
války narukoval 28. července 1914 k pluku. Jako český učitel a funkcionář Sokola byl pronásledován, byl
přeložen ke třetímu praporu bosensko-hercegovin-

ských myslivců. Na italské
frontě byl u Ruffreda raněn. Po 28. říjnu 1918 se
přihlásil ke službě do československé armády a pak
sloužil v Jičíně do konce
roku 1918.
Dne 8. října 1918 se oženil,
jeho ženou se stala dcera
hostinského Václava Drašara Marie (z čp. 14, dnes
hotel Koruna), jejich manželství bylo bezdětné. Postavil si vilu čp. 209, které
se říkalo „Bílkova vila“.
V roce 1919 nastoupil na
Měšťanskou školu v Pecce
jako odborný učitel. Jedenáct let byl předsedou místní školní rady. Mimo to se
aktivně účastnil spolkového
a politického života v obci.
Neúnavně
pracoval
v osvětové činnosti, po zakoupení projekčních strojů
absolvoval množství přednášek v Pecce i okolí. Byl
členem republikánského
zastupitelstva z 15. června
1919, v letech 1922-1927
náměstkem starosty, dvanáct let starostou obce
v letech 1927-1939 (zasloužil se o elektrifikaci Pecky,
zlepšení finančního stavu
obce, regulaci potoků, stavbu mostů, výsadbu Odnože, propagaci Pecky jako
letoviska, koupi pozemků
kolem hradu, zakoupení
motorové stříkačky pro
hasičský sbor), jednatelem
výboru, který usiloval o
zavedení železnice do Pecky, v letech 1926-1935 psal
kroniku obce.
V Pecce působil do roku
1938, poté se odstěhoval do
Lázní Bělohradu, kde do-

stal místo ředitele měšťanské školy. Za války byl spolu s dalšími peckovskými
občany krátce vězněn ve
Valdicích v souvislosti
s německou razií v Pecce.
Dožil v Lázních Bělohradě,
zemřel 1. 11. 1976

v nemocnici v Nové Pace,
pohřben byl 5. listopadu
do hrobky rodiny Drašarovy v Pecce.
Ze zápisků Fr. Bílka
a za pomoci paní Hany
Kantorové připravila
Věra Trybenekrová

Ze střípků mé paměti 7
Ich wolle
Kdo má minulost, bude mít i budoucnost … Možná, že
ta věta zní trochu jinak, ale smysl je stejný. Je-li člověk
už dost starý, jistě by chtěl, aby ho čekala ta budoucnost
ještě hodně dlouhá. To minulé už má za sebou ve vzpomínkách.
Dnes se vrátím do dětských let na peckovskou školu.
K smíchu dnešním žákům by byla moje živá vzpomínka,
jak jsme se učili zdravit pana učitele a pana ředitele a jak
jsme je museli oslovovat. Do sborovny nebo ředitelny se
prakticky žáci dostali jen výjimečně. Zdravilo se hlubokou
poklonou, a: „Paní učitelka, pan učitel se nechá poroučet a
toto vám posílá …“
Ještě než jsem se stala žačkou prvé třídy v roce 1936 a
postupně poznávala budovu školy a její chod, znala jsem
tělocvičnu. Do Sokola jsem chodila už asi od svých čtyř
let. Do tělocvičny byl vchod ze hřiště, nebylo ještě přistavěné nové křídlo školy. Hřiště, to byl plácek za školou,
nebyl ani upraven, nebyl ani rovný. Školu jsem tedy začala poznávat tak trochu zezadu.
Než žáček vešel do budovy školy, byl důkladně zkontrolován panem školníkem. Hlavně se zkoumala čistota bot,
ale hodně žáků chodilo do školy bosky. Kabáty se odkládaly na věšáky na chodbě a boty hlavně ty mokré, se braly do třídy. Za sucha směly zůstat na nohou. Do tříd nebyla zavedena elektřina ani voda. V zimě, když byla ráno
tma, tak se prvou a někdy i druhou hodinu nepsalo. Pro
vodu chodila služba se džbánem nebo umyvadlem ke studni, která je dodnes v zahradě u východní strany budovy.
Ve třídách byly kromě stupínku, lavic, katedry také kamna a skříňka na umyvadlo. Ten můj popis zní hloupě, každý
přece zná vybavení třídy ve škole, ale ten rozdíl dříve a
dnes se teprve uvidí. Ve třídách dnes nejsou stupínky a
žáci asi neznají, jak se na stupínku klečelo, když žáček
nebyl pozorný nebo snad i zlobil. Lavice byly spojeny do
řad, opatřeny sklápěcím sedátkem – často lavice byly
žákům moc malé nebo i velké. Každá lavice měla v hor-
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ní časti dva zapuštěné
kalamáře, inkoust chodil
dolévat pan školník. Kalamáře se často vylily.
Stupínek a katedra bylo
výsostné místo pana učitele, tam si žáci ani netroufali vstoupit. Kamna
v zimě ráno už sálala. O
přestávce a někdy i
v hodině přišel pan školník Pavlíček přiložit.
Umyvadlo, neumělou rukou ho maluji – na vrchní
desce byla mísa na vodu
(lavor), ve skříňce byl
džbán, hadr, houba na
mytí tabule.
Jedna moje vzpomínka na
školu je spojena právě
s umyvadlem. Do té
skříňky se schovala moje
spolužačka před hodinou
němčiny. Tento germánský jazyk byl velmi ne-

oblíbený předmět, učil
nás pan učitel Kamil Skrbek, kterému jsme
v hodinách dělali různé
„alotrie“. Schovali jsme se
v posledních lavicích a nechali učitele odejít ze třídy, vymýšleli jsme si nehorázné výmluvy. Skříňka
byla natolik prostorná, že
se v ní dalo schovat. Snad
by se tam dala i hodina
přežít. Celá třída sledovala pootevírající se dvířka.
Nakonec i Kamilovi došlo,
že se ve třídě něco děje.

Skočil k umyvadlu, dvířka
otevřel a Věrka vypadla.
Na jednu hodinu německého jazyka (za války se
učil sedm hodin v týdnu)
mám překrásnou vzpomínku. Stalo se to v hodině,
kdy s námi opakoval nepravidelná slovesa pan učitel Machek. Snad suploval, nebo nás krátkou dobu
učil. Vyvolal žáka k tabuli
a dal mu za úkol vyčasovat sloveso wollen. Pepík
se postavil přesvědčen, že
vše zná, a hlasitě spustil:
„Ich wolle, du wolle, er sie
es wolle.“ Machek jen
zař … zakřičel: „Ty vole,
běž si sednout!!!“
Krásné vzpomínky mám
na hodinu náboženství,
přesněji na hodinu volna,
kterou jsme měli my nevěrci a jinověrci. Bylo nám

dovoleno pobývat tu hodinu v kreslírně (to byla jediná učebna, kde se dalo
svítit). Tam jsme si jednou
předváděli elitní část německé armády – padákové myslivce – skákali jsme
s otevřeným deštníkem
z katedry.
Na chodbách se svítilo asi
jedním světlem u ředitelny. Škola neměla šatnu,
kuchyň, vybavení tříd bylo
velmi jednoduché. Výzdoba tříd a chodeb byla velmi chudá.
Školu jsem milovala, každé prázdniny jsem se těšila na 1. září a ještě bych
mohla dlouho vzpomínat.
Chci se dožít stého výročí
otevření naší školy a na
chvíli se tam vrátit.
Vzpomínala Helena
Blažíková

Mé vzpomínky na Pecku - závěr
Z náměstí se konaly výpravy do kina, které je
vzdáleno asi dvě stě metrů příkrou uličkou dolů
z náměstí, nebo na třešně
pod hrad. Když se
v podhradí nekonaly třešně ani pobyt v altánu, vyskytovali jsme se často, už
od nejrannějšího dětství,
na „plácku“ u pomníku
padlým,
kterému
z nepochopitelného důvodu malá Hana říkala „teta
Míla“. Pomník byl obehnán keři buxusu, jak se
pohnul větřík, buxusy hřbitovně zavoněly, nádhera.
Od té doby mám slabost
pro tu vůni, a proto taky
„pěstuju“ v kořenáčích
před domem ty keře.
Z tohoto plácku byla přístupná louka, doširoka,
dodaleka pohled směrem
k Tešňáku, k chatám na
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Stupnou,
k továrně,
k lesům. Nic na světě není
krásnější; tedy pro mě ne.
V exilu jsem jen málokdy
snila o Praze, ale zato se
mi vracel tento sen: ležím
na té rozlehlé louce pod
hradem a cítím ostrou vůni
mateřídoušky. Budila
jsem se pokaždé strašně
smutná.
Do lesa se chodilo za roz-

Cestou na hrad.

břesku a nikoho by nenapadlo, že by mohlo být jakkoli nebezpečné poslat do
lesa samotné malé děti.
Když šla ale na houby celá
naše rodina, která čítala
nejméně šest dětí, utíkali
místní houbaři pryč, řev
byl nesnesitelný, snad
utekly i laně. Chodili jsme
„za Puše“(do Odnože), za
lázně, na Popluž, do Hej-

-archiv hradu-

duku, za hájenku (Hana
tam odmítala chodit kvůli
zmijím; nikdy jsme tam žádnou zmiji nepotkali), na
brusinky směrem na Vidonice, strýc Franta chodil
„přes kopec“. Na ryzce se
chodilo do mladých lesů
směrem na Stupnou; taky
na ostružiny. Na borůvky
vždycky za lázně; máma
zásadně netrhala, seděla
s pletacími dráty na kraji
lesa, někdy přímo na hřibech, a kontrolovala výsledky. Výjimku mezi dětmi učinil pouze Béďa, který začal nahlas počítat,
když vkládal jednotlivé borůvky do bandasky; byl
zproštěn služby, nedalo se
to vydržet. My ostatní děti
jsme nesbíraly nikdy přímo
do bandasky nebo do džbánu, nýbrž do „posejpěte“ a
teprve, když se posejpě

naplnilo, vysypaly jsme ho
do větší nádoby. Na borůvky chodím dosud, mezitím
už jsem vycizelovala techniku sbírání! Na houby chodím taky, většinou s celou
armádou zájemců, kteří
neměli to štěstí, že by od
ranného dětství bývali chodili do lesa za rozbřesku, a
kteří se v houbách nevyznají.
Chodívalo se také na brigádu; chodili všichni, i pan
farář Kalenský. Pražáci to
potřebovali „kvůli posudku“. Byla to docela příjemná práce na poli, dostali
jsme výslužku, nikomu tento druh teroru příliš nevadil. Já jsem se vždycky těšila hlavně na Frantu Lámra, byl to tátův kamarád
z dětství, i když o šest let
starší. Moc peněz očividně neměl, oblečen byl mizerně a nosil zásadně s sebou po Pecce aktovku.
V té měl obrázky ze Sovětského svazu, kam byl vyslán z jeho pražského podniku za odměnu; vždycky
vyložil obrázky a pronášel
k nim komentáře, které
zásadně sovětskou říši hanobily, ale nesmírně vtipně.
Když jsme pochodovali na
pole, zpíval pan Lámr: Haj,
husičky, haj, brigády sa maj.
K obědu je kilo špeku a
šunčička na česneku,....a
po refrénu následovalo:
k brigádě se všichni derou,
i když za to ho… berou...
No, to se nám líbilo. Franta Lámr byl psycholog-samouk s obrovským talentem na poznávání charakteru lidí; škoda, že nežije
dnes; mohl z něj být proslulý člověk a mohl by si
pořídit lepší aktovku. Zabýval se tvarem lebky a
rozpoznával typy lidí. O
Haně říkal, že je veselá a

že se jí půjde snadněji životem; když byla mladá,
všechno tomu naznačovalo. O mně tvrdil, že jsem a
zůstanu lítostivá, a jakou
měl pravdu! Nešvindloval,
on nás děti nemohl znát.
V radnici byla knihovna,
kam jsme si jako děti chodily v neděli půjčovat knihy.
Největší knihomol byla Maruška Horáková, která jezdila každoročně do Pecky
s maminkou; maminka vystudovala mimo jiné arabštinu, učila na Sladkovského
náměstí, byla příbuzná spisovatele Egona Hostovského a sama taky dovedla
zprostředkovat
vztah
k literatuře; Maruška, jistě
taky díky jí, dovedla o knihách, které četla, nadšeně
vypravovat, pokaždé jsem tu
stejnou knihu pak taky chtěla číst.
V prvním patře radnice sídlila policie. Pamatuju se asi
z roku 1950 na pana Hebelku, který bydlel v Roubalovic
domku vedle nás, jeho dcerka Helenka si s námi hrála
na dvoře. Později vykonával tu funkci pan Glóza, měl
dva kluky a věčně nemocnou mladou ženu, které mi
bylo líto.
Kdekoli na světě vidím floxy, musím si k nim přivonět;
zavřu oči, a vidím cestu na
koupák, podle chudobince,
podle Urbanových, co měli
dvojčata Jitku a Břeťu, zkratkou podle Míny ke hřbitovu,
všechny vůně a pachy přebíjí floxy.
Za koupalištěm, ještě za
lázněmi, je rybník a za rybníkem hájovna. V té odjaktěživa žili Wolfovi. Můj dědeček a babička se
s Wolfovými přátelili. Jejich
dcera Luďa byla Blančina
kamarádka. Syn byl, myslím,
spolužák mého otce, ročník

1907. Měl úraz na motorce
cestou do Horní Nové vsi,
ztratil nohu, ale s protézou
se pohyboval tak, že nikdo
nepoznal, že nohu ztratil.
Měl tři děti: Frantu, Pavla a
krásnou Lenku.
Nikde ve světě už jsem nespatřila rozevláté pole drobných kvítků lnu; jednou mně
je poslal v dopise jeden přítel, asi tedy na náhorní rovině Chiltern Hills taky roste.
Srdce mi poskočilo radostí,
jak jsem těch několik stvolů

vysypala z obálky. Pro mě
budou navždy spojeny
s místem, které jsme
s Hanou považovaly asi víc
za domov, než pražský byt.
Mohla bych chodit od místa k místu, od domu k domu
- téměř ke každému se
váže nějaká vzpomínka.
Jak stojí v mém památníku: vzpomínka jest jediný
ráj, z něhož nemůžeme býti
vyhnáni.
Ze vzpomínek Věry Trnkové
SRN, září 2003

125 let zprávy o založení
SDH v Pecce
Při likvidaci peckovského pivovaru v roce 1932 byl v jeho
archívu objeven Františkem Posltem ml. zápis o schůzi,
na níž občané založili Sbor dobrovolných hasičů v Pecce.
Podle vzhledu dokumentu se jednalo o koncept a pravděpodobně ho psal sládek Ferdinand Benda, zakládající
člen sboru. Text zápisu zní:
V posledních letech bylo naše městečko často a značnými požáry navštíveno, pročež se vícero pokročilých
občanů našich usneslo tomuto mocnému živlu vstoupiti
vstříc, život a majetek svých spoluobčanů zachrániti, pro
městečko a okolí zaříditi řádný dobrovolný sbor hasičský. S dohodnutím p. měšťanosty vyzvali tito občané
obecenstvo na den v září roku 1880 ku schůzi do hostince „U Koruny“ k přihlášení se k sboru hasičskému. Výsledek byl překvapující, neboť téhož dne se přihlásilo 52
členů. V říjnu 1880 byli opět členové vyzváni, aby ze
svého středu zvolili prozatímní výbor, který by vypracoval stanovy a o další věci sboru se postaral.
Výbor tento vypracoval a zaslal stanovy k c. k. místodržitelství k potvrzení, však ale za nedlouho byly sboru
k opravení vráceny, což výbor opravil a opět k potvrzení
zaslal.
V únoru 1881 došly sboru potvrzené stanovy. Mezi tím
časem zvýšil se počet členů na 70. Prozatímní výbor
svolal na den 13. února 1881 valnou hromadu, by dle §
14 stanov byl zvolen stálý výbor na dobu dvou roků. Sešlo se členů 65. Zvoleni byli: Za velitele F. Benda, podvelitele Jan Kuhn, za jednatele p. K. Štěpán, za pokladníka p. Jan Folta, za členy výboru p. Aug. Werner, Fr.
Kudrnovský, Ant. Langner, p. Josef Štefan a p. Jan Stuchlík – vesměs jednohlasně.
Nově zvolený výbor převzal nyní celou správu sboru na
sebe a postaral se nejprve o výzbroje členů. Opatřeno
bylo 75 přílbic, 64 pasů, 64 náprsních šňůr, 11 pasů lezeckých s pochvama a karabinama, 11 lezeckých pro-
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vazů s malými karabinami,
11 náprních šňůr s píšťalky,
pro lezce 17 sekyrek, 3
sekyry velké tesařské, 1
krumpáč, 2 lopaty, 2 kopáče, 2 vidle, 2 trubky pro
velitele se šňůrama, 2 trubky pro trubače se šňůrama.
By se řádného cvičení
došla pro lezce – ustanoveno bylo postaviti lezeckou stěnu do dvora blíže
k hradu. Taktéž ustanoveno bylo zaopatřiti postačitelný počet žebříků, dle
výroku praktičných hasičů
okolních sborů – se nejlépe hodí 1 hrázkové žebříky, bylo tedy postaráno o 4
žebříky
takové
z jasanového dříví a jeden
žebřík dvouhrázkový dlouhý.
Ačkoliv všeho náčiní pro
sbor již opatřeno bylo, chyběla nejhlavnější – nová
velká stříkačka, i o tu bylo
postaráno a opatřila se od
firmy Kraust z Vídně.
Když vše postačitelného
náčiní pohotově bylo, postaral se výbor o cvičitele,
by ve všech oborech hasičských náš sbor vycvičil,
požádán byl sbor dobrovol-

ných hasičů v Jičíně o cvičitele, týž sbor zaslal jednoho ze svých členů, jenž
po tři dny sbor náš ve
všech oborech vycvičil.
K vedení účtů jsou zavedené knihy k potvrzování
dopisů pořídilo se sborové
razítko. Aby každý člen své
příspěvky měl a stanovami obeznámen byl, zařídila
se každému členu knížka,
v níž se příspěvky zapisují
a stanovy vytištěné jsou.
Jmění sborové pozůstávalo posud pouze z vkladů příspěvků členů a sbírkou od
zdejších občanů, které ale
posud na výlohy nestačilo,
pročež žádalo se místní záložně a asekuračním společenstvím o podporu, načež výsledek následující:
Záložna věnovala sboru
pro zřízení nové stříkačky
300 zl., k témuž účelu
okresní asekurace 50 zl.,
10 zl. Obdržel sbor c o odměnu od požáru v zdejší
radnici od první české pojišťovny opět k tomu účelu
a 20 zl. Daroval divadelní
ochotnický spolek taktéž
na stříkačku, tedy celkem
380 zl, která částka se slavnému obecnímu výboru

odevzdala, jenž doplatek na
stříkačku sám na sebe převzal. Žádosti ostatním asekuracím zůstaly bez výsledku.
Žádosti na císaře pána a
knížete pána jsou dosud
nevyřízené. Též podotknutí
sluší, že výbor sboru pořádal taneční zábavu v roce
1881 a též zábavu taneční
dnešního dne.Tím činnost
výboru pro rok 1881 je
ukončena. V Pecce dne
22. ledna 1882.
Dodatek:

Po patnácti letech činnosti
byl v roce 1896 pořízen a
25. května téhož roku slavnostně vysvěcen spolkový
prapor. Na jedné straně
praporu je znak Pecky a
nápis Sbor dobrovolných
hasičů v Pecce, na druhé
straně je obraz patrona
hasičů sv. Floriána a nápis
Svatý Floriáne, stůj při nás!
Kmotrou při svěcení byla
Anna Bendová, manželka
sládka z pivovaru, která
prapor vyšila a sboru věnovala.
-vt-

Foto -archiv hradu-

Peckovský pivovar
Pivovar v Pecce se poprvé připomíná v r. 1433. Byl
„v moci sousedské do propuštění úřadu a na potřebu sousedskou“. Jako panský majetek se připomíná
již r. 1594, kdy byli držiteli
panství Karel a Adam
Škopkové, z nichž každý
měl nejen polovici hradu,
ale i pivovaru. Další majitelkou byla Barbora Miřkovská z Tropčic, vdova po
Karlu Škopkovi, provdaná
podruhé r.1603 za Kryštofa Haranta z Polžic, pak
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jeho další manželka Salomena Hradišťská. Roku
1608 se připomíná
v peckovském manuále
i sládek Šmidt a bednář
Skála.
Panství Salomenina se
zmocnil
Albrecht
z Valdštejna, který je dal
kartuziánům a ti je drželi
až do r. 1782. Pivovar byl
dřevěný a zpustlý. Kartuziáni jej opravili a podrželi
si právo na vaření piva, které odebírali poddaní z 25
osad panství Radim – Pec-

ka. Roku 1701 pivovar vyhořel a vystavěn byl
z kamene teprve r. 1720 za
převora Víta Korejse.
Roku 1756 za převora
Egrera byl zřízen vodovod
z Javůrku do pivovaru.
Za převora Jana Červinky
a za sládka Josefa Dvořáka pořídili do pivovaru
nový měděný kotel, neboť
starý byl v používání
200 let. Zhotovil jej kotlář
v Hradci Králové a dne
5. června jej posvětil peckovský farář Dont

za příslušných ceremonií.
Po zrušení kláštera připadlo panství náboženskému fondu (1782 – 1824) a
potom Trautmannsdorfům,
kteří drželi pivovar a pronajímali jej rodu Bendovu.
Posledním majitelem byl
O. E. Chlistovský, jenž r.
1925 pivovar od panství
koupil, ale již následujícího
roku jej prodal akciovému
pivovaru v Nové Pace.
Tomu sloužil peckovský
pivovar krátce jako sklad
piva. Brzy poté začalo

postupné bourání jeho
technologických částí.
K pivovaru patřívala i
chmelnice, jak svědčí zachovalý název „Na chmelnici“.
Peckovský pivovar byl ve
své době rázovitá stavba,
jediná svého druhu. Tvořila samostatný zajímavý
celek podoby hrazeného
obdélníka 45 m dlouhého a
22 m širokého. Do dlouhého dvora se vjíždělo vraty
ze dvou kratších protilehlých stran. Na dvoře byla
vlastní stavba pivovaru
v jednom celku, obrácená
průčelím k severozápadu.
V severovýchodním rohu
byl byt a hospodářské
místnosti, v rohu severozápadním byla chladírna,
v jihozápadním lednice.
Uprostřed stavení byl povýšený hvozd a směrem
k městu družilo se k němu
humno s předami a valečkami a sklepy. Na západní straně se nacházela
varna.
Postup ruční výroby, která přestala v červnu 1926,
byl takovýto: ječmen, koupený na trhu hořickém
nebo jičínském, se vyčistil
na sýpce a část, určená ke

sladování, se vysypala otvory v klenutém stropu do
veliké kádě v rohu humna.
Byla to místnost suchá,
prostorná, klenutá, spočívající na čtyřech pilířích.
Na dlažbu se vysypaly
hromádky ječmene, který
se přehazoval, aby postup
byl stejnoměrný. Asi po
osmi dnech vypustila ječná zrna chomáček bílých
kořínků a „pírko“ (zárodek
stonku). Když dosáhlo pírko délky ľ zrna, zarazil se
zelený slad a rychle se
sušil.
K sušení sladu sloužil
hvozd, charakteristická
pivovarská
stavba
s komínem, jenž měl věžičkovitý zubatý okraj.
Topilo se v plechových
kamnech, obložených kruhovou zdí s otvory, kterými se rozdělovalo sálající
teplo. Nad kamny byl nízký kuželovitý klobouk, aby
teplo nestoupalo přímo
vzhůru. Nad kamny byly
plechové dírkované podlahy, na nichž se zelený slad
při teplotě 50 – 70 °R (v té
době se užívala Réaumurova teplotní stupnice) poněkud upražil a nabyl
vůně. Na výši teploty byla

Peckovský pivovar na začátku 20. století (před rokem 1921).
-archiv hradu-

závislá barva piva. Původně se sušil „na valachu“, čímž se rozuměly
šikmé stříšky. Hvozděný
slad se zbavil klíčků a kořínků přehazováním. Obojí
jsou známy pod označením
sladový květ. Slad se uložil na suché půdě valečce, kde se občas přehazoval dřevěnými lopatami.
Po sladování následovalo
vaření piva. Ručně rozemletý slad se přenesl
do varny,
prostorné
a vysoké místnosti až ke
střeše sahající, v níž byl
dlouhý párník, kterým unikala pára a roznášela po
okolí zprávu, že se vaří.
Varna měla jen málo oken.
Asi uprostřed stála dřevěná povýšená káď (asi
pro 50 hl) s ochozem.
V kádi se přinesený slad
mísil ručními hřebly
s teplou vodou. Tekutina,
zvaná stírka, se ručně přečerpala do výše položené,
dřevěné, čtyřhranné pánve, nověji kulovitého, zavřeného kotle, kde se zahřála za stálého míchání
hřebly až do varu . Toto
převádění
rmutu
z vystírací do varné kádě
se dělo třikrát a tím škrob
zcukernil a tekutina se nechala ještě půl hodiny
v klidu a na dně kádě se
usadilo mláto. Sladina, převedená do pánve, se vařila delší dobu s chmelem.
Mladina se rychle zchlazovala v chladírně na chladicích štokách, kam se
přečerpala ručními pumpami. Štoky, původně dřevěné (po 18 hl), měly kol
dokola skládací okenice,
jimiž proudil vnější vzduch,
čímž se teplota mladiny
snižovala. Mladina se vracela do varny, proběhla
chladičem
(káď

s mosaznými zprohýbanými rourami, jež se obkládaly ledem) do dřevěných
kádí ve spilce (studená
sklepní místnost), kde se
do ní přidaly kvasnice.
Kvašení trvalo 8 – 12 dní,
načež se stáčelo mladé
pivo do velkých sklepních
sudů, ve kterých dokvašovalo při teplotě 1 – 3 oR.
Výčepní pivo dokvasilo za
3 – 6 týdnů, ležák za 2 – 8
měsíců. Dokvašené se
stáčelo pro výstav do
čtvrt, půl, jedno a dvouhektolitrových sudů nebo
do lahví.
Obyčejné pivo mělo 9°, ležák 12°, tj. cukernatost mladiny, vyjádřená sacharometrickými stupni.
Při původním způsobu kvašení, tj. svrchním, nebylo
třeba ledu. Kvasnice, které narůstaly, se musely ze
sudu odebírat a úbytek se
doléval vodou. Tento způsob kvašení zanikl v Pecce
r. 1855. Bylo-li pivo špatné vlivem špatných matečních kvasnic, vypustila se
celá várka do stoky.
V Pecce se vařívalo jednou i dvakrát týdně, měsíčně to bylo 6 – 7 várek
po 35 sudech. Várka se
začínala ve 4 hodiny. Sládek oznámil na berním úřadě várku, zaplatil potravní
daň a dostal potvrzení (boletu). Dozorce z oddělení
finanční stráže odstranil
před započetím várky
úřední pečeť pod kotlem
z předešlé várky a s prací
se mohlo začít. Finančník
hlídal od rmutového odpočinku množství piva a cukernatost mladiny při 14
°R na chladiči až
do ukončení várky.
Výtah z vlastivědné
monografie připravil
Jaroslav Čeřovský
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Dodatky a zajímavosti
k peckovskému pivovaru
Otto Chlistovský vlastnil
pivovar v Pecce do roku
1926, kdy ho prodal pivovaru Novopackému. Ani
ten však pivovar v Pecce
nevlastnil dlouho. Již
v květnu roku 1927 jej prodal čtyřem společníkům Františku Grohovi, hostinskému v Bělé u Pecky č.p.
33, Josefu Samkovi, rolníkovi v Bělé u Pecky č.p.
43, Víchovi, hajnému v
Pecce a A. Hyšmanovi,
staviteli z Lázní Bělohrad.
Noví majitelé za celý objekt, bez pivovarnického
zařízení, zaplatili 75 000
Kč. Rybník poté prodali
sousednímu mlynáři p.
Podzimkovi. „Je zajímavo,“
napsal tehdejší bělský kronikář, „že r. 1923 majitel
pivovaru nabízel tento rybník i se sousední loukou
(nyní sokolskou) témuž
mlynáři zdarma, přičemž
mu nabízel 20 000 Kč
s podmínkou, že bude rybník čistiti. Avšak p. Podzimek tehdá chtěl 50 000
Kč.“
Část objektu poté za 30
000 Kč prodali profesoru

teologie Janu Langnerovi
(*1874) z Pecky, který vyučoval němčinu a francouzštinu a podstatnou
část života působil mimo
Pecku, i v cizině. Další,
větší část pivovaru majitelé zbourali a materiál zdiva použili na stavbu dvou
rodinných dvojdomků na
témže místě. Tím definitivně skončila existence
starodávného pivovaru
v Pecce.
Domy na místě pivovaru
stojí doposud, jsou stavebně udržovány a obývány
příbuznými původních majitelů.
V polovině 70. let k nim
přibyl další rodinný domek,
stojící též nad částí sklepů,
které se tu spolu s obytnou
částí spodního křídla po pivovaru zachovaly. Ty byly
předchozím majitelem
zčásti znovu zastřešeny.
Samovolně se v nich udržuje stálá nízká teplota a v
minulosti určité prostory
používalo zemědělské
družstvo k uskladnění sadbových brambor přes zimní období. Vešlo se jich tam

až čtyři vagóny.
V části zachovalé kamenné zdi je dosud branka, jíž
se z pivovaru vycházelo na
hráz rybníku a ta má
v kamenném překladu
nade dveřmi zachovalý,

ručně tesaný letopočet
1726.
V nejbližším okolí byly pivovary ještě v Nové Pace,
v Čisté, v Bělohradě,
v Chotči.
Petr Pavel

Přes horší kvalitu otiskujeme unikátní fotografii zaměstnanců peckovského pivovaru z konce 19. století. Z půllitrů upíjejí peckovské pivo, na sudu je napsáno jméno sládka Bendy.
-archiv hradu-

Pamětníkům a vlastníkům
Pokud má někdo z občanů uschovány nějaké

záznamy
dokumenty
předměty
fotografie
týkající se pivovaru a vaření piva v Pecce a je ochoten
poskytnout je přinejmenším k ofocení, aby tak mohla být
doplněna a archivována další část z bohaté historie našeho městečka, bude toto s povděkem přijato. Kontaktovat
můžete Obecní úřad či knihovnu v Pecce, hrad nebo kronikáře Šárku Kodymovou a Petra Pavla.
-r-
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V brožurce, kterou vydali peckovští sokolové zřejmě
roku 1923, jsou otištěny i inzeráty místních hostinců, které lákají turisty na lahodné peckovské černé
pivo.
-archiv hradu-

Z pozůstalosti pana profesora 2
Studium na Vysoké škole báňské v Ostravě
Po úspěšně vykonané přijímací zkoušce jsem byl přijat ke studiu horního inženýrství dne 21. září 1950. Počátky mého studia byly
vzhledem k politickému vývoji 50. let velmi dramatické. Byl jsem na škole jeden
měsíc a na Vše svaté jsem
jel poprvé domů. Jaké bylo
moje překvapení, když jsem
našel uprostřed zcela zpřeházeného bytu plačící maminku. Ze vzlykavého vyprávění jsem se dozvěděl, že
den předtím ještě s dalšími
třemi vedoucími pracovníky
peckovské textilky byl otec
zatčen a nyní se nachází ve
vězení v Nové Pace. Otec
nikdy nebyl politicky aktivní,
ale po válce vstoupil do strany národních socialistů.
Tedy rozhodně ne do té
správné strany a to se dalo
v 50. letech náramně zneužít. O tom však jinde.
Vrátil jsem se do Ostravy a
čekal, co bude. Uběhlo několik týdnů a nic, až potom
jsem se od jednoho profesora, kterého jsem si velmi vážil, dozvěděl, že z mého rodiště přišel udavačský dopis,
že můj otec byl zatčen a mě
ať vyloučí ze studia. Ve vedení školy však na neoficiální dopis nereagovali. Tak
jsem zůstal studovat, naštěstí už žádná další žádost o
moje vyloučení nepřišla.
Z otce se po propuštění
z vězení stal textilní dělník a
tak od té doby jsem měl dělnický původ.
Ostrava se mi tehdy nelíbila, ale prostředí na škole bylo
skvělé. Vedoucí katedry fyziky profesor Šebesta, vynikající violoncellista, hned jak

se dozvěděl, že jsem houslista, přijal mě na katedru jako
vědeckou pomocnou sílu. Od
té doby jsem hrával na katedře fyziky nebo v bytě profesora Šebesty na Příbramské smyčcová kvarteta, především Beethovena, kterého
pan profesor preferoval.
Blízko fakulty na Slezské
Ostravě jsem měl podnájem, a abych v něm nebyl
sám, přibral jsem si spolužáka Josefa Polického. Byl to
synek z jižní Moravy,
z Tavíkovic. Byl ctižádostivý a tak jsme se ve studiu
vzájemně popoháněli. Snad
díky Josefovi jsem studium
zakončil s červeným diplomem. Hlavní zásluhu na výsledcích mého studia měla
však nepochybně moje maminka, ta aby mě finančně
udržela na škole, stala se
v továrně údernicí. Jsem si
vědom, že jí jsem dlužen za
obrovskou hmotnou i morální podporu na studiu.
Kromě muzicírování na
katedře fyziky jsem začal
hrát v tehdy založené cimbálové muzice při tanečním
lidovém vysokoškolském
souboru. A tak já, synek
z Podkrkonoší, jsem hrál lidové písně z Lašska, Valašska
a
Slovácka.
V cimbálovce hrála řada
vynikajících muzikantů, na
housle Franta Hromek, Jožka Brieda, Janko Mráz, na
cimbál pak známý Jan Rokyta. Ten také později cimbálovku přeměnil na slavný
Technik. To už jsem však
s nimi nehrál. Skončil jsem
v roce 1955, rok po ukončení studia.
Na hudební vyžití při studiu

jsem si však rozhodně nemohl stěžovat. Společně se
studenty ostravské konzervatoře a Vysoké školy báňské byl asi v roce 1951 vytvořen studentský symfonický orchestr. Hrál jsem
v něm prvé housle. Tehdy
jsme nacvičili Peer Gynta,
Egmonda, Čtvero ročních
období a řadu dalších skladeb, které si již nepamatuji.
Kromě vlastního studentského dirigenta, který kvůli
hudbě nakonec báňskou nedostudoval, měl nad námi
patronát šéf ostravské opery Rudolf Vašata. Vyvrcholením činnosti studentského
symfonického orchestru byl
celovečerní
koncert
v ostravské
opeře,
v dnešním divadle Antonína
Dvořáka.
Kromě geologů, se kterými
jsem se později jako asistent
stýkal profesně, mi v mysli
nadosmrti utkvěli profesoři
Mikan a Štěpánský
z matematiky, Šebesta
z fyziky, Jirkovský z chemie
a Čechura z geodézie a důlního měřičství. Cenný
v indexu je i podpis reprezentanta československého
hokeje Vladimíra Bouzka.
Profesora Mikana jsme měli
na deskriptivní geometrii a
obdivovali jsme, jak bez kružítka a pravítka přesně rýsoval kuželosečky. Profesoři
Štěpánský a Šebesta byli
odborníci na slovo vzatí a
přitom velice laskaví a přátelští lidé. Totéž lze říci o
profesoru Jirkovském. Velmi zvláštní osobností byl akademik Čechura. O zkouškách u něho se tradovaly
horory. Fakt je, že za celou

dobu zkoušky nepromluvil,
jen na stěně tikaly hodiny.
Na ukončení zkoušky řekl:
„Děkuji“. Potom nám asistent přinesl na chodbu index
a ten byl buďto se známkou
a podepsaný nebo prázdný.
Dělal jsem u něho dvě
zkoušky a srdce jsem měl
pokaždé až v krku. Přitom
mimo školu to byl neobyčejně milý a družný člověk.
Pravidelně chodil na pivo
k Radům na Poštovní ulici.
Restaurace se na jeho počest studenty přejmenovala
na „pivní fakultu“. Jednou
pan profesor přišel na přednášku s pěkným monoklem.
Na dotaz, co se mu stalo, jen
prohodil, že u Radů jednomu pánovi řekl, že se mýlí.
Prvým geologem, u kterého jsem dělal zkoušku, byl
profesor Šuf. I když žil
v Československu jako ruský emigrant už od roku
1917, podle výrazného přízvuku svůj původ nemohl
zapřít. Jeho odborné zaměření bylo velice široké, od
všeobecné geologie, lapeontologie až po ložiskovou geologii. Jako člověk byl nesmírně laskavý. Tehdy byl
vedoucím katedry geologie
a paleontologie se sídlem na
Zákrejsově ulici v Přívoze.
Druhým v pořadí byl docent Waleczek, u kterého
jsem dělal zkoušku
z mineralogie. To jsem nevěděl, že za pár let budeme
kolegové. Dalším zkoušejícím, a to z petrografie, byl
můj budoucí šéf profesor
Kokta. Byl to nesmírně laskavý až příliš hodný pán,
odborník především na geochemii. U zkoušky

strana 13

z uhelných ložisek jsem poznal mého dalšího budoucího šéfa, tehdy docenta, profesora Beneše, to když jsem
přešel v roce 1956 od profesora Kokty z katedry mineralogie, petrografie a geochemie na nově vzniklou
katedru ložiskové geologie.
Rudní a nerudní ložiska jsem
dělal u tehdy docenta Petránka. U něho jsem ve třetím ročníku nastoupil jako
pomocná vědecká síla. Po-

sledním geologem, u kterého jsem dělal zkoušku, byl
tehdy docent, pozdější rektor VŠB, profesor Růžička.
V posledním ročníku studia
jsem byl přijat jako asistent
k profesoru Koktovi. To
mně plně vyhovovalo, protože na báňskou jsem přijel
studovat především geologii
rudných ložisek. Tehdy se
po studiu nastupovalo na
umístěnky. A teď si představte, že já jsem podle umís-

těnky měl nastoupit na Výzkumný ústav hnědého uhlí
do Mostu. Dodnes si velice
vážím rozhodnutí profesora
Kokty jet se mnou do Prahy
na ministerstvo paliv a energetiky a tam za mě orodovat u náměstka ministra dr.
Neseta, mimochodem pozdějšího profesora geodézie
na VŠB. Náměstek Neset
mě na ministerstvu „lámal“,
ale já byl neoblomný.
V zoufalství jsem mu řekl,

že hraju obstojně na housle
a že se v ostravských hospodách uživím. To nakonec
asi rozhodlo. Náměstek
Neset vzal umístěnku a přetrhl ji se slovy: „Ale ne abys
někdy v budoucnu kvůli vyššímu platu školu zradil.“
Tehdy daný slib jsem dodržel. Zůstal jsem škole věrný
od nástupu roku 1954 až do
roku 1998, kdy jsem odešel
definitivně do penze.
Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.

Otevřený dopis čtenářům PL
Vážení a milí čtenáři Listů
Peckovska,
jsem sice nepsavec, ale nemohu jinak, než vám poslat
pár řádků. Blíží se doba
Vánoc. I já vím, že při rozbalování vládních balíčků,
zvlášť těch energetických,
jásat nebudeme. Abych
odlehčil zaběhanou praxi,
dovolil jsem si vám poslat
otevřený dopis na téma
přátelství. To když v životě
vyjde, dostáváte dary těch
nejhezčích pocitů. Těmi
může být člověk obohacen
a obohacován stále. Ty se
také do žádného balíčku ani
balíku nevejdou.
Pro rodilého Budějovičáka
je váš kraj tak trochu
z ruky. Shodou náhod a
díky mému bratrovi a švagrové osud zapracoval. Vaše
kraje byly v mé pomyslné
mapě barvy bílé s nápisem
HIC SUNT LEONES. Je
to již řadu let, kdy jsem se
poznal s vaším rodákem i
s celou jeho rodinou. Mohu
říci, že to jsou jedni z mých
nejlepších přátel, jak se říká
na život a na smrt. Ženám
se sice nemá připomínat
žloutnutí křestního listu, ale
malé holčičce Janě, která se
očekávala, je přeci jen pár
let, vzorná mamina, a naše
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rodinné přátelství trvá již
čtyřicet let. Díky celé rodině Ládi jsem do značných
podrobností poznal váš kraj.
Jsou to velicí propagátoři
Peckovska, ale i širokého
okolí. Své přátele si člověk
vybírá, na akademických
titulech mi nikdy tolik nezáleželo, jako na charakteru a
„fachmanství“. Už první
návštěva v pracovním království, dokonalý pořádek a
téměř sterilní čistota, mne
velice nadchla. Jako řada
stomatologů jsem také domácí kutil a seznámení
s lidmi, kteří mají pochopení pro mé koníčky, mně velmi zaimponovalo. Mým
snem bylo poznat, protože
to je můj kůň, oblast kamenů. Poznal jsem řadu brusičů kamenů (někteří již nejsou mezi námi) a velice mě
nadchla i návštěva Mekky
– školy v Turnově – byť jen
prázdninová. Rád bych se
tam dostal někdy při výuce, protože člověk se učí
celý život.
Ale raději k Pecce. Od mé
první návštěvy na mne ze
zdi pokukuje replika andělíčka z kachle hradu, a když
se mně dostanou do ruky
vaše Listy, vrací mě to zpět
k vám. Při mé poslední ná-

vštěvě jsem při šplhání na
hrad poznal, že tam nejsem
jediný Budějovičák, neb tam
v serpentině u jednoho
domku bylo zaparkované
auto s CB poznávací značkou. Nedivím se.

se chaty v romantickém
údolí s pohledem na vycházející měsíc nad hradem
Pecka. Bylo to na území
bývalých drůbežáren, takže tuto výsadu měly díky lidem s poznatky Lepešin-

Protože se oslavovaly „kulatiny“, celá velká rodina
přátel (a to je velice krásné, když takto všichni drží
pohromadě) se sešla
v horské chatě na Zvičině.
Úžasná cesta - díky krásnému počasí se otvíralo široké panorama krajiny i se
Sněžkou, byla pro mne již
nádherným zážitkem. Ještě pár detailů. Obdivoval
jsem píli, se kterou vstávají
z ruin díla, která předchozí
režim zdevastoval. Pokaždé je vždy něco nového a
pak všude jsem se setkal
vždy s milým jednáním, ať
v obchodech, restauracích
nebo na ulici. Vrcholným
zážitkem byla noc na tera-

ské, Mičurina či Korabelnikové houfy slepic, snad za
účelem zvýšení užitkovosti. Dnes je však díky píli řady
občanů vše zase jinak a
krásné.
Na vašich Listech se mi
také líbí, že nezapomínáte
na své jubilanty a i ty, kteří
stále zůstávají ve vzpomínkách s námi. Děkuji vám a
velikému patriotovi Peckovska, že mně, patriotovi Jihočeska, umožnil poznat
krásný kus naší vlasti. A o
kom že jsem to psal? Je to
rodina Ládi Tázlara. Ještě
jednou děkuji.
V úctě MUDr. Jiří Gruber,
České Budějovice
24.11.2007

povídka

Jindřich Štemberka (1867 - 1926)
Ze zápisků convoyantových
(povídka peckovského rodáka z knihy Stínové kresby vydané v roce 1890)
Bydlil jsem u něho
v malém podkrovním pokojíku. Bylo to v době,
kdy oddával jsem se prvním spisovatelským iluzím, kdy mladou, blouznivou mojí hlavou táhl
nevýslovně krásný, růžový sen o slávě … Myšlének cenných bylo málo,
všímal jsem si tedy tím
více skutečnosti a svého
okolí a snažil jsem se
toho využitkovati pro své
„spisovatelské“ péro.
Můj „pán“, convoyant,
průvodčí hnancův, byl mi
právě vhod. Byl jsem tenkráte nadšen Hugovými
„Bídníky“, v nevěstkách,
zlodějích, žhářích a lupičích viděl jsem trpící lidstvo, k čemuž nemálo přispívaly i lidumilné názory mého domácího pána.
Kartouzský trestanec
Bylo to v únoru. Po celý
minulý den sněžilo a
z rána sníh ještě padal.
Celá krajina byla as na
půl metru pokryta sněhem, a kde vítr utvořil závěje, mohlo na sta lidí
najíti svůj hrob.
A u kamen bylo tak příjemno, tak blaženě! Člověk je přece jen přílišným
sobcem, ve svém pohodlí
zapomíná na všecky, kdož
tam venku mrznou a potácejí se závějemi …
Blaženost mou kalila
pouze obava, že právě
dnes budu se muset ubírati někam daleko v té
nepohodě, v tom sněhu,

v té zimě, taková obava
se obyčejně splňuje.
Jako tenkráte.
Přišel pro mne policejní
sluha Blažej, že přibyl
„jeden“ z Kartouz a že
„je na mně řada“. Co
platno! Oblékl jsem kožich, vzal do ruky svou
věrnou družku, hůl –
pádná hůl přiléhavá –
rozloučil se ženou a klukem a šel jsem.
Na strážnici již na mne
čekal šťastný trestanec,
jejž jsem měl provoditi do
jeho domovské obce.
Člověk vysoký, statný –
mohlo mu býti něco přes
třicet, tvář jeho však
byla žlutá jako vosk a
oči vpadlé.
Pohlédl jsem na něho a
potom oknem ven. Chumelilo se stále.
„Jak pak, pane, nechtěl
byste zde zůstat až do zítřka? – Podívejte se,
venku takový nečas“.
„Ach ne, ne – pro Boha
vás prosím – osm let se
těším na domov, ženu –
ale těch osm let, zdá se
mi, jsem přetrpěl snáze,
než bych přečkal tento
jediný den“.
„Nu, když tedy nedáte jinak, vyrazíme.“ Vyšli
jsme. Na předměstí jsme
se zastavili v kořalně u
Karásků na skleničku
mogadoru a pak jsme,
pokud možno nejrychleji, spěchali ku svému cíli.
Div jsem mu stačil.
„A – to toho máte dost,

osm let!“ začínám hovor,
poněvadž tak cesta rychleji ubíhá.
„Dost, dost – akorát
dost! Ba!“ pravil mi „svěřenec“, potřásaje při
tom živě hlavou, a po tváři mu přeletěl lehký stín.
„Doma mne bude čekati
žena, již jsem musil opustiti po svatbě. – Pojďte,
pane, rychleji, vy nevěříte, jak po ní toužím! A
– snad mám také dítě.
„Hm, to vás dovedu pochopiti! Je to dost, že jste
to za takových okolností
tak dlouho vydržel. Znám
lidi, kteří se tam připravili sami o život nebo zemřeli touhou – tak se jim
zastesklo! A – co pak jste
vlastně vyvedl?“
„Eh – škoda vypravovat!
– Oženil jsem se, vzal
jsem si holku chudou, ale
hezkou – na moutě. –
Žárlil jsem na ni tím spíše, poněvadž říkali, že
má ráda jakéhosi Vacka,
chlapa otrhaného, nezdaru – Ubezpečovala
mne se slzami, že jest jí
solí v očích, že jen on tak
pořád za ní leze … Byl
jsem s ní asi dva měsíce
šťasten, měla mne opravdu ráda. Jedné noci se
vám vracím z hospody –
tu pozoruji nějaký stín
plaziť se po dvoře pod
okny – byl to ten chlap –
Vacek …! Krev mi vzkypěla v žílách, vzpomněl
jsem si na to, co mně řekla žena o něm po svatbě,

skočil jsem na něho, a již
měl svěrák v prsou! –
Nezabil jsem ho, jenom
nebezpečně zranil – nevím, jestli zatím od toho
umřel – a za to mně jich
dali osm.“ – Po té se odmlčel a již po celou cestu takřka nemluvil, kráčel s hlavou svěsenou,
ruce
v kapsách,
s obličejem zamračeným.
Občas si něco pro sebe
zabručel … Čím více jsme
se blížili k jeho domovské obci, tím více spěchal.
Div jsem mu stačil, když
jsme kráčeli s kopce
k jeho vsi, a když se nám
objevily ty skrovné chaloupky, doškami kryté,
zasypané napolo sněhem
…
Přišli
jsme
k představenému, jenž
mně měl dáti stvrzenku,
že jsem své „zboží“ řádně dodal.
„Tak vy se vracíte zase
domů?“ oslovil ho představený. „Vzpomněli jsme
na vás častokráte. – No,
jen abyste se mezi námi
potěšil!“ mrkl na něho
významně. Ten však už
nečekal a spěchal domů.
Já jsem přijal potvrzenku a odebral jsem se na
chvíli do hostince, abych
se trochu posilnil a
ohřál.
Bylo již skoro šero, když
jsem se vracel domů.
Sníh přestal padati, zato
notněji mrzlo. Na obloze
začaly poskakovati hvězdy …
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(...)
Spěchám, abych byl
brzo u ženy a vzpomínám, co as dělá. Sníh mi
vrže pod nohama, a do
duše snáší se tesknota
…V tom slyším za sebou
zrychlené kroky a jakýsi supot. Nějaký člověk
běží za mnou, chopím se
hole. –
„Jste vy to, pane, opravdu? – Počkejte, půjdu
s vámi. – Co bych doma
dělal?!“ Slova ta zněla
nevýslovně smutně a

zdrceně.
Poznal jsem svého svěřence z Kartouz. Dohonil mne, oddechl si trochu a začal sám od sebe,
jako na vysvětlenou, vyprávěti:
„Já blázen, po celých
osm let se těším na ženu,
věřím jí, že má jenom
mne ráda, spěchám k ní
– a ona zatím s tím zatraceným Vackem hospodaří na mém statku! Vrazím do seknice, on se tam
válí na lavici a ona cho-

dí s dítětem okolo kamen. – A na podlaze se
válelo druhé dítě. – Byly
to jeho děti – poznal
jsem to na první pohled.
Bylo mně tak, že jsem
myslil, že mi to srdce
utrhne, pak jsem se
chtěl na ně vrhnouti a
na věky je poznamenati. – Ale ne, ne! Abych byl
zase zavřen, kvůli nim,
těm – ! Ale ze statku je
vyženu, to udělám, tak
je potrestám! Já trpím
v žaláři kvůli ní a ona

Kulturní sdružení Harant a Obec Pecka
vyhlásily

další fotografickou soutěž
na téma

,,Můj pohled na vodu ve všech
podobách na Peckovsku“
Fotografie libovolného formátu s přiloženou adresou můžete odevzdat
v kanceláři OÚ nebo v místní knihovně do 31. května 2008.
Vybrané fotografie budou opět vystaveny a oceněny.

nestydatá – eh – pak
jsem odešel. Šel jsem ku
vdané sestře, ta mi řekla, že se mé ženě za pár
měsíců po mém odsouzení narodil hošík, který
před nedávnem zemřel
… To bylo mé dítě – oni
je umořili! – Tam bych to
nevydržel!“ máchl rukou k vesnici. „Půjdu
s vámi do města, dám se
se ženou rozvíst, prodám
statek a vyženu je.
Vidíte, pane, je mně
teprv třicet pět let a už
jsem zničeným člověkem,
nešťastným, nešťastnějším než tenkráte, když
mne četníci odváděli –
bez ženy, bez dětí, bez
rodinného krbu.“
Další jeho slova zanikla v pláči. Mně, drsnému
člověku, se srdce svíralo
při pohledu na toho kartouzského trestance.
Po krajině bylo se úplně setmělo, jen nad námi
zářila věčná světla.
V tom se po celém okolí
rozezvučely
zvony
k večernímu klekání …
A on se s utajeným pláčem modlil. – Snad za své
nepoznané dítě …

Výstava o valdické kartouze
Zaplnit bílé místo nejen v
regionální historii se pokusili pracovníci jičínského
Muzea hry.
Výsledkem jejich zájmu o
působení kartuziánů na Jičínsku je rozsáhlá výstava
věnovaná kartouze ve Valdicích, na totéž téma proběhla v říjnu dvoudenní
mezinárodní konference příspěvky se týkaly jak příchodu kartuziánů do Čech
(ve 14. století) a na Jičínsko (ve 20. letech 17. století), tak i přiblížení přísně
kontemplativního života
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kartuziánských mnichů,
zároveň jejich ,,manažersko - stavitelského“ působení v regionu (nejblíže
stavby kostelů v Pecce, Vidonicích, Stupné, barokní
sochy u hradu) i vztahů valdické kartouzy s další Evropou.
Příští rok by veškeré příspěvky měly vyjít v rozsáhlém sborníku.
Samotná výstava se skládá ze dvou částí: letošní
rok je věnován historii valdické věznice, příští rok na
podzim bude zahájena eta-

pa věnovaná životu kartuziánů na Jičínsku do roku
1782, zahrnující i jejich působení na peckovském
panství. První část výsta-

vy je možno ještě po dva
měsíce navštívit v Regionálním muzeu a galerii na
Valdštejnském náměstí v
Jičíně.
-vk-

Kartouza ve Valdicích
Uzamčený svět
historie věznice (1857 - 2007)
výstavní chodba Regionálního muzea
a galerie v Jičíně
7.října 2007 - 3.února 2008

fejeton

Jak zabíjet kapra
„České Vánoce a český
kapr, dodržíme i letos tradici.“, říká náš tatínek
už koncem listopadu a
pouští
do
vany
v koupelně třeboňského
kapra. My s bráškou se
radujeme, že se nebudeme několik týdnů koupat. V některých rodinách mají problém, jak
kapra ulovit?
U nás doma přináší
ryba problém, jak kapra
zabít? Kromě otce jsme u
nás nikdy nikoho nezabili – tedy kromě otce,
který sám zabíjí. My
ostatní jsme velice lítostiví, já jsem vychovaný
skaut, nezašlápnu ani
mravence.
Můj otec nepřijal modernější způsob zabíjení.
Rok co rok stejná scénka: Tatínek se rozmáchne a praští kapra kramlí
do hlavy. „Už je zabítej,

umyjte prkýnko, podlahu a omdlelou maminku.
Zabíjím, aby se neřeklo,
z hladu. Uchovávám českou tradici.“ A dal si
kalíšek slivovice.
Také ve škole jsme si
povídali s paní učitelkou
Rybaříkovou o vánočních zvycích. Každý se
chlubil, jak zabíjejí kapra. Kropáček řekl: „Maminka mu dá paličkou do
hlavy, dvakrát. U Janáků drží kapra za hlavu
tatínek a maminka mu
píchne vidličku do ocasu.
Tomu kaprovi. Hamáčkův
otec má doma parní válec, a tak ho převálcuje
na placku. Kareš nás
omráčil: „ Táta strčí šňůru do zásuvky a pustí do
kapra elektrický proud.
Jako v Americe.“ Kopecký má tatínka, ten má
zbrojní pas a pušku. Kapra přivážou na stojan na

klepání koberců a pic!
Ustřelí mu hlavu. Paní
učitelka se zeptala: A zavazujete mu oči šátkem?
Já jsem pravil: Ryby je
třeba zbavit radosti ze
života co nejrychleji,
nejbezbolestněji.“
„Žádná jatka, nechci
vidět krev. Letos volím
humánní způsob.“ Vylovil kapra z vany, otevřel
okno a hop! Vyhodil ho
do vzduchu. My bydlíme v šestém patře. „Mirane, ty pro něj doběhneš!“ Obrátil se na maminku: „Mám čistý ruce?

Mám. A večeři chci
v šest.“
P.S. Máte-li problémy se
zabíjením ryb, postupujte tímto způsobem: na stůl
rozestřete papír, položte
kapra hřbetem vzhůru,
přidržte si ho utěrkou a
omračte paličkou do hlavy. Pak za hlavou kapra
nařízněte. A teď už máte
jistotu, že je ke všemu necitelný. Položte ho na
bok a tupým nožem seškrabte šupiny.
Dobrou chuť.
Muž v zástěře
Miroslav Procházka

I ve Vidonicích svítí
V sobotu 1. prosince rozsvítili vidoničtí hasiči na návsi
vánoční strom.
-fp-

Vánoce v Podkrkonoší
Pravda, řada hospodyní i v dnešní době o Vánocích oželí
rybí polévku, kapra či bramborový salát a k slavnostní
večeři předkládá tradiční podkrkonošská jídla. Přesto nebude na škodu je krátce připomenout. Na Štědrý den se
připravovala hrachová nebo houbová polévka, černý kuba
neboli hubník, sladká kaše s peciválky, pekly se vánočky
a jablečný závin.
Černý kuba
Navaří se sušené houby a jemně se rozsekají. Tvrdé housky se rozlámou do mléka, rozmíchají se, přidá se trochu
krupice, sůl, trochu zázvoru, někdy trochu mastidla, vejce nebo zpěněná cibule a česnek. Vše se zamíchá s houbami i s vodou, v níž se houby vařily, a peče se ve vymaštěném pekáči.
Peciválky
Upečou se menší vdolky plněné mákem, vhodí se do horkého mléka nebo jen vody, nechá se přejít var, scedí se a
podává polité škvařeným máslem, medem nebo sirobem.
Z brožury Lidová kuchyně v Podkrkonoší

Typické jižní panorama hradu s topoly (až do poloviny 90. let).
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Hop do roku 2008
Loni jsem na silvestra
divočil. Čtyři kamarádi
mě domů přinesli jako
nebožtíka, byl jsem přiotráven alkoholem a někde v závěji jsem ztratil
kozačku na levou nohu.
Půl dárku vánočního od
manželky. Byl jsem pro ni
vzduch až do Tří králů.
6. ledna mě začala vnímat. Ale rok 2007 byl příjemný. Málokdy dělám
bilanci uplynulých měsíců, ani nevyhlašuji předsevzetí pro rok 2008.
Ale letos oslavuji ve vší
slušnosti.
No jo, nemohu přece ignorovat upevňování mezilidských
vztahů
v našem sídlišti Ve Špačníku, když všichni o půlnoci vyrážejí s načatou
lahví? Strčil jsem lahvičku BOHEMIA SEKTU do
kapsy. „ V druhý máš
mobil. Až cvrnknu,
zmáčkneš zelený knoflík,
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udáš svoji polohu a ťukneš na knoflík červený,“
zněl stručný návod manželky. Dali jsme si krátké políbení…a dlouho
jsme se po té neviděli.
Na ulici to hučelo, počítali jsme poslední vteřiny starého roku, soused,
zkušený pyrotechnik major ve výslužbě odpálil
ohňostroj a už jsme byli
v pekle.
Klůtali jsme perlivý mok,

padali jsme z náruče do
náruče, mlaskly krátké
suché i dlouhé vlhké polibky, kdosi se držel plotu a vrhnul, já byl na
chvilku s cizí ženou
v cizím pokoji – a když
jsem zvracel, zjistil jsem,
že mi chybí horní zubní
protéza.
Spoluobčané pěli hit
Lucie Bílé „láska bodá
jako nůž“…-a mně šestý
smysl šeptal – spěchej

domů už!
Ráno bylo bledé, já
taky. Lebka se mi chtěla rozskočit, váhavě
jsem kráčel k ledničce,
abych si dal vyprošťováka, novopackou desítku.
Rozpoznal jsem manželku. „Milácku…“ syšlám.
Teď to neřeš, ochmelko.
Jak na Nový rok, tak po
celý rok! říkávala moje
tchýně…protože tvůj otec
taky lábal…
A zuby? Ty najdeš na
jaře,
až
roztaje
v Podkrkonoší sníh!“
Několik dní jsem byl
plachý a styděl jsem se.
Ne, nedělám bilanci. Ale
za rok, až se bude starý
prát s novým rokem, podám vám informaci.
P.S. občané, nenašli jste
propálenou větrovku a
pánskou kozačku? Děkuji.
Miroslav Procházka
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Vážení příznivci fotbalu,
dovolte mi, abych vás trochu seznámil se statistikami
našeho mužstva po podzimní části. Jak všichni jistě víte,
muži Pecky se pro letošní
sezónu
sloučili
s L.Bělohradem a hrají
okresní přebor jako béčko.
Mužstvo Lázně Bělohrad B
vyhrálo 11 zápasů a 2krát
opustilo hřiště poraženo. Na
domácím hřišti bylo 100%
úspěšné a vyhrálo 6 zápasů,
na hřištích soupeřů jsme
5krát vyhráli a pouze 2krát
jsme odešli s hlavami sklopenými a to v Kopidlně a ve
Starém Místě, kde jsme si
vybrali velmi slabé chvilky
ve výkonech a nasazení.
Na kontě máme 33 bodů a
stali jsme se podzimními mistry okresu Jičín. Nastříleli
jsme 43 gólů do soupeřových sítí, naši gólmani vytahovali ze svých svatyní 17
míčů. Skóre doma máme
27 : 8 a na hřištích soupeřů
16 : 9.
O vstřelení našich gólů se
podělili tito hráči: Jezbera
Petr se trefil 8x, Kraus Lukáš 6x, Suchánek 5x, Kulda
5x, Dolejš 4x, Feix 3x, Jezbera Lukáš 2x, Voříšek 2x,
Rychecký 2x, Černý 2x, Jezbera Daniel 2x, Kořínek 1x
a Loner Miloslav 1x.
V utkáních na hřištích soupeřů se na nás přišlo podívat 510 diváků, což je
v průměru 72 diváků na zápas. Domácím fandům, kteří nás jezdili v hojném počtu
podporovat na cizí hřiště,
bych chtěl mnohokrát poděkovat. Na 6 domácích zápasů se přišlo podívat 810
fanoušků, což je v průměru
135 diváků na zápas. Všem

moc děkujeme.
Za celý podzim se v týmu
vystřídalo 321 hráčů. Nejvíce vytíženými hráči byli s 12
starty v základní sestavě
Černý, Dolejš a Feix, následují je: Kořínek 9x, Kraus
Lukáš, Jezbera Petr, Čábela a Fibiger 8x, Blažek Petr
a Voříšek 7x, Bičiště 6x, Nezbeda Pavel, Suchánek a
Dytrych 5x, Bergman, Albrecht a Kulda 4x, Kraus
David 3x, Čížek, Blažek Tomáš, Jezbera Lukáš a Rychecký 2x a v jednom utkání v základní sestavě nastoupili Mečíř, Tůma, Zahradník,
Fink, Žlab, Šrám, Loner Miloslav a Jezbera Daniel.
Z náhradníků vbíhal nejčastěji na hřiště Zahradník a to
7x, následují: Kulda 4x, Voříšek, Mečíř, Albrecht a
Kraus Lukáš 2x, 1x, co by
střídající hráči vběhli na plac:
Jezbera Lukáš, Fibiger,
Šorm, Bergman, Blažek
Petr, Bičiště, Čábela, Jezbera Petr, Kořínek, Jezbera
Daniel.
V předehrávaném 14. kole
jsme na domácí půdě porazili Kopidlno 3 : 2 a do zbytku sezóny budeme na jaře
vstupovat se čtyřbodovým
náskokem na druhou Sobotku a pětibodovým na Kopidlno, což jsou naši největší
konkurenti v boji o postup do
nejnižší krajské soutěže.
Co říci závěrem? Snad jen
to, že stejně jako každého
kovaného Peckováka mě
moc mrzel jarní sestup z 1.B
třídy krajské soutěže, že
jsem nebyl moc nadšený ze
sloučení Bělohrad – Pecka,
jsem prostě peckovský patriot a chtěl bych strašně

moc, stejně jako Vy příznivci peckovského fotbalu, aby
PECKA
nevymizela
z fotbalových stránek novin
a časopisů. Proto doufám,
že se oficiálně v dohledné
době dostane název PECKA za pomlčku do výsledkových listin, jak nám bylo
před časem slíbeno. Ty
pány, co o tom budou rozhodovat, prosím za všechny
fandy, aby rozhodli správně
a podle svého nejlepšího svědomí. Myslím si, že se kolektiv docela stmelil a že si
výsledkově polepšil jak Bělohrad tak Pecka. Podle atmosféry v kabině, kterou
mohu pozorovat každý týden, se mi zdá, že parta je

dobrá, podle vyjadřování
domácích diváků, mezi které se také snažím po zápasech dostat, by to chtělo na
trávníku více peckovských
odchovanců. Uvidíme, co
přinesou následující týdny
plné přípravy a jednání.
Doufejme, že se dočkáme
toho nejlepšího a že se velmi vydařený podzim na jaře
přetaví v postup do kraje!!!
Dovolte mi ještě, abych
Vám všem poděkoval za
velmi pěkné návštěvy a bezproblémové fandění. Všem
Vám přeji nikým nerušenou
pohodu o Vánocích a příjemný postupem okořeněný rok 2008.
Miloš P e t r

Sjezdovka Pecka
Parametry vleku: délka 300 m, vlek typu Poma,
umělé osvětlení, venkovní občerstvení.
Provoz (při vhodných podmínkách):
pondělí – čtvrtek
15.00 - 19.00 h
pátek
15.00 – 19.00 h
18.00 – 21.00 h
sobota
9.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
18.00 – 21.00 h
neděle
9.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h

Ceny:
Děti do 14 let
půldenní - 40,- Kč
večer - 40 Kč
celý den - 70 Kč
Dospělí
půldenní - 70 Kč
večer - 70 Kč
celý den - 120 Kč
Informace na: www.vlekpecka.unas.cz
tel.: 724 331 810
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Fotbalový klub mládeže JAVORKA SK Harant
Pecka -TJ Lázně Bělohrad - oddíl kopané
„Tak pánové, dvě kolečka na zahřátí a potom rozcvička“, a houf kluků se
za hlasitého halekání vydává na dvě kola kolem
hřiště. Po prvním okruhu
se
halekání
mění
v remcání, ale ne na dlouho. Při rozcvičce se jim
už nálada vrací. Potom
přihrávky, nějaké kličky,
překážková dráha, nácvik
střelby na bránu, zkoušení standardních situací a
zase dvě kolečka. Posledních dvacet minut
z dvouhodinovky zápas
mezi sebou. Tak takhle
nějak s různými obměnami vypadá trénink žáků a
podobné je to u přípravky, dorostu i dospělých.
Přípravka Fotbalového
klubu mládeže Javorka
odehrála 21 utkání. Mladší přípravka je na 7. místě a starší na 9. místě
krajského přeboru. Peckováků má v současné
době pomálu, jen dva zástupci a to rychlík Jirka
Kobrýn a Martin Truneček. Rádi bychom rozšířili řady našich nejmladších. Nevěřím, že na Pecce nejsou mladí fotbalisté už od 5-6 let. Stačí se
na kohokoliv z nás obrátit. Na Péťu Zahradníka,
Vláďu Stárka, Davida
Krause Láďu Erberta,
Jardu Voňku nebo Martina Trunečka. Každý
z nich Vám rád poradí jak
a kde začít.
Studené a upršené sobotní dopoledne a žáci hrají
svůj jedenáctý podzimní

strana 20

zápas. Starší žáci v Žacléři
na škváře, mimochodem
jejich první v životě, vedou
0:2. V 53. minutě střídá
Pavel Novák na pozici levého útočníka. Je sice
mladší žák, ale fotbal mu
jde, a tak někdy nastupuje
i za starší, vždyť zkušenost
je nejlepší, a tentokrát se
mu to povedlo. Z pravé
strany nahrávka od dalšího Peckováka Ondry
Krátkého na střed, kde se
pohybuje
Jirka
Wagenknecht a ten se dostává skoro na soupeřovo
vápno, ale tady už všichni
žacléřští brání. Vlevo se
nabízí Pavel Novák, dostává přesnou přihrávku a
z první rány vymetl soupeřovu šibenici. 0 : 3. Zápas skončil vítězstvím našich 1 : 3. Poslední zápas
podzimní části se našim
klukům vydařil.
Za mladší žáky nastupuje Pavel Novák do brány
a kluci na něho spoléhají.
V mladších žácích je více
peckováků, téměř celé
družstvo. Rychlonozí Robin Vrbata a Lukáš Dohnal, technik Jakub Stárek a nadějný bek, ale i
záložník Jarda Forman,
záložník s ambicemi útočníka Dominik Rolf a střelec Daniel Šeps podporováni dalším rychlíkem Tomášem Voňkou to jsou
skvělí peckovští mladší
žáci. V Žacléři vyhráli
0:6, když šestý gól dával
střídající Peckovák Jirka
Kobrýn, starší přípravkář,
který sbírá zkušenosti

s žáky. Naši kluci soupeře prakticky nepustili na
svoji polovinu. Tím potvrdili, že patří na přední místa tabulky I.třídy mladších
žáků Královéhradeckého
kraje. Po podzimu jsou
pátí s 19 body. Jenže na
4. místě Slávie Hradec
Králové a na 6. místě
Hořice mají také 19 bodů
a jaro bude rozhodovat.
Přijďte naše žáky podpořit, budou vám za to vděční. Starší žáci, kde máme
jednoho Peckováka Ondru Krátkého, jsou na 9.
místě I. třídy starších žáků
Královéhradeckého kraje
s 12 body. Letošní podzim
byl lepší než loni, ale přesto by starším žákům
více slušel střed tabulky.
Chce to více soustředění
na zápas a proměňovat
šance, které si umějí vypracovat.
FKM Javorka přihlásila
do letošního ročníku soutěže po delší době i družstvo dorostu. Kluci, pardon, mladí muži začali
jako nováčci Okresního
přeboru Jičín, ale nováčci je trochu zavádějící.
Všichni mají s fotbalem
zkušenost a většinou už
od
přípravky.
Z peckovských jsme měli
na začátku skoro celý dorost, ale někteří prostě
odpadli. Jiřímu Pospíšilovi, Honzovi Kobrýnovi,
Milanu Matuchovi, Jakubovi Ticháčkovi, Martinu
Lankašovi, Jakubovi
Hawlovi ani Liboru Menčíkovi do svědomí sahat

nechci, je to jejich rozhodnutí a každý má své důvody, ale chci, aby věděli, že je to škoda a že nás
to mrzí, vždyť času jsme
jim věnovali spoustu a
v žácích
patřili
k tahounům družstva a
cestu do dospěláckého
fotbalu až do A týmu měli
před sebou otevřenou.
Zato nám tady vydrželi
další tahouni. Marek a
Roman Samkovi, Pavel
Zeleňák a bývalý žákovský gólman Ondra Fousek. Dorost FKM Javorka odehrál 11 zápasů a je
na druhém místě okresu.
Mladí muži mají našlápnuto do krajské I.třídy, ale
nepředbíhejme, vše se
uvidí na jaře, a i kdyby nepostoupili, ukázali, že jsou
s bělohradskými výborná
parta, která bude na první místo okresu i nadále
sahat. Musím podotknout,
že většina z nich se zná
už z žákovských let, kdy
před dvěma lety hráli proti sobě a loni již společně
hájili barvy FKM Javorka. Tak pánové, ať se
vám daří a vy ostatní je
přijďte povzbudit!
Zdá se, že peckovská
mládež má jasno. Fotbalový klub mládeže Javorka, který vznikl z iniciativy
SK Harant Pecka a TJ
Lázně Bělohrad-oddíl kopané, funguje výborně a
peckovským mladým fotbalistům ukazuje a dává
cestu a současně vytváří
prostředí pro jejich sportovního koníčka. Nedo-
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statek mládeže a snad i
menší zájem o fotbal
v konkurenci dalších
sportů a jiného vyžití mládeže přinutil i další oddíly
v kraji k vytváření společných mládežnických
klubů a tak vznikla
RMSK Cidlina, FKM
Úpa a RSCM Rozkoš.
Jsou to mládežnické kluby s různými cíli a ambicemi a k nim se
v Královéhradeckém kraji přidal i FKM Javorka.
Společné soustředění přípravky a žáků v červnu i
v současnosti probíhající
zimní příprava, kde využíváme hřiště s umělým
povrchem a krytou halu
v Lázních Bělohradě, vy-

tváří výborné podmínky
pro zvyšování výkonnosti
a fotbalového umu i utužování přátelství kluků
z Pecky a Bělohradu. I to
se určitě časem promítne
do dospěláckého fotbalu.
Nebylo nám lhostejné, co
se
bude
dít
s peckovskými mladíky, a
nechtěli jsme, aby dlouhá
historie mládežnické kopané na Pecce skončila,
tak jsme se dali touto cestou, a myslím si, že je to
cesta správná, vždyť podle zpráv z krajského fotbalového světa se na podobnou dráhu chystají i
další oddíly, kterým se
FKM Javorka stala vzorem.

Naděje místního fotbalu.

Mladší žáci.

Přípravka a žáci na soustředění.
A co dospělácký fotbal?
Je Vám snad jasné, že
když je málo mládeže,
musí se to po čase projevit i u dospělých a
v našem regionu je jen
pár dostatečně bohatých
klubů, které si mohou hráče kupovat. Vždyť jen
půlroční hostování jednoho hráče přijde na víc než
20 000 Kč, a to hovořím
pouze o okresních a krajských soutěžích, tak jest-

li má někdo nazbyt a chce
peckovský fotbal takto
podpořit, zastavte se!!!
To jen na okraj.
Jistě všichni víte, že peckovský SK Harant sestoupil z krajské I.B třídy
do okresního přeboru a
před námi se objevila
otázka co dál? Někteří
chtěli skončit, jiní jít na
hostování do jiných klubů
apod. Před Josefem Šepsem, trenérem mužů, vy-

vstal dost velký problém.
Už z předcházejících jednání o posílení peckovského mužstva se stále
více objevovala možnost
spojit peckovskou jedenáctku z bělohradským B
týmem. Tato alternativa
začala mít větší význam
v okamžiku,
kdy
z bělohradského „béčka“
odešli mladí muži do dorostu Javorky a někteří
peckovští se stále více
dožadovali hostování
v jiném klubu, hrajícím
nižší soutěž. Ze dvou jedenáctek pomalu začíná
zbývat jedna. Nakonec
jsme se rozhodli a musím

říci, že jsme neměli mnoho času, pro spojení těchto dvou družstev. Dalším
hybnou silou byla vyslovená vůle zbývajících hráčů opět vykopat krajskou
I.B třídu. To ovšem znamená vyhrát okresní přebor.
Tady někde měl zase
Pepa Šeps úkol a mnoho
práce. Z dvou nesourodých zbytků udělat pořádný tým. O tom, že se mu
to podařilo, hovoří výsledky béčka, a neměl to vůbec jednoduché. Po podzimu je B tým na prvním
místě okresního přeboru,
když odehráli 13 zápasů.
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Nové hřiště v Lázních Bělohradě.
Dvakrát zaváhali a prohráli, ale 11 vítězství hovoří jasně, k tomu 33 bodů po podzimu a první místo.
Z peckovských mužů
v béčku hrají Petr Zahradník, David Kraus, Jarda Voňka, Pavel Nazbeda, Jan
Kulda, Roman Albrecht,
Láďa Dolejš.
Mezi tím si pánové jako
útočník Radek Suchánek,
obránce, ale i stoper Láďa
Nezbeda, záložník Martin
Voříšek a útočník Lukáš
Kraus zajistili místo
v sestavě A týmu. „Áčku“
se však nevede, jak by si
představovalo, a střed tabulky s osmnácti body je velkou výzvou pro jaro.
Spojit dva kluby je složitější
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věc, než se na první pohled
zdá. Vyžaduje to několik kroků, mimo jiné také vznik
samostatného občanského
sdružení SK Harant Peckafotbal o.s. , které zůstane
členem TJ. Provést všechny potřebné kroky, aby odpovídaly zákonu, potřebuje
trochu času. Mimoto tu jsou
termíny pro přihlášení, plynoucí ze soutěžního řádu,
které musíme dodržet. Rozhodnutí padlo červnu, ale
registrace klubu na ČMFS
musí být podána do dubna a
současně musí být podána
žádost o zachování soutěží
na KFS nebo OFS. Některé z potřebných kroků jsme
již učinili, i když nám časově
nevycházely, a samozřejmě

pracujeme na dalších.
V současné době hrají Peckováci jako hostující hráči
pod hlavičkou TJ Lázně Bělohrad. Nám je taky líto, že
jméno Pecka z novin a fotbalových titulků pro tento
soutěžní ročník zmizelo, ale
prioritou bylo vytvoření podmínek pro naše hráče a
možnost zapojit se do fotbalových soutěží.
Už v příštím ročníku se opět
objeví. Pravděpodobně bude
ve spojení s našim fotbalovým sousedem a dnes již
nejen na poli mládeže i partnerem TJ Lázně Bělohradoddíl kopané, takže třeba Lázně Bělohrad-Pecka A a Lázně Bělohrad-Pecka B. Ještě
chci podotknout, že ve všech
případných budoucích spojeních si vždy zachováme svoji
klubovou samostatnost.
Nesmíme zapomínat ani na
naše obětavé členy a příznivce jako jsou pokladník a
dlouholetý tahoun pan Ladislav Erbert a pánové Jiří
Kraus, Karel Pekař, Jiří
Styblík, Petr Doležal, dva Jiří
Baumeltové, Vlasta Vondra,
Láďa Erbert ml., Jan Rolf,
Vlasta Kobrýn, Jana a
Věra Žlabová, Věra Fousková, Kristýna Messnerová
a další. Zapomenout nemůžeme ani na naše sponzory
jako je pan Jiří Manych,
František Pavlíček a další.
Chci jim všem poděkovat za
práci, pomoc i podporu, kterou dávají fotbalovému klu-

bu.
Co si přejeme do dalšího
roku, jsem již nastínil, a tak
ještě něco.
Rádi bychom získali pro naši
činnost některého z tatínků
našich mladíků, potřebujeme
a snažíme se rozšířit peckovské řady přípravky, a
proto rodiče vyzýváme, přiveďte nám své mladé fotbalisty a pomozte nám je získat pro peckovský fotbal.
Uvítali bychom, kdyby se
přišlo podívat více vás fanoušků na naši mládež, uvidíte, že kluci produkují pěkný fotbal, na který se dá určitě dívat a nemuseli by se
za něj stydět ani dospělí,
vždyť mladší žáci jsou na 5.
místě v kraji a dorost na 2.
místě v okrese.
Je to zážitek vidět své potomky jak umí, jak se snaží,
jak je hra baví a jak fotbalem žijí.
Je to na nás i na vás fanoušcích a příznivcích, abychom mladým ukázali, že
máme zájem, fandíme jim
a podporujeme je. Jen tak
nám u fotbalu, i u toho peckovského, vydrží a budou
pokračovat.
A teď ještě to nejdůležitější! Přejeme vám všem našim fanouškům a příznivcům,
ale také všem ostatním mnoho zdraví v novém roce .
Ing.Vladislav Stárek
prezident SK Harant Pecka
a sekretář FKM Javorka
a SK Harant Pecka

Plesová sezona 2008
• 26.1. - Hasičský bál v Kalu
• 15.2. - Hasičský ples v Pecce (Disco Phoenix)
• 23.2. - Hasičský bál ve Staňkově
• 1.3. - Tradiční vesnická tancovačka v Bukovině
březen (bude upřesněno) - Sportovní ples ve Staňkově

• sport • sport • sport • sport • sport •
Jak na Nový rok, tak po celý rok
Již po sedmnácté se na
Nový rok vydá část pohybumilovných nejen Peckováků na druhý nejvyšší vrchol (532 m n.m) Peckovska při novoročním výstupu na Krkonošskou vyhlídku, ze které je při dobrém
počasí vidět úchvatné panorama Krkonoš, nejvyšší
vrchol Podzvičinska – Zvi-

činu a daleko do kraje.
V prvních letech chodívalo osmdesát až sto účastníků, někdy i celé rodiny –
prarodiče, rodiče i děti.
Někteří z průkopníků již
nikdy nepůjdou – došli na
konec své cesty. Věnujme
jim na vyhlídce tichou
vzpomínku.
Při 16. ročníku se nás zú-

častnilo jen kolem padesáti. Starší odcházejí, mladí
nepřicházejí. Myslím, že by
byla škoda dát zaniknout
vzniklé tradici. PROTO
ZVEME ŽENY, KTERÉ CHODÍ DO CVIČENÍ, ZVEME ÚSPĚŠNÉ VOLEJBALISTKY, ÚSPĚŠNÉ CYKLOTURISTY, MLADÉ

I STARŠÍ FOTBALISTY, ŽÁKY A PEDAGOGY ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Zveme každého, kdo
se rád setká s přáteli, má
rád pohyb a naše Peckovsko. Pojďte s námi…
Na shledání se těší pořadatelé:
TJ Harant, Masokombinát
Jičín a Městys Pecka

17. ročník
Vycházky na
Krkonošskou vyhlídku
v neděli 1. ledna 2008
Motto: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“
Start: ve 14 hodin na náměstí v Pecce
Cíl: v Domě s pečovatelskou službou
v Pecce u Tešňáku
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 budově DPS
(káva, čaj, párek, limonáda – vše zdarma)

Vykročte zdravě
do nového roku!

Hrad z Krkonošské vyhlídky.

Koupaliště a kemp
Oznámení
• Koupaliště a kemp Pecka prodá služební vůz zn.
FIAT DUCATO (r.v. 1993) v horším technickém
stavu. STK do dubna 2008. Možno i na náhradní díly.
Cena dohodou. Info na tel. 737 473 506.
• Koupaliště a kemp přijme kuchaře a recepční.
Více informací na tel. 737 473 506

Bazar u Zlatníků v louce
Levné oblečení z Anglie pro děti i dospělé, zimní bundy,
kombinézy, oteplovačky, mikiny, kalhoty.
Otevírací doba:
sudý týden 14.30 - 18 hod.
lichý týden 8.30 - 11.30 hod.
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Společenská rubrika
Oslavili svá životní jubilea
Ve 4. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
• Jaroslav Hlavatý z Bělé u Pecky – 80 let
• Stanislav Pavlíček z Kalu – 85 let
• Marie Straňková ze Lhoty – 80 let
• Josef Nyč z Pecky – 93 let

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

Vítání občánků
V neděli 25. listopadu 2007 byly přivítány do života tyto děti:
• Jan Kohan z Pecky
• Veronika Mikulková z Kalu
• Karel Krátký z Pecky

Rodičům přejeme hodně trpělivosti, pevné
zdraví a jen samou radost ze svých ratolestí.

Navždy nás opustili
• Milada Máslová z Pecky
• Emilie Janková z Pecky
• Bohuslav Malý z Bělé u Pecky

Věnujme jim tichou vzpomínku.
Další číslo Listů Peckovska vyjde v březnu. Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky
umístěné na chodbě obecního úřadu (vlevo dole za lítacími dveřmi).
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. března 2008.
*********
*****
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