Oslavili svá životní jubilea
Ve 3. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní
výročí tito naši spoluobčané:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejmont Vlastimil z Bělé u Pecky – 87 let
Domorádová Květa z Pecky – 86 let
Grohová Ludmila z Pecky – 85 let
Pavelcová Olga z Pecky – 96 let
Tauchmanová Marie z Pecky – 80 let
Rolenec Vít z Pecky – 80 let
Styblík Jiří z Pecky – 86 let
Pavlíčková Miroslava z Kalu – 89 let
Raisová Soňa z Bělá u Pecky – 89 let
Hradecká Vlasta z Bělá u Pecky – 86 let

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

Navždy nás opustila:
• Margareta Plecháčová z Horního Javoří

Časopis přátel Harantova městečka a okolí

Vítání občánků
V sobotu 28. října 2017 budou slavnostně přivítány
do života tyto děti:

•
•
•
•
•
•
•

Jiří Kraus z Pecky
Eliáš Dohnal z Pecky
Štěpánka Jakubská z Vidonic
Štěpán Truneček z Pecky
Kryštof Machek z Pecky
Eliška Stuchlíková z Pecky
Julie Kabelová ze Lhoty u Pecky

Rodičům přejeme, aby jim jejich ratolesti přinášely
jen samou radost. Dětem i celým jejich rodinám
přejeme pevné zdraví.

Věnujte jí tichou vzpomínku.

Setkání s dárci krve:
V sobotu 28. října 2017 se uskuteční slavnostní setkání s dárci krve z celé naší obce.
Další číslo Listů Peckovska vyjde v prosinci 2017.
Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky úřadu městyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 1. prosince.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.
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„Mami, jakou barvu
bude mít pouť?“
„Mami, jakou barvu bude mít pouť?“ Touto otázkou mě překvapil můj malý zvídavý syn. „Těžko
říct, ale myslím, že bude hrát všemi barvami,“ odpověděla jsem. Pouťová Pecka nezklamala a hrála
nejen všemi barvami, ale také vůněmi a úsměvy.
Kdo navštívil naše městečko již vloni, byl plný očekávání, jaký bude letošní druhý ročník Pouťové
Pecky. Bude tu něco nového? Může nás ještě překvapit? A plna očekávání jsem byla i já a musím
říct, že jsem byla mile překvapená, protože Pouťová Pecka nabídla mnohem víc než v loňském roce.
Dokonce se přišli podívat i bručouni, kterým jejich
zvídavost nedala, a i oni byli určitě rádi. A viděla
jsem tu i spousty přespolních, což ve mně budí dojem, že do budoucna bude náměstí na pouť zase plné,x jako tomu bylo v letech dávno minulých. Pouti se prostě vrátil šmrnc. Však nechyběl ﬂašinet,
spousta výtvarných dílniček a setkávání se známými, které přes rok člověk málokdy vidí.
(pokračování na straně 3)
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nenudili
Peckovští
hasiči
roce
2017

v případě poplachu profesionální jednotce by současně před zbrojnicí a bezpečnostního zrcadla, utěsnění ple„Mami,
jakou barvu bude mít pouť?“
vyjela i naše technika na jakýkoliv typ zásahu. Bohužel chových vrat, kde se v případě nepříznivého počasí
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nutí první pomoc lidem se srdeční zástavou ještě před
příjezdem zdravotnické služby. Deﬁbrilátor je plně automatizovaný a sám dokáže vyhodnotit, kdy je deﬁbrilace postiženého v podobě udělení elektrického impulsu potřeba. Cena tohoto přístroje činí kolem 40 tisíc
korun. Důvodem vyšší ceny je komptabilita s profesionálními deﬁbrilátory využívanými záchrannou službou
Královéhradeckého kraje. Vše není hned, proto pevně
doufáme, že uspějeme s našimi záměry na zkvalitnění
a zefektivnění bezpečnosti obyvatel.
Naši činnost můžete sledovat na internetu:
www.facebook.com/hasicipecka.
Závěrem děkujeme panu Petrovi Krátkému st. za
vypůjčení lešení, ﬁrmě František Pavlíček za vstřícný přístup při opravě přívěsného vozíku, Pivovaru
Nová Paka a.s. za zapůjčení mobilního stánku, Úřadu
městyse Pecka a také všem, kteří nás jakkoliv podporují. Děkujeme!
Michal Pavel

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
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postal součástí systému First Responder ZZS Královéhramalu
klíží.
deckého
kraje. AED je uzpůsoben pro rychlé poskytPC
nutí první pomoc lidem se srdeční zástavou ještě před
příjezdem zdravotnické služby. Deﬁbrilátor je plně automatizovaný a sám dokáže vyhodnotit, kdy je deﬁbrilace postiženého v podobě udělení elektrického impulsu potřeba. Cena tohoto přístroje činí kolem 40 tisíc
korun. Důvodem vyšší ceny je komptabilita s profesionálními deﬁbrilátory využívanými záchrannou službou
Královéhradeckého kraje. Vše není hned, proto pevně
doufáme, že uspějeme s našimi záměry na zkvalitnění
a zefektivnění bezpečnosti obyvatel.
Naši činnost můžete sledovat na internetu:
www.facebook.com/hasicipecka.
Závěrem děkujeme panu Petrovi Krátkému st. za
vypůjčení lešení, ﬁrmě František Pavlíček za vstřícný přístup při opravě přívěsného vozíku, Pivovaru
Nová Paka a.s. za zapůjčení mobilního stánku, Úřadu
městyse Pecka a také všem, kteří nás jakkoliv podporují. Děkujeme!
Michal Pavel

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

2
22

Listy Peckovska / říjen – listopad 2017

Listy Peckovska / říjen – listopad 2017

3
23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Fara –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kronika –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Harantiáda
2017přátelských setkání
Fara
jako místo

Dětský
den na hřišti
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příští rok. Naši kolegové
Přes
léto sloužila
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další pro
členkou
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jeme jednotlivé
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ozvučení
kého
Lucie Výborná.
akce. „týmu“
Začátek vnaAfrice
hřišti moderátorka
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na jednu která se ujala rozhodcovských postů a velkou měrou přiPromítání
ukázek z tohoto cestovatelského doku- spěla ke zdárnému průběhu sportovního odpoledne.
hodinu.
mentu
proběhlo
stodole – jeho
celkový
rozVe 12.30
hod.ve
se farní
na peckovském
náměstí
Kryštofa
Reportáž z Harantiády 2017 můžete najít na internesah
je 8 epizod
a od
23. září ho vysílá
televize
Haranta
zapaluje
Harantiádovská
pochodeň
za Prima
účasti tovém kanále youtube.com, pod heslem PECKA – HaZoom.
malých sportovců a jejich rodičů. Pan Josef Berger, rantiáda 5. ročník.
-vkdlouholetý člen cyklistického oddílu TJ Harant Pecka,
cyklista tělem i duší, ji po úvodních slovech za dopro- A tak ještě rekapitulace:
vodu malých sportovců s rodiči přenáší na peckovský 776 př. n. l. – první antické olympijské hry
stadión, kde ji předává peckovské sportovní legendě, 1896 – první novodobé letní olympijské hry v Aténách
tělocvikáři, dlouholetému předsedovi TJ Harant Pec- 1924 – první novodobé zimní olympijské hry v Chamonix
ka, fotbalistovi i cyklistovi panu Jiřímu Styblíkovi, 2013 – I. ročník Harantiády v Pecce
který za potlesku účastníků zapaluje Harantiádovskou 2014 – II. ročník Harantiády v Pecce
hranici a Harantiáda 2017 může vypuknout.
2015 – III. ročník Harantiády na Pecce
Je připraven sektor pro drobotinu do 4 let. Shazo- 2016 – letní Olympijské hry Rio 2016
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hry v Pecce
Bartoloměje hry v Pecce
biček.Před
To kostelem
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svatohubertská
Pro starší
děti je připraveno
Datum konání:
3. 9. 2017 mše
Tradiční
podzimní
s posvěcením
Po skončení
občerstvení
na Pecka
faře!
na fotbalovou
branku,
hodslavnost
na přesnost
se shazováním Místo
konání: fotbalové
hřiště
plodůzletošní
sklizně
a malým
trhem
pyramidy
dřevěných
kostek,
hodvýměnným
daleký kriketovým
Počet sportovců: 41
domácích
a výrobků.
míčkem,
skok plodin
do dálky
z místa, skoky v pytli, člun- Počet disciplín: 16
dětské odpoledne
kový běh, cyklistická jízda zručnosti, přeskoky přes Předvánoční
Rozpočet: závratných
15 000 Kč
bude upřesněn)
švihadlo, dřepy a stezka zručnosti s přeskoky přes pře- (termín
K nezaplacení:
práce a nadšení pořadatelů
Sobota
11. listopadu
od 17
hod.
Dílničky pro malé i větší děti opět organizují
kážky,
slalomem,
podlézáním
překážek.
Na faře
maminky
z Mostku.
Jediný
stín na sportovním odpoledni je v počtu šikovné
2018 zatím
nepopsaný
list, jedno je však jisté:
A pak že
na Pecce83
nejsou
žádnéletos
pověsti!
faře, u kamen
u čajíčku!
sportovců.
Loňských
účastníků
nedorazilo. VI.Na
Harantiáda
2018 aopět
bude!
Slezina
časůna
– roztopená
Propagace
akce jako
bylaza
nastarých
plakátech,
webových stránhoří jen isvíčky,
vrčí kolovrátek
kách,kamna,
na facebooku
v Peckovském
zpravodaji, poča- Nesmíme zapomenout na ty, kteří nás podpořili a kterým
vyprávějía se
příběhy…
14. prosince
od 17 hod.
sí se avydařilo,
přesto
byla účast poloviční. Nevíme, Čtvrtek
patří srdečné
poděkování:
Úřad městyse Pecka, Česká
Hostemsnad
večera
folklorista
Pavela Kracík,
sv. aBartoloměje
co je příčinou,
sebude
to časem
dozvíme
příští rok Kostel
obchodní
stavební společnost s r. o., Pecka, PUP spol.
který právě pracuje na knize o peckovských
Předvánoční
Melodie
uvidíme.
s r. o., Pecka, koncert
Pila WolfZUŠ
a syn,
s. r. o., Pecka, E&M Matajných
Všech
41chodbách.
sportovců si s nástrahami sportovního nufacturing Czech Republik, s. r. o., Čseská pojišťovna
odpoledne poradilo na výbornou, což jsme díky repor- a. s., Všeobecná zdravotní pojišťovna, Koupaliště Pecka,
tážnímu mikrofonu v rukou Vládi Stárka věděli hned MUDr. Richard Zachoval, František Pavlíček – výroba
Změna
programu
www.farnostpecka.cz
z „první ruky“ a nebylo pochyb,
že se
mladýmvyhrazena!
spor- strojů
a zařízení, Hotel Koruna Pecka Děkujeme všem
tovcům daří. Úplnou tečkou na závěr bylo opékání a už se těšíme na příští.
buřtů na ohni z Harantiádovské hranice.
Vladislav Stárek

Podzim na faře
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V sobotu 5. srpna odpoledne místní hasiči pořádali na hřišti
do
dokumentů
v Bělé uhradní
Pecky Dětský sbírky
den. Začátek byl
ohlášen na 15 ho-

Sbírka
dokumentace
kopií
funguje
hradě už přes deset let, založila jsem ji v roce 2005, když jsem
din. V tusoudobé
dobu pobíhalo
na hřištiajen
několik
dětí. na
Postupně
nastupovala
na další
místovkastelánky,
a v jejím
spravování
však přicházely
doprovodu rodičů
i dalších
dospě-pokračuji i nadále jako peckovská kronikářka. Smyslem je
soustředit
systematicky
naNakonec
jednom bylo
místěpřítomno
nejrůznější
informace o Pecce a jejím blízkém okolí, každý přírůstek zalých rodinných
příslušníků.
celkem
nést
do databáze
s možností
vyhledávání,
v případě
29 dětí.
Počasí bylo
velmi příznivé
a děcka aby
různého
věku zájmu byly snadno k dispozici příchozím badatelům nebo
prostě
zájemcům
historii
Pecky. Ocenila
ji které
například
archivářka Daniela Coganová při psaní skvělých Dějin Pecky
se s chutí
pouštělaodo
připravených
disciplín,
pro ně
1848–1990,
ale i uchystány.
další autoři,
naposled
folkloristahmatem
Pavel Kracík, který připravuje publikaci o peckovských pověstech
již tradičně byly
Mimo
jiné například
apoznat,
o čištění
hradní studny.
ve sbírcetonení
všechno, ale každá drobnost, každá fotka nebo dokument dotváco skrývají
zakrytéSamozřejmě
sklenice. Jednoduché
nebylo,
řejí
mozaiku
pestré
minulosti
našeho
městečka.
část Sbírky soudobé dokumentace a kopií tvoří různé aktuální
neboť
ne každý
to určil
správně.
Zručnost
museliVelkou
soutěžící
dokumenty
– třeba zápisy
jednání
místních
spolků,
regionální tiskoviny nebo plakáty z akcí.
prokázat v přenášení
vody zlžící
a plnění
kelímku.
Vítězil
ten, který ten svůj naplnil rychleji. Zajímavou hrou bylo sbíStačí
jen kopiepapírových čtverečků rozhozených po zemi. kánských mnichů jsme se seznámili s archivářem Narcyrání barevných
profesionálního
archivu
cílem pecDětiNarozdíl
je sbíralyodnasátím
pomocí brčka
a taknení
je přenášely
na zem Klimasem, rodilým Polákem, který nás do archivu
kovské
sbírkyKomu
shromažďovat
originály,
alenasát
informace
určené místo.
papírek spadl,
musel ho
znovu. nejen pozval, ale také vyhledal originální zápisy, které
jako
takové
– takže
jde spíš
majitel
Každý
se snažil
posbírat
jich ocodohodu,
nejvíce. kdy
Velký
zájemsoubyl zmiňují Harantův příjezd do Jeruzaléma a následně jeho
hlasí,
že se o obsah
památečního
dokumentu,
který
o přetahování
družstev
lanem. Za zvládnuté
úkoly
dětijeho
do- pasování na rytíře Božího hrobu v září 1598. Kopie obou
rodina
opatruje
po generace,
prospěch dokumentů jsem směla pořídit a v současné době už jsou
stávaly často
sladkou
nebo věcnou
odměnu, podělí
na kterévesponzorsky
apřispěl
pro užitek
budoucích
generací
poskytne
do hradní
Úřad městyse
Pecka.
Tak seaděti
bavily celé
odpo- uložené u nás na hradě ve sbírce dokumentů. Je
sbírky
kopii nebo
přepis
originálu.
A originál
vrapravděpodobné, že jsme jediné místo v republice, kde
ledne. Největší
atrakcí
však
pro ně bylo
sjížděnísepopak
lanové
cí
zpětNa
dolaně
rukou
majitele.nad
V plochou
současnéhřiště.
době je ve sbírce jsou tyto dokumenty k nahlédnutí. Na oplátku jsem do
dráze.
nataženém
téměř
3 000 položek
se ji dálevše
rozšiřovat.
letoš- Jeruzaléma poslala elektronický přepis Harantova cestoZ posezení
u chatya daří
nad hřištěm
sledovaliVdospělí
ním
roce přibylo
pro
historiiobčerstvení.
Pecky velice
cen- pisu, v kterém jsou podle slov Narcyze Klimase cenné
a zároveň
s dětmi několik
využívali
nabídky
Kromě
ných
přírůstků.
cukrovinek
a nápojů tu byly čerstvé chuťovky z udírny: popisy vzhledu kláštera sv. Salvatora z doby před více
V paprikové
souvislostia sšunkové
přípravou
expozice
vekrkovice
svém soukroteplé
klobásy,
uzená
a uze- než 400 lety.
mém
muzeu s názvem Historie čp. 12 poskytl kopie něVěra Kociánová
ný kapr.
kterých
listin
týkajících
se vzniku
zrušení cukrářství
Sobotní
odpoledne
se vydařilo
ke aspokojenosti
dětí, jeJiřího
Jůzy jehoi vnuk
Petr. Podobně cenné jsou také kojich doprovodu
pořadatelů.
pie fotograﬁí ze soukromého archivu rodinyPetr
Vackovy,
Pavel
zejména ty, které zachycují elektrotechnika a konstruktéra Augustina Wacka a jeho syna a nástupce Eugena
s dalšími rodinnými příslušníky. V neposlední řadě patří
dík Ivaně Holubové za sérii poštovních lístků psaných
jedním z předků rodiny z první světové války. Ráda bych
touto cestou
i všemkolektivu
ostatním,Kempu
kdo do sbírky
Dovolte
mi, poděkovala
abych jménem
Pecka
Také jsme nabídli spoustu sportovních akcí a hlavně
jakkoli přispěli.
každý
dokument,
sebe- v polovině prázdnin Country a folk festival Pecka 2017.
zhodnotil
sezonuCenný
2017. Ijev totiž
letošním
roce
jsme se snažimenší
zmínka
neboa zdánlivě
bezvýznamnákempu.
fotka! Vybu- Letos se návštěvnost přehoupla přes 900 návštěvníků,
li
vylepšit
zázemí
služby peckovského
dovali jsme zázemí pro stanaře, které během léta slouží což nás motivuje k dalším ročníkům. Příští rok u nás na
Unikáty
z Jeruzaléma
jako
kuchyňka
a posezení pro hosty ve stanech a karava- Pecce vystoupí v rámci Country festivalu např. Václav
Letos
se
mi
nečekaně
poštěstiloakcí
získat
i naprosto
jedi- Neckář, Mirek Paleček, Věra Martinová a spoustu dalnech a v době konání kulturních
se mění
na stánky
záznamy zZavedli
16. století,
během cesty
do Izraele,
snečné
občerstvením.
jsmea to
animační
programy
(sou- ších, kteří jsou v současné době v jednání.
kterousportování,
jsme s manželem
květnu. Pojala
jsem
těže,
tvoření,podnikli
jízda na včtyřkolkách,
pozoroS létem jsme se v kempu rozloučili stylově s kapeji jako
putování
po stopách
Haranta
a dokonavání
přírody),
těchto
aktivit Kryštofa
se s radostí
ujali Mgr.
Lucie lou Tři sestry a jejími hosty E!E, VHS a MZH. Loučení
lým průvodcem
Jeruzalémě
dalšíchBernardová,
místech se nám
Morávková,
Ing.po
Petr
Morávek, iŽaneta
Petr to bylo překrásné, dorazilo vás na tisíc a atmosféra byla
stal ajeho
tomu
jsmepoděkování!
zavítali i doSoučástí
klášte- úžasná.
Fól
pan cestopis.
Plecháč. Díky
Patří jim
velké
ra sv. Salvatora,
kde byl
v roce
1598
animačního
programu
byloHarant
letní kino,
které
jsmespolečně
pořídili
Děkujeme také všem pomocníkům a dobrovolníkům
s Heřmanem
Černínem
a několika
do
vybavení našeho
areálu.
Promítali dalšími
jsme jakpoutníky
pro do- a poděkování také patří peckovským hasičům, kteří nám
„ubytován“.
Klášter
pro poutníky fungu- vždy příkladně zajistí požární dohled.
spělé,
tak hlavně
pro jako
maléubytovna
návštěvníky.
je iIvletos
dnešní
stejně jako
Haranta ho se
spravuje
se době
nám anavýšil
početzanávštěvníků
stany
Děkujeme všem návštěvníkům našeho kempu a budefrantiškánů.
Nově tu
vznikla
naklaařádvlastními
karavany.
Tento
druhhudební
trávení škola,
dovolené
je me se na vás těšit již v únoru na akci Mistrovství Pecky
datelství s tiskárnou
a také muzeum.
A jak užkvětna
to bývá,
současným
trendem. Chatky
byly od poloviny
do v běhu na historických lyžích a zabijačkových hodech.
v
každém
muzeu
mají
archiv.
Díky
vstřícnosti
františpoloviny září naplněné.
Jaroslav Hudec

Léto v kempu Pecka
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kronika –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Harantiáda
2017přátelských setkání
Fara
jako místo

Dětský
den na hřišti
v Bělé
Nejzajímavější
přírůstky

Co to vlastně Harantiáda je?
Teď už vymýšlíme jak
• sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního
příští rok. Naši kolegové
Přes
léto sloužila
budova fary už tradičně jako z Olympijského výboru
a školního
věku
„azyl“
pro jsou
menší
skupiny věku
přátel,
které projížděly pořádají olympiádu jed• disciplíny
uzpůsobeny
sportovců
naším
krajemdonebo
si chtěly
užít příjemné
odpoled- nou za čtyři roky, my Ha• rozdělením
věkových
kategorií
pro nejmenší
nedozakončené
třeba táborákem
a společným
poseze- rantiádu pořádáme každý
čtyř let je vyčleněn
samostatný
sektor
ním.
Mimo
jiné
v přízemí
faryvýkonů
prostorná
jídelna rok, takže je vidět, že to
• všechny
děti
jsoujedle
dosažených
odměněny
s kuchyňkou,
kterou
je příhodné
využívat
a mohou si vybrat
ceny
dle dosažených
bodůpro různé „máme o pořádný kousek
workshopy nebo jednání. V pátek 15. září zde na- náročnější“. Věříme, že
příklad
zasedalo
vedení
Farní
charity Dvůr Králo- účastníkům se odpoledne
Jak to bylo
v neděli
3. září
2017?
vé Už
a hned
další den
se zde
připravovalo
dopoledne
kolem
desáté
hodiny secestovatelscházíme líbilo, sportovci byli sposké
setkání,
předpremiérou
původního
na hřišti.
Je následované
po pátečním dešti
stále mokro,
je dale- kojeni s výkony i s cenami
dokumentárního
seriálurok,
Srdcaři
v Africe.
Seriál a těšíme se na příští ročník.
ko chladněji než minulý
ale sluníčko
přes mraky
avykukuje
hlavně tříleté
putování
po hezký
Africeden.
představil
autor
a zdá se,
že bude
Pouštíme
do Velké díky všem členům
scénáře
režisér Harantiádovskou
v jedné osobě Miroslav
příprav. aStavíme
hranici, Náplava.
připravu- TJ a FKM Javorka i nečleKromě
kameramana
a řidiče
další pro
členkou
čes- nům, kteří pomohli s organizací a partě ,,Old School“,
jeme jednotlivé
disciplíny
a byla
aparaturu
ozvučení
kého
Lucie Výborná.
akce. „týmu“
Začátek vnaAfrice
hřišti moderátorka
máme naplánovaný
na jednu která se ujala rozhodcovských postů a velkou měrou přiPromítání
ukázek z tohoto cestovatelského doku- spěla ke zdárnému průběhu sportovního odpoledne.
hodinu.
mentu
proběhlo
stodole – jeho
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rozVe 12.30
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se farní
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který za potlesku účastníků zapaluje Harantiádovskou 2014 – II. ročník Harantiády v Pecce
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odpoledne poradilo na výbornou, což jsme díky repor- a. s., Všeobecná zdravotní pojišťovna, Koupaliště Pecka,
tážnímu mikrofonu v rukou Vládi Stárka věděli hned MUDr. Richard Zachoval, František Pavlíček – výroba
Změna
programu
www.farnostpecka.cz
z „první ruky“ a nebylo pochyb,
že se
mladýmvyhrazena!
spor- strojů
a zařízení, Hotel Koruna Pecka Děkujeme všem
tovcům daří. Úplnou tečkou na závěr bylo opékání a už se těšíme na příští.
buřtů na ohni z Harantiádovské hranice.
Vladislav Stárek

Podzim na faře
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V sobotu 5. srpna odpoledne místní hasiči pořádali na hřišti
do
dokumentů
v Bělé uhradní
Pecky Dětský sbírky
den. Začátek byl
ohlášen na 15 ho-

Sbírka
dokumentace
kopií
funguje
hradě už přes deset let, založila jsem ji v roce 2005, když jsem
din. V tusoudobé
dobu pobíhalo
na hřištiajen
několik
dětí. na
Postupně
nastupovala
na další
místovkastelánky,
a v jejím
spravování
však přicházely
doprovodu rodičů
i dalších
dospě-pokračuji i nadále jako peckovská kronikářka. Smyslem je
soustředit
systematicky
naNakonec
jednom bylo
místěpřítomno
nejrůznější
informace o Pecce a jejím blízkém okolí, každý přírůstek zalých rodinných
příslušníků.
celkem
nést
do databáze
s možností
vyhledávání,
v případě
29 dětí.
Počasí bylo
velmi příznivé
a děcka aby
různého
věku zájmu byly snadno k dispozici příchozím badatelům nebo
prostě
zájemcům
historii
Pecky. Ocenila
ji které
například
archivářka Daniela Coganová při psaní skvělých Dějin Pecky
se s chutí
pouštělaodo
připravených
disciplín,
pro ně
1848–1990,
ale i uchystány.
další autoři,
naposled
folkloristahmatem
Pavel Kracík, který připravuje publikaci o peckovských pověstech
již tradičně byly
Mimo
jiné například
apoznat,
o čištění
hradní studny.
ve sbírcetonení
všechno, ale každá drobnost, každá fotka nebo dokument dotváco skrývají
zakrytéSamozřejmě
sklenice. Jednoduché
nebylo,
řejí
mozaiku
pestré
minulosti
našeho
městečka.
část Sbírky soudobé dokumentace a kopií tvoří různé aktuální
neboť
ne každý
to určil
správně.
Zručnost
museliVelkou
soutěžící
dokumenty
– třeba zápisy
jednání
místních
spolků,
regionální tiskoviny nebo plakáty z akcí.
prokázat v přenášení
vody zlžící
a plnění
kelímku.
Vítězil
ten, který ten svůj naplnil rychleji. Zajímavou hrou bylo sbíStačí
jen kopiepapírových čtverečků rozhozených po zemi. kánských mnichů jsme se seznámili s archivářem Narcyrání barevných
profesionálního
archivu
cílem pecDětiNarozdíl
je sbíralyodnasátím
pomocí brčka
a taknení
je přenášely
na zem Klimasem, rodilým Polákem, který nás do archivu
kovské
sbírkyKomu
shromažďovat
originály,
alenasát
informace
určené místo.
papírek spadl,
musel ho
znovu. nejen pozval, ale také vyhledal originální zápisy, které
jako
takové
– takže
jde spíš
majitel
Každý
se snažil
posbírat
jich ocodohodu,
nejvíce. kdy
Velký
zájemsoubyl zmiňují Harantův příjezd do Jeruzaléma a následně jeho
hlasí,
že se o obsah
památečního
dokumentu,
který
o přetahování
družstev
lanem. Za zvládnuté
úkoly
dětijeho
do- pasování na rytíře Božího hrobu v září 1598. Kopie obou
rodina
opatruje
po generace,
prospěch dokumentů jsem směla pořídit a v současné době už jsou
stávaly často
sladkou
nebo věcnou
odměnu, podělí
na kterévesponzorsky
apřispěl
pro užitek
budoucích
generací
poskytne
do hradní
Úřad městyse
Pecka.
Tak seaděti
bavily celé
odpo- uložené u nás na hradě ve sbírce dokumentů. Je
sbírky
kopii nebo
přepis
originálu.
A originál
vrapravděpodobné, že jsme jediné místo v republice, kde
ledne. Největší
atrakcí
však
pro ně bylo
sjížděnísepopak
lanové
cí
zpětNa
dolaně
rukou
majitele.nad
V plochou
současnéhřiště.
době je ve sbírce jsou tyto dokumenty k nahlédnutí. Na oplátku jsem do
dráze.
nataženém
téměř
3 000 položek
se ji dálevše
rozšiřovat.
letoš- Jeruzaléma poslala elektronický přepis Harantova cestoZ posezení
u chatya daří
nad hřištěm
sledovaliVdospělí
ním
roce přibylo
pro
historiiobčerstvení.
Pecky velice
cen- pisu, v kterém jsou podle slov Narcyze Klimase cenné
a zároveň
s dětmi několik
využívali
nabídky
Kromě
ných
přírůstků.
cukrovinek
a nápojů tu byly čerstvé chuťovky z udírny: popisy vzhledu kláštera sv. Salvatora z doby před více
V paprikové
souvislostia sšunkové
přípravou
expozice
vekrkovice
svém soukroteplé
klobásy,
uzená
a uze- než 400 lety.
mém
muzeu s názvem Historie čp. 12 poskytl kopie něVěra Kociánová
ný kapr.
kterých
listin
týkajících
se vzniku
zrušení cukrářství
Sobotní
odpoledne
se vydařilo
ke aspokojenosti
dětí, jeJiřího
Jůzy jehoi vnuk
Petr. Podobně cenné jsou také kojich doprovodu
pořadatelů.
pie fotograﬁí ze soukromého archivu rodinyPetr
Vackovy,
Pavel
zejména ty, které zachycují elektrotechnika a konstruktéra Augustina Wacka a jeho syna a nástupce Eugena
s dalšími rodinnými příslušníky. V neposlední řadě patří
dík Ivaně Holubové za sérii poštovních lístků psaných
jedním z předků rodiny z první světové války. Ráda bych
touto cestou
i všemkolektivu
ostatním,Kempu
kdo do sbírky
Dovolte
mi, poděkovala
abych jménem
Pecka
Také jsme nabídli spoustu sportovních akcí a hlavně
jakkoli přispěli.
každý
dokument,
sebe- v polovině prázdnin Country a folk festival Pecka 2017.
zhodnotil
sezonuCenný
2017. Ijev totiž
letošním
roce
jsme se snažimenší
zmínka
neboa zdánlivě
bezvýznamnákempu.
fotka! Vybu- Letos se návštěvnost přehoupla přes 900 návštěvníků,
li
vylepšit
zázemí
služby peckovského
dovali jsme zázemí pro stanaře, které během léta slouží což nás motivuje k dalším ročníkům. Příští rok u nás na
Unikáty
z Jeruzaléma
jako
kuchyňka
a posezení pro hosty ve stanech a karava- Pecce vystoupí v rámci Country festivalu např. Václav
Letos
se
mi
nečekaně
poštěstiloakcí
získat
i naprosto
jedi- Neckář, Mirek Paleček, Věra Martinová a spoustu dalnech a v době konání kulturních
se mění
na stánky
záznamy zZavedli
16. století,
během cesty
do Izraele,
snečné
občerstvením.
jsmea to
animační
programy
(sou- ších, kteří jsou v současné době v jednání.
kterousportování,
jsme s manželem
květnu. Pojala
jsem
těže,
tvoření,podnikli
jízda na včtyřkolkách,
pozoroS létem jsme se v kempu rozloučili stylově s kapeji jako
putování
po stopách
Haranta
a dokonavání
přírody),
těchto
aktivit Kryštofa
se s radostí
ujali Mgr.
Lucie lou Tři sestry a jejími hosty E!E, VHS a MZH. Loučení
lým průvodcem
Jeruzalémě
dalšíchBernardová,
místech se nám
Morávková,
Ing.po
Petr
Morávek, iŽaneta
Petr to bylo překrásné, dorazilo vás na tisíc a atmosféra byla
stal ajeho
tomu
jsmepoděkování!
zavítali i doSoučástí
klášte- úžasná.
Fól
pan cestopis.
Plecháč. Díky
Patří jim
velké
ra sv. Salvatora,
kde byl
v roce
1598
animačního
programu
byloHarant
letní kino,
které
jsmespolečně
pořídili
Děkujeme také všem pomocníkům a dobrovolníkům
s Heřmanem
Černínem
a několika
do
vybavení našeho
areálu.
Promítali dalšími
jsme jakpoutníky
pro do- a poděkování také patří peckovským hasičům, kteří nám
„ubytován“.
Klášter
pro poutníky fungu- vždy příkladně zajistí požární dohled.
spělé,
tak hlavně
pro jako
maléubytovna
návštěvníky.
je iIvletos
dnešní
stejně jako
Haranta ho se
spravuje
se době
nám anavýšil
početzanávštěvníků
stany
Děkujeme všem návštěvníkům našeho kempu a budefrantiškánů.
Nově tu
vznikla
naklaařádvlastními
karavany.
Tento
druhhudební
trávení škola,
dovolené
je me se na vás těšit již v únoru na akci Mistrovství Pecky
datelství s tiskárnou
a také muzeum.
A jak užkvětna
to bývá,
současným
trendem. Chatky
byly od poloviny
do v běhu na historických lyžích a zabijačkových hodech.
v
každém
muzeu
mají
archiv.
Díky
vstřícnosti
františpoloviny září naplněné.
Jaroslav Hudec

Léto v kempu Pecka
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hrad –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Jít si za svým...“
Turistická
sezóna pomalu za námi…

Podzimní
křížovka
Nejenom veselo tu bývá...

Letní prázdniny skončily už před měsícem, list ze stromu spadne jen občas a spíš jakoby náhodou, večery už
jsou chladnější, než by se nám asi líbilo, ale i tak ještě není na hradě úplně zavřeno. Čeká nás ještě září a říjno„Jít
si za svým
...“, tak
to je známá
fráze, ale
každý
vé víkendy.
Letošní
největší
zájem turistů
užne
máme
ale za sebou, tak proč se za tou větší částí letošní turistické
tohle
Někdo
o svým snech mluví, někdo nesezónydokáže.
tak trochu
neohlédnout.
mluví a rovnou koná. A koná hodně cílevědomě i přes
různé
by pro
něho bylo
lepší,
i přesnádvoří
různé ohňové šou, tentokráte na motivy mexického Dia de
Na rady,
konci co
června
tradičně
patřilo
hradní
negativní hudby
komentáře.
Prostě
jde a jeho
se stává
festivalu
a divadla.
Letošní
už 15.senročník,
za Muertos, svátku mrtvých. Nejen počasí, déšť a bahno
pomaluopět
zkutečností.
kterým
stál Spolek Bezdružic, přinesl krom celé na nádvoří komplikovalo život šermířů. Jeden den muřady zajímavých hudebních a divadelních vystoupení, seli šermíři dokonce z hradu uprchnout před nájezdem
ﬁlmových projekcí i jeden pozoruhodný projekt, který ﬁlmařů. Na celý den se hrad uzavřel i pro návštěvníbyli vazby
tři roky,
se mi sestřenka.
mělKdyž
velmimiúzké
nanarodila
hrad a Kryštofa
Haranta.SpoDo ky Co
mě ušermířů
Káti v poslední
době
velmi štáb
překvapilo,
mysa místo
ho zabral
ﬁlmový
Filipa Renlečně jsemsevyrůstaly
a onapodařilo
už od útlého
dětství
věděla,c če.
programu
pořadatelům
zařadit
sitespeciﬁ
lím Ten
tedy,na
že Pecce
nejen mě,
je její
elán apro
chuť
do nový
běhu. ﬁVynatáčel
záběry
svůj
lm
co jednou
chce.redakce:
Malá holčina
s tmavými
ba- na
projekt
(pozn.
umělecký
projekt vlasy
určenýa pro
makala
se tak
vysoko,
že sbírá jednu
medaili
za druhou.
motivy
Haliny
Pawlowské.
Sledovat
práci
ﬁlmařů
culatými
tvářemimísto
se zdravila
s každou hrad)
žížalou,
která bylo
jedno
konkrétní
– tedy peckovský
tanečniA kdopoměrně
ji k běhu
přivedl?a Ano,
zasespolečně
je v tom doufat,
láska. Už
zajímavé
můžeme
že
vylezla
na ulici poJany
dešti,Bitterové.
slepice přenášela
z místa na zdávno
ce
a choreografky
Ta v dechberoucím
ale neníbude
ta první
velká
láska,
která se–rozplytoho to
nakonec
v kině
pěkná
podívaná
škoda
místo a násvystoupení
„takové ty na
holky
s holčičími hradbách
manýry“ stratanečním
peckovských
při- jen,
nula že
jaknepára
nadpeckovském.
hrncem, ale je to její současný životní
v tom
šila slepicí
nebovšechny
různou havětí,
která
se právě
objevila
vedla
k úžasu
přítomné
diváky.
Pozadí
je- partner. Její partner je také člověk, který se před ničím
v její tanečnímu
blízkosti. Dopisy
Ježískovi
obsahovaly
rok nezastaví
jímu
vystoupení
tvořily
hradby každý
osvětlené
i přes spoustynabídli
práce ana
zájmů
začal
běhat exSvými avystoupeními
konci
července
tuhodně podobnáve
přání.
se doBicsoe
koní, zanimoa tak od ristům
videoprojekcí,
kteréZamilovala
britské Studio
trémní závod
překážkami
názvemz Gladiátor.
o závhled sdo
historie i sšermíři
hradecké Jde
skupiny
knížek
o koních
počínaje
až po jezdeckou
Ježí- historického
valo
vybrané
ilustrace
Kryštofa
Haranta z přilbu
jeho cestovod na 8 km ašermu
30 překážek
aj.).jak
Když
měl
Fortis. (bahno,
Víkendřeka
patřil
řinčení
šek přání
plnil. Postupně
začala
jezdit na koních,
kde
se středověkých
pisu
a připojilo
k nim hudbu
Harantovy
pětihlasé
mše
po prvním závodě,
byl tak
z něj
naprosto unešený
zbraní,
historickým
tancům,a svým
šperdalo. Nejen
se stali
jejíDolorosi
vášní. A martir.
o kom Pro
je tedy
už kům
Missa
quiniskoně
vocibus
super
velký
nadšeným
vyprávěním
nebo taky
jídlu. zlákal i Káťu. Káťa má velkou
konečnězopakovala
řeč? O Kátě,
jinak
ji moc lidí
o Kátě
úspěch
Jana
Bitterová
své neřekne,
vystoupení
ješ- (foto
výhodu,
protože
ona takový skoro trénink na gladiátočíslo
3)
Pavlové,
v současné
době žije ve Vidonicích,
kde ra má téměř denně na svém statku, když uklízí u koní,
tě
jednoukterá
na úplný
závěr festivalového
programu. Zámá koně,
slepice, králíky,
kočky
pavouci Řekni
znam
z vystoupení
se určitěpsy,
objeví
i v (žížaly,
sítích internetu.
králíků,ano,
vyrábí
nábytek
z palet nebo běhá kolem malé
řeknu
taky...
a jiní brouci
se tamurčitě
také jistě
najdou) a mimo jiné malou dcerky.
Takže,
kdo hledá,
najde…
si řekla:vyhledávaným
„Na ten závodcílem
chci taky!“
zaHradKáťa
je nejenom
turistů,Aktedcerku,
která
před
domem
pohádkový statek z mno- rých
(foto
číslo
1: má
autor
Hynek
Kalista)
čala na
makatletos
ještě podívá
víc. Začala
běhat dvaceti
a její časy
se
se sobě
na Pecku
za okolo
tisíc,
ha dětských knížek.
postupně
stále zlepšují.
Prvního
Gladiátora
absolvovala
ale
i oblíbenou
destinací
zamilovaných
párů.
SvatebKdyž po
jsme
jezdívali
s babi
výletech,
Týden
festivalu
přivezl
opět apodědoupo
roce na hrad
hudbu ními
v Holicích,
s partnerem
ve dvojici
a umístiobřadykde
se soutěžila
o víkendech
plní nejenom
oddací
sály,
málokdy
jsme
vynechali
návštěvu
hřebčína.
na ale
úplně
jiného
ražení
trutnovský
komorní
orchestrKáťa
Musica
li sei na
úžasném
10. místě
z 85 hradu.
účastníků.
První běžecký
nádvoří,
vyhlídky
a okolí
Odhodlaných
ano
koni jezdila
už jako sále
malá.
Profesionálně
se jezdectví hradní
Antiqua.
V rytířském
zazněly
tóny od nejslavnějších
závod byl
Pecka
kros,
ve své kategorii
vyhrála.
zdi náš
letos
slyšely
už který
54 a minimálně
dvě další
ješzačala věnovat
okolo 13
let, kdySchuberta,
docházelaale
ke ikoním
evropských
skladatelů
Mozarta,
zcela tě
Nyní
běhá na
výbornou
závodSprávně,
za závodem.
Příkladem
do konce
sezóny
přibudou.
na každé
svatbě
v Kalu. Prvního
dostala od
své první
velké lásky. ano
současná
skladbakoně
šéfa souboru
Tomáše
Korbela.
uvádídvě,
Butovský
000,A Ještědský
tudíž jekros,
jichJeštědská
polovina,1 28.
několik zTrailnich
Jmenoval
se Péťa
kůň, ne
velkávystoupením
láska. Péťa samozřejmě
Na vážnou
notu– ten
navázala
se tasvým
ten, Pojizerský
krosi peckovské
nebo Zátopkova
nočního
Glamělo
aktéry.10,Všem
přejeme
fajn houslová
a velký pohodář.
Bohužel
tato
klidná povaha
vbylsrpnu
virtuózka
Ludmila
Pavlová.
Za do- idiátora
Josefově. Běh
trénuje
6 dníkrásných
v týdnu 5–20
tady dov společného
života
spoustu
chvil.km,
nebyla vhodná
další sportovní
které ten- jak dovolí čas a fyzická únava. Ale nemyslete si, že při
provodu
BarborynaHulcové
na nový, ambice,
a přesto historický
krát Káťa
měla. rozezněly
Kůň Péťa úžasným
byl vhodný
na práci opět
do lesa,
nástroj
theorbu
způsobem
ry- To
nově
sportu
zapomíná na svého koně. Je to
užzvoleném
vám to zas
rozebíraj?...
a tak odešel
tířský
sál. dělat radost jinému majiteli. Pro Káťu toto neuvěřitelné,
trénovat
i závodit
se svýmna
Little
Tak nějak ale
znělstíhá
dotaz
jednoho
z návštěvníků
zarozhodnutí
(foto
číslo2)nebylo jednoduché. Poté koupila hříbě se čátku
Shaitanem.
Nemohla
jsemvyrostlo
se nezeptat,
se ním
tohlehrodá
září. To
na nádvoří
lešení,jakpod
vznešeným jménem Karamel, kterému musela věno- mada
všechno
stíhat,
když
okolo nímíchačka
běhá roční
A její
písku,
vana
s vápnem,
a dodcerka.
starobylých
vat tři rokyneskončil...
intenzivní práce, než mohla usednout do hradeb
Středověk
odpověď:
“Zvládat
se se
dá sbíječkama.
vše, co člověk
bušili
dělníci
Užopravdu
v červnuchce!
jim
jeho
sedla.
Karamel
byl prvotřídní
skokan,
se kterým
Celý
druhý
prázdninový
týden hradní
nádvoří
oží- pod
To jerukama
moje motto!“
napadla
i otázka,dokonce
zda má
prošla Trochu
zeď u mě
vyhlídky
Veselka,
úspěšně
absolvovala spoustu
Bohužel
valo
při vystoupeních
skupiny závodů.
historického
šermuroky
Si- se
na podařilo
takové sportovní
vliv
mateřství, protože
když
odhalit,výkony
že jeden
z pískovcových
nosníků
dřiny aLeč
práce
přišlyobčas
vniveč,
neboťi Karamel
ve koníci
svých bývalého
nister.
počasí
nepřálo,
tak mořští
vezmu v potaz
třeba(venkovní
Kateřinu Neumannovou
Barprevétu
kadibudky) je nebo
rozlome5 letech umřel.
době
má Little
záhadného
můžeVs současné
páskou přes
druhé
oko – Shaitana,
hrabě de ný,
borujen
Špotákovu,
které
po nezamířil
narození svých
dětíNa
získaly
na
silou dobré
vůle
k zemi.
nádvoří
kterého má hrdinní
rovněž od
hříběte
jakvlastní
sama lodi
říká:“
Focheforta,
piráti,
kteříana
ze Doustra- se
velkých
závodech část
zlatézchátralého
medaile, to zdiva
Káťa dostane
nedokážemezi
ponic nerozebírá,
fám,před
že ježenou
to nazpůsobili
mnoho let
můj poslední
kůň!“
S Littchu
vzpouru,
ještě než
stačila
vy- kameny
soudit. Každopádně
ji Je
moc
její růžová,
život, to,alecokedělá.
novou výplň.
sicebaví
trochu
kale Shaitanem
se účastní
parkurů
stupně
ZL (překážky
plout,
ti spolehlivě
vháněli
do tváří
návštěvníků
hradu menům
Radost jíodělá
její dcerka,
úspěchy
na závodech,
poznání
šetrnější
než poctivý
beton podpora
z deva110 cm). Na
I tento
má za
sebou hrad
spoustu
úsměvy.
závěrkůň
pobytu
šermířů
opětúspěchů.
ozářily desátých...
partnera i zvířecí láska. A já jí přeji, aby se jí její veselá
Káťa máefekty,
v tomto
směrukoule,
vyšší ohňové
ambice,žonglování
ale pro totopři
je (foto
ohňové
hořící
a hlavně
energická
povaha držela co nejdéle.
číslo
4)
třeba spousty ﬁnančních prostředků a trenér.
PC
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No a jak to teď z vesela zakončit?
Konec prázdnin a letošní hradní sezóna si s sebou poOn se o to tak nějak postará ten hradní koloběh sám.
V letošním
si připomínáme
75. vý- srpnové neděli Dotazů na pohledy, magnetky nebo umístění hajzlíků
nese
i jednuroce
černou
kaňku. O poslední
ročí vypálení
Lidic.spadla mladá slečna a pád bohužel ne- sice s koncem léta výrazně ubylo, o trampském potlabrzo
ráno z hradeb
listopadu mají řidiči povinnost
Jak známo,
173 zavražděnými
přežila.
Bohuželmezi
se stalo
a bohužel to celé1. člověk
prostě
chu se tu dočtete až v příštím čísle, protože než se listy
přezout
… na zimní
muži bylvzít
i peckovský
rodák sebevíc
a poslední
nemůže
zpátky, i kdyby
chtěl. Možná vás to vytisknou, letošní ročník už dávno skončí, v říjnu se
na podzim pouští
lidický zklame,
farář P. ale
Josef
Štemberka.
někoho
žádné
zaručenéPoddetaily a nepotvrzené dětituristický
provoz omezí už jen víkendy a pak hrad i nás
le dobových
dostal
předBlesk
po- a jemu podobní. všechny čeká zasloužený odpočinek. Do té doby ještě
domněnky
se svědectví
tu nedočtete,
nejsme
částečně zkvašený mošt z vinné révy
pravou,vůbec
kterou
provedli
nacisté,
Nemá
žádný
smysl
dělat zmilost
téhle tragické události máte ale možnost stihnout poslední kapitolu z fotograa jako jediný
mohl
opustit. Dobnějakou
senzaci,
jakobec
se s úspěchem
pár dní dařilo redak- ﬁcké výstavy
libereckého fotoklubu 7.56, která až do
padá ze stromů
rovolně
se ale
rozhodl,
že zůstane
torům
ubohé
televizní
stanice.
Ale anise
nemá smysl se o ní konce sezóny bude k vidění na chodbě před podkladnou
změnou počasí
přicházíhradu.
na lidi chřipková …
svými farníky
a přijme
stejný osud
jako všichni, co jsme
nezmínit.
Na Terku
ze Sinistru
budeme
našeho
Zajímavé
svědectví
o Štemberkojioni.
znali,
vzpomínat
jen v dobrém.
Vždyť i jejich ohňová
Pěkný podzim
vě zatčení
a o tom,
posledních
šou
vyprávěla
že smrthodinách
k životu patří, i když se
Honza Murdych
Lidic kouše,
přinesla
hospodyně
těžko
že jeho
i v takfarská
mladém
věku.
kastelán hradu
žáci se po prázdninách vrací do
1… 2… (1884–1951).
děti používají k výrobě zvířátek špejle a
O místě jejího narození nemáme
1.
jednoznačné
informace, některé zdroje
zemědělci vybírají ze země
ale tvrdí, že pocházela z Pecky. Jistě je,
3.
že v Pecce, poté, co jako lidická žena
22. 9. 2017 byl první … den
prošla několika koncentračními tábory,
dožila – vzala ji k sobě Štemberkova
na podzim lidé oblékají … oblečení
rodina, tj. tři neprovdané sestry, s kterýv září obvykle bývá babí …
mi měl Štemberka v plánu strávit stáří
ve vilce čp. 187 směrem ke Lhotě. Anna podzim fouká chladný
tonie Škrdlová sepsala vzpomínku na
p. Štemberku i na své pobývání v kondne 28. 9. je den české …
centračních táborech Ravensbrück,
Osvětim, Osvětim-Birkenau a znovu
Ravensbrück.
Hana Rejmontová

Bývalý muž mi neplatí alimenty,
Pozvánka
co mám dělat?
I tak začínají některá setkání s klienty v naší poradně. výživného. Paní Anna
se za
podpory pracovnice byla
na
hrad
Podobně začala i paní Anna, která se před 2 lety roz- schopná připravit na soudní jednání nebo si sepsat a po2.

4.

vedla a její bývalý manžel hradil výživné velmi nepravidelně. Paní Anna má s bývalým manželem 4 děti, bydlí
u svých rodičů a pracuje jako prodavačka s nepříliš velkou mzdou a výživné je pro děti důležité. Bývalý manžel
se odstěhoval do Německa, aby „si vydělal více peněz
a mohl posílat vyšší výživné“. To se ale nestalo, výživné
posílal nižší, nakonec požádal soud o jeho snížení. Děti
paní Anny zjistily z facebooku, že jejich otec si koupil
motorku, cestuje po Německu s novou paratnerkou a kupuje si i další věci. Paní Anna se velice rozčílila, a rozhodla se něco podniknout. V té době dostala i kontakt na
občanskou poradnu v Jičíně.
Pracovnice jí postupně pomohla řešit její situaci, ať
už se jednalo o přípravu na soudní řízení pro snížení výživného nebo o samotné vymáhání dlužného a běžného

dat návrh na zahájení exekuce pro výživné. Zjistila, že
pátek
říjnanež
od myslela.
19 hod. Nakonec
je schopna zvládnout
více6.věcí
Hradní
filmové
uspěla nejen u soudního
jednání
(soudpromítání
rozhodl o snížes překvapením
ní výživného zamítnutím
návrhu bývalého manžela), ale
povedlo se jí vymoci i dluh na výživném a bývalý man7.výživné.
října od 17 hod.
žel znovu začal platitsobota
i běžné
Koncert
v rytířském
Pakliže jste v podobné
situaci
jako panísále
Anna nebo
vystoupím
Pifferaios
jako pomoc
hosté
zažíváte jinou nepříznivou
situaci,
můžete ahledat
Toni
dei Signori
Continuo
v občanské poradně.
Najdete
nás v aulici
Vrchlického
824, Jičín (dům s pečovatelskou službou 3. patro) popřípadě nás můžete kontaktovat na čísle 736 472 676 či
emailové adrese opjicin@ops.cz. Více informací najdete
na www.ops.cz.
Mgr. Kateřina Kaizrová
sociální pracovnice
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„Jít si za svým...“
Turistická
sezóna pomalu za námi…

Podzimní
křížovka
Nejenom veselo tu bývá...

Letní prázdniny skončily už před měsícem, list ze stromu spadne jen občas a spíš jakoby náhodou, večery už
jsou chladnější, než by se nám asi líbilo, ale i tak ještě není na hradě úplně zavřeno. Čeká nás ještě září a říjno„Jítvíkendy.
si za svým
...“, tak
to je známá
fráze, ale
každý
vé
Letošní
největší
zájem turistů
užne
máme
ale za sebou, tak proč se za tou větší částí letošní turistické
tohle dokáže.
Někdo
o svým snech mluví, někdo nesezóny
tak trochu
neohlédnout.
mluví a rovnou koná. A koná hodně cílevědomě i přes
různé
by pro
něho bylo
lepší,
i přesnádvoří
různé ohňové šou, tentokráte na motivy mexického Dia de
Na rady,
konci co
června
tradičně
patřilo
hradní
negativní hudby
komentáře.
Prostě
jde a jeho
se stává
festivalu
a divadla.
Letošní
už 15.senročník,
za Muertos, svátku mrtvých. Nejen počasí, déšť a bahno
pomaluopět
zkutečností.
kterým
stál Spolek Bezdružic, přinesl krom celé na nádvoří komplikovalo život šermířů. Jeden den muřady zajímavých hudebních a divadelních vystoupení, seli šermíři dokonce z hradu uprchnout před nájezdem
ﬁlmových projekcí i jeden pozoruhodný projekt, který ﬁlmařů. Na celý den se hrad uzavřel i pro návštěvníbyli vazby
tři roky,
se mi sestřenka.
mělKdyž
velmimiúzké
nanarodila
hrad a Kryštofa
Haranta.SpoDo ky Co
mě ušermířů
Káti v poslední
době
velmi štáb
překvapilo,
mysa místo
ho zabral
ﬁlmový
Filipa Renlečně jsemsevyrůstaly
a onapodařilo
už od útlého
dětství
věděla,c če.
programu
pořadatelům
zařadit
sitespeciﬁ
lím Ten
tedy,na
že Pecce
nejen mě,
je její
elán apro
chuť
do nový
běhu. ﬁVynatáčel
záběry
svůj
lm
co jednou
chce.redakce:
Malá holčina
s tmavými
ba- na
projekt
(pozn.
umělecký
projekt vlasy
určenýa pro
makala
se tak
vysoko,
že sbírá jednu
medaili
za druhou.
motivy
Haliny
Pawlowské.
Sledovat
práci
ﬁlmařů
culatými
tvářemimísto
se zdravila
s každou hrad)
žížalou,
která bylo
jedno
konkrétní
– tedy peckovský
tanečniA kdopoměrně
ji k běhu
přivedl?a Ano,
zasespolečně
je v tom doufat,
láska. Už
zajímavé
můžeme
že
vylezla
na ulici poJany
dešti,Bitterové.
slepice přenášela
z místa na zdávno
ce
a choreografky
Ta v dechberoucím
ale neníbude
ta první
velká
láska,
která se–rozplytoho to
nakonec
v kině
pěkná
podívaná
škoda
místo a násvystoupení
„takové ty na
holky
s holčičími hradbách
manýry“ stratanečním
peckovských
při- jen,
nula že
jaknepára
nadpeckovském.
hrncem, ale je to její současný životní
v tom
šila slepicí
nebovšechny
různou havětí,
která
se právě
objevila
vedla
k úžasu
přítomné
diváky.
Pozadí
je- partner. Její partner je také člověk, který se před ničím
v její tanečnímu
blízkosti. Dopisy
Ježískovi
obsahovaly
rok nezastaví
jímu
vystoupení
tvořily
hradby každý
osvětlené
i přes spoustynabídli
práce ana
zájmů
začal
běhat exSvými avystoupeními
konci
července
tuhodně podobnáve
přání.
se doBicsoe
koní, zanimoa tak od ristům
videoprojekcí,
kteréZamilovala
britské Studio
trémní závod
překážkami
názvemz Gladiátor.
o závhled sdo
historie i sšermíři
hradecké Jde
skupiny
knížek
o koních
počínaje
až po jezdeckou
Ježí- historického
valo
vybrané
ilustrace
Kryštofa
Haranta z přilbu
jeho cestovod na 8 km ašermu
30 překážek
aj.).jak
Když
měl
Fortis. (bahno,
Víkendřeka
patřil
řinčení
šek přání
plnil. Postupně
začala
jezdit na koních,
kde
se středověkých
pisu
a připojilo
k nim hudbu
Harantovy
pětihlasé
mše
po prvním závodě,
byl tak
z něj
naprosto unešený
zbraní,
historickým
tancům,a svým
šperdalo. Nejen
se stali
jejíDolorosi
vášní. A martir.
o kom Pro
je tedy
už kům
Missa
quiniskoně
vocibus
super
velký
nadšeným
vyprávěním
nebo taky
jídlu. zlákal i Káťu. Káťa má velkou
konečnězopakovala
řeč? O Kátě,
jinak
ji moc lidí
o Kátě
úspěch
Jana
Bitterová
své neřekne,
vystoupení
ješ- (foto
výhodu,
protože
ona takový skoro trénink na gladiátočíslo
3)
Pavlové,
v současné
době žije ve Vidonicích,
kde ra má téměř denně na svém statku, když uklízí u koní,
tě
jednoukterá
na úplný
závěr festivalového
programu. Zámá koně,
slepice, králíky,
kočky
pavouci Řekni
znam
z vystoupení
se určitěpsy,
objeví
i v (žížaly,
sítích internetu.
králíků,ano,
vyrábí
nábytek
z palet nebo běhá kolem malé
řeknu
taky...
a jiní brouci
se tamurčitě
také jistě
najdou) a mimo jiné malou dcerky.
Takže,
kdo hledá,
najde…
si řekla:vyhledávaným
„Na ten závodcílem
chci taky!“
zaHradKáťa
je nejenom
turistů,Aktedcerku,
která
před
domem
pohádkový statek z mno- rých
(foto
číslo
1: má
autor
Hynek
Kalista)
čala na
makatletos
ještě podívá
víc. Začala
běhat dvaceti
a její časy
se
se sobě
na Pecku
za okolo
tisíc,
ha dětských knížek.
postupně
stále zlepšují.
Prvního
Gladiátora
absolvovala
ale
i oblíbenou
destinací
zamilovaných
párů.
SvatebKdyž po
jsme
jezdívali
s babi
výletech,
Týden
festivalu
přivezl
opět apodědoupo
roce na hrad
hudbu ními
v Holicích,
s partnerem
ve dvojici
a umístiobřadykde
se soutěžila
o víkendech
plní nejenom
oddací
sály,
málokdy
jsme
vynechali
návštěvu
hřebčína.
na ale
úplně
jiného
ražení
trutnovský
komorní
orchestrKáťa
Musica
li sei na
úžasném
10. místě
z 85 hradu.
účastníků.
První běžecký
nádvoří,
vyhlídky
a okolí
Odhodlaných
ano
koni jezdila
už jako sále
malá.
Profesionálně
se jezdectví hradní
Antiqua.
V rytířském
zazněly
tóny od nejslavnějších
závod byl
Pecka
kros,
ve své kategorii
vyhrála.
zdi náš
letos
slyšely
už který
54 a minimálně
dvě další
ješzačala věnovat
okolo 13
let, kdySchuberta,
docházelaale
ke ikoním
evropských
skladatelů
Mozarta,
zcela tě
Nyní
běhá na
výbornou
závodSprávně,
za závodem.
Příkladem
do konce
sezóny
přibudou.
na každé
svatbě
v Kalu. Prvního
dostala od
své první
velké lásky. ano
současná
skladbakoně
šéfa souboru
Tomáše
Korbela.
uvádídvě,
Butovský
000,A Ještědský
tudíž jekros,
jichJeštědská
polovina,1 28.
několik zTrailnich
Jmenoval
se Péťa
kůň, ne
velkávystoupením
láska. Péťa samozřejmě
Na vážnou
notu– ten
navázala
se tasvým
ten, Pojizerský
krosi peckovské
nebo Zátopkova
nočního
Glamělo
aktéry.10,Všem
přejeme
fajn houslová
a velký pohodář.
Bohužel
tato
klidná povaha
vbylsrpnu
virtuózka
Ludmila
Pavlová.
Za do- idiátora
Josefově. Běh
trénuje
6 dníkrásných
v týdnu 5–20
tady dov společného
života
spoustu
chvil.km,
nebyla vhodná
další sportovní
které ten- jak dovolí čas a fyzická únava. Ale nemyslete si, že při
provodu
BarborynaHulcové
na nový, ambice,
a přesto historický
krát Káťa
měla. rozezněly
Kůň Péťa úžasným
byl vhodný
na práci opět
do lesa,
nástroj
theorbu
způsobem
ry- To
nově
sportu
zapomíná na svého koně. Je to
užzvoleném
vám to zas
rozebíraj?...
a tak odešel
tířský
sál. dělat radost jinému majiteli. Pro Káťu toto neuvěřitelné,
trénovat
i závodit
se svýmna
Little
Tak nějak ale
znělstíhá
dotaz
jednoho
z návštěvníků
zarozhodnutí
(foto
číslo2)nebylo jednoduché. Poté koupila hříbě se čátku
Shaitanem.
Nemohla
jsemvyrostlo
se nezeptat,
se ním
tohlehrodá
září. To
na nádvoří
lešení,jakpod
vznešeným jménem Karamel, kterému musela věno- mada
všechno
stíhat,
když
okolo nímíchačka
běhá roční
A její
písku,
vana
s vápnem,
a dodcerka.
starobylých
vat tři rokyneskončil...
intenzivní práce, než mohla usednout do hradeb
Středověk
odpověď:
“Zvládat
se se
dá sbíječkama.
vše, co člověk
bušili
dělníci
Užopravdu
v červnuchce!
jim
jeho
sedla.
Karamel
byl prvotřídní
skokan,
se kterým
Celý
druhý
prázdninový
týden hradní
nádvoří
oží- pod
To jerukama
moje motto!“
mě napadla
i otázka,dokonce
zda má
prošla Trochu
zeď u vyhlídky
Veselka,
úspěšně
absolvovala spoustu
Bohužel
valo
při vystoupeních
skupiny závodů.
historického
šermuroky
Si- se
na podařilo
takové sportovní
vliv
mateřství, protože
když
odhalit,výkony
že jeden
z pískovcových
nosníků
dřiny aLeč
práce
přišlyobčas
vniveč,
neboťi Karamel
ve koníci
svých bývalého
nister.
počasí
nepřálo,
tak mořští
vezmu v potaz
třeba(venkovní
Kateřinu Neumannovou
Barprevétu
kadibudky) je nebo
rozlome5 letech umřel.
době
má Little
záhadného
můžeVs současné
páskou přes
druhé
oko – Shaitana,
hrabě de ný,
borujen
Špotákovu,
které
po nezamířil
narození svých
dětíNa
získaly
na
silou dobré
vůle
k zemi.
nádvoří
kterého má hrdinní
rovněž od
hříběte
jakvlastní
sama lodi
říká:“
Focheforta,
piráti,
kteříana
ze Doustra- se
velkých
závodech část
zlatézchátralého
medaile, to zdiva
Káťa dostane
nedokážemezi
ponic nerozebírá,
fám,před
že ježenou
to nazpůsobili
mnoho let
můj poslední
kůň!“
S Littchu
vzpouru,
ještě než
stačila
vy- kameny
soudit. Každopádně
ji Je
moc
její růžová,
život, to,alecokedělá.
novou výplň.
sicebaví
trochu
kale Shaitanem
se účastní
parkurů
stupně
ZL (překážky
plout,
ti spolehlivě
vháněli
do tváří
návštěvníků
hradu menům
Radost jíodělá
její dcerka,
úspěchy
na závodech,
poznání
šetrnější
než poctivý
beton podpora
z deva110 cm). Na
I tento
má za
sebou hrad
spoustu
úsměvy.
závěrkůň
pobytu
šermířů
opětúspěchů.
ozářily desátých...
partnera i zvířecí láska. A já jí přeji, aby se jí její veselá
Káťa máefekty,
v tomto
směrukoule,
vyšší ohňové
ambice,žonglování
ale pro totopři
je (foto
ohňové
hořící
a hlavně
energická
povaha držela co nejdéle.
číslo
4)
třeba spousty ﬁnančních prostředků a trenér.
PC
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No a jak to teď z vesela zakončit?
Konec prázdnin a letošní hradní sezóna si s sebou poOn se o to tak nějak postará ten hradní koloběh sám.
V letošním
si připomínáme
75. vý- srpnové neděli Dotazů na pohledy, magnetky nebo umístění hajzlíků
nese
i jednuroce
černou
kaňku. O poslední
ročí vypálení
Lidic.spadla mladá slečna a pád bohužel ne- sice s koncem léta výrazně ubylo, o trampském potlabrzo
ráno z hradeb
listopadu mají řidiči povinnost
Jak známo,
173 zavražděnými
přežila.
Bohuželmezi
se stalo
a bohužel to celé1. člověk
prostě
chu se tu dočtete až v příštím čísle, protože než se listy
přezout
… na zimní
muži bylvzít
i peckovský
rodák sebevíc
a poslední
nemůže
zpátky, i kdyby
chtěl. Možná vás to vytisknou, letošní ročník už dávno skončí, v říjnu se
na podzim pouští
lidický zklame,
farář P. ale
Josef
Štemberka.
někoho
žádné
zaručenéPoddetaily a nepotvrzené dětituristický
provoz omezí už jen víkendy a pak hrad i nás
le dobových
dostal
předBlesk
po- a jemu podobní. všechny čeká zasloužený odpočinek. Do té doby ještě
domněnky
se svědectví
tu nedočtete,
nejsme
částečně zkvašený mošt z vinné révy
pravou,vůbec
kterou
provedli
nacisté,
Nemá
žádný
smysl
dělat zmilost
téhle tragické události máte ale možnost stihnout poslední kapitolu z fotograa jako jediný
mohl
opustit. Dobnějakou
senzaci,
jakobec
se s úspěchem
pár dní dařilo redak- ﬁcké výstavy
libereckého fotoklubu 7.56, která až do
padá ze stromů
rovolně
se ale
rozhodl,
že zůstane
torům
ubohé
televizní
stanice.
Ale anise
nemá smysl se o ní konce sezóny bude k vidění na chodbě před podkladnou
změnou počasí
přicházíhradu.
na lidi chřipková …
svými farníky
a přijme
stejný osud
jako všichni, co jsme
nezmínit.
Na Terku
ze Sinistru
budeme
našeho
Zajímavé
svědectví
o Štemberkojioni.
znali,
vzpomínat
jen v dobrém.
Vždyť i jejich ohňová
Pěkný podzim
vě zatčení
a o tom,
posledních
šou
vyprávěla
že smrthodinách
k životu patří, i když se
Honza Murdych
Lidic kouše,
přinesla
hospodyně
těžko
že jeho
i v takfarská
mladém
věku.
kastelán hradu
žáci se po prázdninách vrací do
1… 2… (1884–1951).
děti používají k výrobě zvířátek špejle a
O místě jejího narození nemáme
1.
jednoznačné
informace, některé zdroje
zemědělci vybírají ze země
ale tvrdí, že pocházela z Pecky. Jistě je,
3.
že v Pecce, poté, co jako lidická žena
22. 9. 2017 byl první … den
prošla několika koncentračními tábory,
dožila – vzala ji k sobě Štemberkova
na podzim lidé oblékají … oblečení
rodina, tj. tři neprovdané sestry, s kterýv září obvykle bývá babí …
mi měl Štemberka v plánu strávit stáří
ve vilce čp. 187 směrem ke Lhotě. Anna podzim fouká chladný
tonie Škrdlová sepsala vzpomínku na
p. Štemberku i na své pobývání v kondne 28. 9. je den české …
centračních táborech Ravensbrück,
Osvětim, Osvětim-Birkenau a znovu
Ravensbrück.
Hana Rejmontová

Bývalý muž mi neplatí alimenty,
Pozvánka
co mám dělat?
I tak začínají některá setkání s klienty v naší poradně. výživného. Paní Anna
se za
podpory pracovnice byla
na
hrad
Podobně začala i paní Anna, která se před 2 lety roz- schopná připravit na soudní jednání nebo si sepsat a po2.

4.

vedla a její bývalý manžel hradil výživné velmi nepravidelně. Paní Anna má s bývalým manželem 4 děti, bydlí
u svých rodičů a pracuje jako prodavačka s nepříliš velkou mzdou a výživné je pro děti důležité. Bývalý manžel
se odstěhoval do Německa, aby „si vydělal více peněz
a mohl posílat vyšší výživné“. To se ale nestalo, výživné
posílal nižší, nakonec požádal soud o jeho snížení. Děti
paní Anny zjistily z facebooku, že jejich otec si koupil
motorku, cestuje po Německu s novou paratnerkou a kupuje si i další věci. Paní Anna se velice rozčílila, a rozhodla se něco podniknout. V té době dostala i kontakt na
občanskou poradnu v Jičíně.
Pracovnice jí postupně pomohla řešit její situaci, ať
už se jednalo o přípravu na soudní řízení pro snížení výživného nebo o samotné vymáhání dlužného a běžného

dat návrh na zahájení exekuce pro výživné. Zjistila, že
pátek
říjnanež
od myslela.
19 hod. Nakonec
je schopna zvládnout
více6.věcí
Hradní
filmové
uspěla nejen u soudního
jednání
(soudpromítání
rozhodl o snížes překvapením
ní výživného zamítnutím
návrhu bývalého manžela), ale
povedlo se jí vymoci i dluh na výživném a bývalý man7.výživné.
října od 17 hod.
žel znovu začal platitsobota
i běžné
Koncert
v rytířském
Pakliže jste v podobné
situaci
jako panísále
Anna nebo
vystoupím
Pifferaios
jako pomoc
hosté
zažíváte jinou nepříznivou
situaci,
můžete ahledat
Toni
dei Signori
Continuo
v občanské poradně.
Najdete
nás v aulici
Vrchlického
824, Jičín (dům s pečovatelskou službou 3. patro) popřípadě nás můžete kontaktovat na čísle 736 472 676 či
emailové adrese opjicin@ops.cz. Více informací najdete
na www.ops.cz.
Mgr. Kateřina Kaizrová
sociální pracovnice
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Školka –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lotrovinky
družině rád,
Každé ránovvstávám
spěchám do školky si hrát

Loudám se ze školní jídelny. Tak hrozný jídlo jsem dlouho nejedl. Naše milá laskavá kuchařka zneuctila můj
nejoblíbenější pokrm, španělského ptáčka. Celý týden jsem se na něj těšil. Rýže přesolená, omáčka bez chuti
a maso se nedalo ukousnout. Chudák neměla svůj den. Nevěřím, že by to naschvál odﬂákla. Ještě že jsem si vzal
kapesné. Nenápadně si skočím do krámu pro sladkou tyčinku. Nesmí mě vidět spolužáci. Hned by žadonili a mně
Vojtík,
Amálka,
Anička – to je naše školička…
by
zas nic
nezbylo.
A nejsou to jenom tyto děti, ale i dalších 42 kamarádů,
kteří
chodí odkde
zářísedo
naší peckovské
Z scelkového
po-ještě kdyby měl upíří zuby, z ﬂeku by mohl děsit děti
„Pokorný,
touláš?
Jak to, že siškolky.
nepřišel
ostat- vé,
čtu 45Co
dětí
navštěvuje
MŠ
20 chlapců
25 holčiček.
O všechními?
kdyby
tě přejelo
auto!
Chceš měa dostat
do vězev strašidelným hradě. Něco tomu chybí. Jasně!
ny děti
se starajímoje
4 učitelky
Sára Absolonová, Jana Murdy-„Hned jsem tu, budete koukat na drát.“ Napadlo mě,
ní?“
lamentovala
hezká –družinářka.
chová,
Pavlová a Veronika Zahradníková. O čistotu,
„Už Radka
se to nestane.“
že si vypůjčím krém na ruce. Vím, že ho vozí uklízečka
pořádek,
„Příště přípravu
si tě radějisvačinek,
povedu zavydávání
ruku.“ obědů a další práce,
v uklízecím vozíku a ten si nechává na záchodcích.
které
s tímjsem
souvisí,
se stará
Kateřina
Munzarová.
Copak
chlapeček
ze paní
školky?
Chodím
do čtvrté
třídy! Sice vypadám na druháka, ale určitě brzo dorostu.
„Koukám Milane, že už sis ustlal. Sluší ti to v té rakvi,
„Děti moje, poslouchejte. Budeme vyrábět vánoční jen ti je trochu velká, zůstaň, jak si, a pomaž si obličej, aby
A co na děti
všechno
ve školce
přáníčka.
Výtvarné
pomůcky
mátečeká?
v zadní skříni. Potřebu- si
den
přečtení
pohádky, příběhu, vybylvhodnou
co nejvícchvilku
bílej, “pro
povídám
pobaveně.
to jenom
hry aPověřuji
hračky, Pavlíka,
ale je to aby
spousta
věcí právění
ji siNejsou
na chvíli
odběhnout.
zastoupil
knížkách. Děti se zapojí do soutěže o Knížkové
„Pročo jako?“
a činností,
pomocí
získávají
a novéOpopo- zvířátko.
učitele.
Bude
na vásnichž
dávatděti
pozor.
Žádnýnové
hlouposti.
Nemůže
lepší usínání,
je usínání
s po„Zavřeme
víko abýt
vystrašíme
Pavla,“než
povídám
nadšeně.
znatkyseo otvírat
svém nejbližším
širokém
okolí,
o li- hádkou
važte
okna. Jak ijistě
všichni
víte,o přírodě,
před dvaceti
čtenou čibude
vyprávěnou
maminkou
„Neblbněte,
průser, víš,
jakej je, nebo
ještě tatínkem.
to někde
dech,vypadl
věcech
kolem
sebe.
Učí se navazovat nové vztahy bonzne,“
lety
žák
z okna
a zahynul.“
Tento program
jsme si v naší MŠ nazvali pracovně Nejen
řekl Ota.
s kamarády,
s učitelkami,zaklaply
s dospělými.
se samostatKdyž za družinářkou
dveře,Učí
přemýšlel
jsem, sladké
s knížkou.
„Za usínání
tu srandu
to stojí.“ Další vzdělávací program má
nosti
při mohl
oblékání,
sebeobsluze,
při jídle, ale i při pracov- environmentální
co
bych
vyvést
za lotrovinu.
ráz aOta
je vmě
naší
škole nazván
Dubínkova
„Pepa, má pravdu.
namaže,
já si tu budu
v plášních„Hoši,
a výtvarných
činnostech.
Učíjítsenadodržovat
stanove- ti
kdo se odváží
se mnou
školní půdu?“
dobrodružství.
Děti blížit
se v něm
seznamovat
s příroležet a až se bude
Pepabudou
s Pavlem,
tak mě zavře.“
ná pravidla
třídách,
vzájemně
„Pepane,vjejednotlivých
určitě zamčená,“
povídá
Ota. si pomáhat, dou, s její ochranou a přístupem člověka k ní. Praktickýdomlouvat
se, vytvářet
a upevňovat
coNásledujte
nejhezčí kama„Není, školník
ji zapomněl
zamknout.
mě.“
mi Letěl
činnostmi
budoudo
učit
děti pečovat o okolní životní
jsem se
bleskem
družiny.
rádské
vztahy vjsme
dětském
kolektivu.
jsou prostředí.
Nenápadně
proběhli
chodbouSamozřejmostí
a vzhůru na půdu.
„Pepo, kam si šel a kde jsou kluci? Víš, že nemáte
každodenní
pohybové
ať jsou
to za
vycházky,
Bylo
to vzrušující,
třebaaktivity
najdeme–tajnou
skrýš
trámem opouštět
Co potřebuje
třídu?“ naše tělo, aby bylo zdravé, silné a správranní starý
či odpolední
nebo
deník. cvičení nebo jen pobyt na školní za- ně „Klídek
rostlé, toPavle,
už se odchytil
dovíme nás
při různých
činnostechnábya při
školník, stěhujeme
hradě. A je toho ještě mnohem a mnohem více. Učitelky tek
vyprávění
pětka, který
připravuje
pro
na půduv programu
a poprosil Zdravá
nás, abychom
mu pomohli,
a tebe
s dětmi
pracují
nově upraveného
Školního
vzdělá- si
Opatrně
jsmepodle
našlapovali
a dívali se kolem
sebe.
děti
Nadační
fond Albert.
vyžádal
taky.“
vacího
Poznáváme
svět s Křemílkem
a Vocho„Nicprogramu
tu není, jen
halda zaprášeného
nábytku, štosy
staJeště jednu
novinku
letošním roce máme, a to je
„Mě?
Nevypadám
jakov stěhovák.“
můrkou.
pravidelných
výchovně-vzdělávacích
rých
novinKromě
a učebnic,“
prohlásil Milan
zklamaně.
zapojení
celé
mateřské školy do celoroční hry časopisu
„Nemel,
jdeme.“
činností
pro děti připravují
„Co siučitelky
čekal? Poklad?“
povídá Ota.námětové dny, jako Pastelka
Bublinky
– Pastelkové
svátky. mě
Jedná
o při„A není
to nějaká
sranda? Nechcete
na se
půdě
zatřeba
Den polštářkový,
bramborový,
míčový,
„Poklady
bývají ukryté
v podlahách.
Kdybyplyšákový
tu byl, už mknout?“
pomenutí a oslavu 10 originálních svátků, kterými si buapod.
Starší někdo
děti senašel,“
budoupovídám
v letošním
školním roce se- deme
by
ho dávno
vážně.
připomínat
docela
obyčejné
věci,tiale
všechny bez
„Pájo,
mně můžeš
věřit.
Nikdy bych
nelhal.“
znamovat
jim
formou vzrušeně
s lidovými
zvyky,
tra- rozdílů
„Páni, to
je přiměřenou
bomba. Koukejte!“
křičí
Milan.
důležité pro sice obyčejný, ale o to radost„No,dost
to známe.“
dicemi
a pranostikami.
V netradičních
dnechhodit
si budeme
„Našel
si bombu? Super.
Můžeme školu
do po- nější život. Je to třeba Svátek her, stromů, muziky, rukou,
přibližovat
babiček, prababiček i praprababiček. míče…
větří,“
smějedobu
se Ota.
Naschvál jsem na půdě dupal, aby se kluci mohli přiBudeme
kouzlo
se pravit.
„Fuj, poznávat
rakev. Kde
se tu lidové
vzala?“slovesnosti,
úplně jsemnaučíme
se oklepal
Mateřská
dáleschovaný
nabízí dětem
zájmové
činnosti
Paráda,škola
Ota byl
za skříní,
aby mu
nic ne-–
hry, které dělaly dětem před mnoha lety radost, učily děti uniklo
odporem.
výtvarné,
taneční, pěvecké,
sportovní. Starší děti budou
a významně
na mě mrkl.
pěknému
vztahu
mezipovídá
sebou,
ale zdokonalovaly
jejich pokračovat
„Zvedneme
víko,“
Milan.
Měl jsem trochuistrach,
v Plavecké škole v Nové
„Hů, hů, ve
hů,“výuce
ozýváplavání
se z rakve.
pohybové
schopnosti
a dovednosti.
co
když je tam
fakt mrtvola.
Raději jsem stál dál a díval se, Pace.
Látkové
postavičky
a Anička
budoupovíděti
„Pane
školník,
kde jste?Kryštůfek
Pepo, tady
nikdo není,“
škola
se zapojila
v letošním
školním
jak Mateřská
kluci pomalu
otvírají
tmavě černé
zaprášené
víko. roce dá
doprovázet
na výletech v okolí Pecky. Závěr školního
stísněně Pavel.
do „Ach,
několika
vzdělávacích
programů.
někdo
tam je,“ vyděsil
se OtaPohybové
a upustil aktivity
víko na roku
si předškolní
dětiMilan.
užívají na prodlouženém víkendo„Hůůůůůů,
“ straší
budeme rozvíjet v rámci programu Svět nekončí za vrát- vém„Pepo,
zem.
pobytukde
v Krkonoších.
Ale šramotí,
než tam vyrazí,
tak zvíře,
nejen
jsi? Tady něco
asi nějaký
ky, „Blázníš,
cvičíme se
zvířátky,
málem
mi tokterý
spadlopro
na děti
nohu.celorepublikově
Jsou tu jen ně- jdu
ony,pryč.
ale iTo
další
kamarádi
prožijí zajímavý rok bohatý na
je blbá
zábava.“
organizuje
Sokolská
obec.hoDětem
jaký
starý hadry,“
uzemnil
Milan.budeme nabízet čin- spoustu
a činností.
Mámakcí
dojem,
že jsme to přehnali. Pavel se bojí už teď.
nosti
spojenétose
pohybem
a děti
pomocí
„Počkat,
je zdravým
jak plášť pro
Draculu,“
zálibně
si hopohyproV našich činnostech
nezapomeneme
aniruce,“
na veřejnost
„Aáááááá,
rakev a hejbe
se, vidím něčí
vykřikbovýcha dovedností
rozvíjení poznání budou poznávat nul
hlížím
začnu si ho aoblíkat.
a starší
kamarády
a prchal
ven. ze školy, které budeme zvát na naše
svět„Dej
kolem
sebe.jáUrčitě
jste slyšeli
o akci
Celé
Česko čte akce,
to sem,
vám ukážu
upíra,“
žadonil
Milan.
které
již pro
naši aškolku
aneboplášti
buMilan
se jsou
vypotácel
z rakve
běžel vtradiční
rozepnutým
dětem.
I u nás
budeme
snažit,
abychom
si nejen
„Sedne.
Jde se
z tebe
strach,“
chválí
Ota. Milan
má my
od za
douním.
úplně nové. Ta první z nich na ně čeká již v první
v mateřské
škole,
ale především
rodiče
přírody
hrozně
světlou
pleť, jeho
vlasydoma
jsounašli
úplněkaždý
pla- polovině
měsíce
to akce“ hrozil
nazvaná
Písničky
,,Aáááá,
hů, hů,října.
hů, jáBude
tě sežerůůů,
s roztažený-
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ma rukama. Chytil ho za ramena. V tu chvíli jsem myslel,
že
omdlí.prstíky nám prohání. Tak pokud budete chtít, nea říkání
„Cooooo,
co tozavítat.
je?“ vyjekl
Pavel.se na Vás těšit. Hravá
zapomeňte
k nám
Budeme
„Já, Milan
ze záhrobí,“
řekl hlubokým
hlasem.
odpoledne
v MŠ
jsme v loňském
školním
roce připraPavelpro
na rodiče
něj vytřeštěně
vovaly
a jejichzíral.
děti, které ještě nechodí do
mi tedyroce
dali,budou
málem
ucvrknul
kalMŠ.„Vy
I vjste
letošním
mítjsem
tytosiděti
dveře do
k nám
hot.“
otevřené každé úterní odpoledne.
„Ale
jsi nezmínila
to Pavle, jsi
borec,“vpoplácal
ho
Ještě přežil
jsem se
o kultuře
mateřskéjsem
škole.
po
zádech.
Ano,
jsou to různá divadla, která jezdí za dětmi k nám
do mateřské školy nebo starší děti jezdí do „velkého divadla“ do MKS v Nové Pace. Nelze se nezmínit o činnosti pěveckého sborečku Sedmihlásek, jehož vystoupení může široká veřejnost zhlédnout na různých akcích
v Pecce. Děti se účastní pěvecké soutěže Novopacký
slavíček a i v letošním školním roce bychom chtěli uspořádat zpívání na hradě Pecka.
Ještě jednou z velice důležitých činností učitelek
s dětmi je práce s dětmi, které mají menší či větší vadu
výslovnosti hlásek. Zde spolupracujeme s logopedickou poradnou v Nové Pace a v Hořicích v Podkrkonoší.
V této nelehké činnosti je velice důležitá nejen spolupráce, ale především velká aktivita rodičů při postupném
vyvozování a správném nácviku jednotlivých hlásek.
V letošním školním roce bude práce učitelek pestřejší
a pro děti dnešní doby zábavnější a přitažlivější tím, že
má MŠ k dispozici nový mobilní interaktivní 3panel, na
kterém se budou děti vzdělávat a učitelkám bude sloužit
ke zpestření výchovných a vzdělávacích činností.
Ve svém povídání o naší školce jsem se zmínila, že
vedeme děti k ochraně přírody a životního prostředí kolem nás. Děti spolu s rodiči také pomáhají Čendovi Časákovi sbírat starý nepotřebný papír (noviny, časopisy,

„Kde se vlastně na půdě vzala rakev?“ zajímal se.
„Nevíme,
to jeobaly),
záhada,s Peťkou
ale určitěPetkou
to brzosbíráme
zjistíme,“
řekl
měkké
papírové
v rámOta.
ci akce Sbíráme víčka pro Tomáška plastové uzávěry od
„Kluci,
plášť,
“ zavelel
jsem.
lahví
a ještědružinářka!
ukládáme Schovej
do sběruten
čisté
hliníkové
uzávěry
Urychleně
zapluli
do třídy.Pokud chcete, můžete se
od jogurtů jsme
a dalších
pochutin.
kárání
bych užsběru
nesnesl.
Tohlenám
odpoledne
nemělo
i vyDalší
zapojit
do našeho
a přinést
jej pěkně
sváchybu.
ještě musím
vysvětlit,
proč jsem nezačal vyrázaný čiJen
uložený
do mateřské
školy.
bět Milí
přáníčka.
čtenáři našich řádků, právě jste se dozvěděli,
Nedomová
jak to v naší mateřské škole vypadá, coAlena
všechno
učitelky s dětmi dělají a že se děti žádnou chvilku, žádný den
u nás nenudí a že při jakékoliv činnosti jsou vzdělávány tím nejlepším způsobem. Celý náš kolektiv si přeje,
aby i v letošním školním roce byly děti u nás spokojené,
aby se jim u nás líbilo a aby s prací všech zaměstnanců
školky byli spokojeni i jejich rodiče. Nás učitelky vždy
potěší nejen zájem rodičů o dění v naší MŠ, ale i pomoc
rodičů při organizování různých akcí pro děti, účast rodičů na besedách, tvořivých činnostech, brigádách. Přáli
bychom si, aby se rodiče i nadále účastnili akcí, které
nejen pro děti, ale i pro rodiče připravujeme.
Dveře naší mateřské školy jsou vždy otevřené pro ty,
kteří by se chtěli k nám podívat, jak to u nás vypadá, jak
pracujeme s našimi nejmenšími školáčky. Na závěr mi
dovolte popřát všem dětem, rodičům a celému kolektivu mateřské školy hezký, radostný a úspěšný školní rok
2017/2018.
Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát, tady tě má každý rád.
Malý nebo velký, holka nebo kluk, tady je to fuk.
Za MŠ Pecka
Jana Murdychová

SETKÁNÍ S AUTORY
KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ
KATEŘINA LACHMANOVÁ: SÍLA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
4. října 2017 od 18 hod. v kostele sv. Mikuláše v Nové Pace
Kateřina Lachmanová (*1964), vystudovala teologii a psychologii. V současné době pracuje jako šéfredaktorka
Karmelitánského nakladatelství a věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou knih: Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář
lenosti, Kotva naděje, Terezie z Lisie a Silván z Athosu, O milosrdenství, Karikatury Boha a Síla přímluvné modlitby.
Při všech setkáních nabídneme knihy přednášejících, které máme v knihkupectví v Nové Pace.
Vstupné bude dobrovolné (a bude použito na opravu severního křídla kláštera)
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Lotrovinky
družině rád,
Každé
ránovvstávám
spěchám do školky si hrát

Loudám se ze školní jídelny. Tak hrozný jídlo jsem dlouho nejedl. Naše milá laskavá kuchařka zneuctila můj
nejoblíbenější pokrm, španělského ptáčka. Celý týden jsem se na něj těšil. Rýže přesolená, omáčka bez chuti
a maso se nedalo ukousnout. Chudák neměla svůj den. Nevěřím, že by to naschvál odﬂákla. Ještě že jsem si vzal
kapesné. Nenápadně si skočím do krámu pro sladkou tyčinku. Nesmí mě vidět spolužáci. Hned by žadonili a mně
Vojtík,
Amálka,
Anička – to je naše školička…
by zas nic
nezbylo.
A nejsou to jenom tyto děti, ale i dalších 42 kamarádů,
kteří
chodí odkde
zářísedo
naší peckovské
Z scelkového
po-ještě kdyby měl upíří zuby, z ﬂeku by mohl děsit děti
„Pokorný,
touláš?
Jak to, že siškolky.
nepřišel
ostat- vé,
čtu
45Co
dětí
navštěvuje
MŠ
20 chlapců
25 holčiček.
O všechními?
kdyby
tě přejelo
auto!
Chceš měa dostat
do vězev strašidelným hradě. Něco tomu chybí. Jasně!
ny
se starajímoje
4 učitelky
Sára Absolonová, Jana Murdy-„Hned jsem tu, budete koukat na drát.“ Napadlo mě,
ní?“děti
lamentovala
hezká –družinářka.
chová,
Pavlová a Veronika Zahradníková. O čistotu,
„Už Radka
se to nestane.“
že si vypůjčím krém na ruce. Vím, že ho vozí uklízečka
pořádek,
„Příště přípravu
si tě radějisvačinek,
povedu zavydávání
ruku.“ obědů a další práce,
v uklízecím vozíku a ten si nechává na záchodcích.
které
s tímjsem
souvisí,
se stará
Kateřina
Munzarová.
Copak
chlapeček
ze paní
školky?
Chodím
do čtvrté
třídy! Sice vypadám na druháka, ale určitě brzo dorostu.
„Koukám Milane, že už sis ustlal. Sluší ti to v té rakvi,
„Děti moje, poslouchejte. Budeme vyrábět vánoční jen ti je trochu velká, zůstaň, jak si, a pomaž si obličej, aby
A
co na děti
všechno
ve školce
přáníčka.
Výtvarné
pomůcky
mátečeká?
v zadní skříni. Potřebu- den
přečtení
pohádky, příběhu, vysi bylvhodnou
co nejvícchvilku
bílej, “pro
povídám
pobaveně.
to jenom
hry aPověřuji
hračky, Pavlíka,
ale je to aby
spousta
věcí právění
ji siNejsou
na chvíli
odběhnout.
zastoupil
knížkách. Děti se zapojí do soutěže o Knížkové
„Pročo jako?“
aučitele.
činností,
pomocí
získávají
a novéOpopo- zvířátko.
Bude
na vásnichž
dávatděti
pozor.
Žádnýnové
hlouposti.
Nemůže
lepší usínání,
je usínání
s po„Zavřeme
víko abýt
vystrašíme
Pavla,“než
povídám
nadšeně.
znatky
svém nejbližším
širokém
okolí,
o li- hádkou
važte seo otvírat
okna. Jak ijistě
všichni
víte,o přírodě,
před dvaceti
čtenou čibude
vyprávěnou
maminkou
„Neblbněte,
průser, víš,
jakej je, nebo
ještě tatínkem.
to někde
dech,
věcech
kolem
sebe.
Učí se navazovat nové vztahy Tento
lety vypadl
žák
z okna
a zahynul.“
program
jsme si v naší MŠ nazvali pracovně Nejen
bonzne,“
řekl Ota.
s kamarády,
s učitelkami,zaklaply
s dospělými.
se samostatKdyž za družinářkou
dveře,Učí
přemýšlel
jsem, sladké
s knížkou.
„Za usínání
tu srandu
to stojí.“ Další vzdělávací program má
nosti
při mohl
oblékání,
sebeobsluze,
při jídle, ale i při pracov- environmentální
co bych
vyvést
za lotrovinu.
ráz aOta
je vmě
naší
škole nazván
Dubínkova
„Pepa, má pravdu.
namaže,
já si tu budu
v plášních„Hoši,
a výtvarných
činnostech.
Učíjítsenadodržovat
stanove- dobrodružství.
kdo se odváží
se mnou
školní půdu?“
Děti blížit
se v něm
seznamovat
s příroti ležet a až se bude
Pepabudou
s Pavlem,
tak mě zavře.“
ná pravidla
třídách,
vzájemně
„Pepane,vjejednotlivých
určitě zamčená,“
povídá
Ota. si pomáhat, dou, s její ochranou a přístupem člověka k ní. Praktickýdomlouvat
se, vytvářet
a upevňovat
coNásledujte
nejhezčí kama„Není, školník
ji zapomněl
zamknout.
mě.“
mi Letěl
činnostmi
budoudo
učit
děti pečovat o okolní životní
jsem se
bleskem
družiny.
rádské
vztahy vjsme
dětském
kolektivu.
jsou prostředí.
Nenápadně
proběhli
chodbouSamozřejmostí
a vzhůru na půdu.
„Pepo, kam si šel a kde jsou kluci? Víš, že nemáte
každodenní
pohybové
ať jsou
to za
vycházky,
Bylo to vzrušující,
třebaaktivity
najdeme–tajnou
skrýš
trámem opouštět
Co potřebuje
třídu?“ naše tělo, aby bylo zdravé, silné a správranní
či odpolední
nebo starý
deník. cvičení nebo jen pobyt na školní za- ně rostlé,
už se odchytil
dovíme nás
při různých
činnostechnábya při
„KlídektoPavle,
školník, stěhujeme
hradě. A je toho ještě mnohem a mnohem více. Učitelky vyprávění
pětka, který
připravuje
pro
tek na půduv programu
a poprosil Zdravá
nás, abychom
mu pomohli,
a tebe
s dětmi
pracují
nově upraveného
Školního
vzdělá- děti
Opatrně
jsmepodle
našlapovali
a dívali se kolem
sebe.
Nadační
fond Albert.
si vyžádal
taky.“
vacího
Poznáváme
svět s Křemílkem
a Vocho„Nicprogramu
tu není, jen
halda zaprášeného
nábytku, štosy
staJeště
novinku
letošním roce máme, a to je
„Mě? jednu
Nevypadám
jakov stěhovák.“
můrkou.
pravidelných
výchovně-vzdělávacích
rých novinKromě
a učebnic,“
prohlásil Milan
zklamaně.
zapojení
celé
mateřské školy do celoroční hry časopisu
„Nemel,
jdeme.“
činností
pro děti připravují
„Co siučitelky
čekal? Poklad?“
povídá Ota.námětové dny, jako Pastelka
Bublinky
– Pastelkové
svátky. mě
Jedná
o při„A není
to nějaká
sranda? Nechcete
na se
půdě
zatřeba
Den polštářkový,
bramborový,
míčový,
„Poklady
bývají ukryté
v podlahách.
Kdybyplyšákový
tu byl, už pomenutí
mknout?“ a oslavu 10 originálních svátků, kterými si buapod.
Starší někdo
děti senašel,“
budoupovídám
v letošním
školním roce se- deme
by ho dávno
vážně.
připomínat
docela
obyčejné
věci,tiale
všechny bez
„Pájo,
mně můžeš
věřit.
Nikdy bych
nelhal.“
znamovat
jim
formou vzrušeně
s lidovými
zvyky,
tra- rozdílů
„Páni, to
je přiměřenou
bomba. Koukejte!“
křičí
Milan.
důležité pro sice obyčejný, ale o to radost„No,dost
to známe.“
dicemi
a pranostikami.
V netradičních
dnechhodit
si budeme
„Našel
si bombu? Super.
Můžeme školu
do po- nější život. Je to třeba Svátek her, stromů, muziky, rukou,
přibližovat
babiček, prababiček i praprababiček. míče…
větří,“ smějedobu
se Ota.
Naschvál jsem na půdě dupal, aby se kluci mohli přiBudeme
kouzlo
se pravit.
„Fuj, poznávat
rakev. Kde
se tu lidové
vzala?“slovesnosti,
úplně jsemnaučíme
se oklepal
Mateřská
dáleschovaný
nabízí dětem
zájmové
činnosti
–
Paráda,škola
Ota byl
za skříní,
aby mu
nic nehry,
které dělaly dětem před mnoha lety radost, učily děti výtvarné,
odporem.
taneční, pěvecké,
sportovní. Starší děti budou
uniklo a významně
na mě mrkl.
pěknému
vztahu
mezipovídá
sebou,
ale zdokonalovaly
jejich pokračovat
„Zvedneme
víko,“
Milan.
Měl jsem trochuistrach,
v Plavecké škole v Nové
„Hů, hů, ve
hů,“výuce
ozýváplavání
se z rakve.
pohybové
schopnosti
a dovednosti.
co když je tam
fakt mrtvola.
Raději jsem stál dál a díval se, Pace.
Látkové
postavičky
a Anička
budoupovíděti
„Pane
školník,
kde jste?Kryštůfek
Pepo, tady
nikdo není,“
škola
se zapojila
v letošním
školním
jak Mateřská
kluci pomalu
otvírají
tmavě černé
zaprášené
víko. roce doprovázet
na výletech v okolí Pecky. Závěr školního
dá stísněně Pavel.
do „Ach,
několika
vzdělávacích
programů.
někdo
tam je,“ vyděsil
se OtaPohybové
a upustil aktivity
víko na roku
si předškolní
dětiMilan.
užívají na prodlouženém víkendo„Hůůůůůů,
“ straší
budeme
rozvíjet v rámci programu Svět nekončí za vrát- vém„Pepo,
zem.
pobytukde
v Krkonoších.
Ale šramotí,
než tam vyrazí,
tak zvíře,
nejen
jsi? Tady něco
asi nějaký
ky, „Blázníš,
cvičíme se
zvířátky,
málem
mi tokterý
spadlopro
na děti
nohu.celorepublikově
Jsou tu jen ně- ony,
ale iTo
další
kamarádi
prožijí zajímavý rok bohatý na
jdu pryč.
je blbá
zábava.“
organizuje
Sokolská
obec.hoDětem
jaký starý hadry,“
uzemnil
Milan.budeme nabízet čin- spoustu
a činností.
Mámakcí
dojem,
že jsme to přehnali. Pavel se bojí už teď.
nosti
spojenétose
pohybem
a děti
pomocí
„Počkat,
je zdravým
jak plášť pro
Draculu,“
zálibně
si hopohyproV
našich činnostech
nezapomeneme
aniruce,“
na veřejnost
„Aáááááá,
rakev a hejbe
se, vidím něčí
vykřikbových
rozvíjení poznání budou poznávat anulstarší
hlížím a dovedností
začnu si ho aoblíkat.
kamarády
a prchal
ven. ze školy, které budeme zvát na naše
svět„Dej
kolem
sebe.jáUrčitě
jste slyšeli
o akci
Celé
Česko čte akce,
to sem,
vám ukážu
upíra,“
žadonil
Milan.
které
již pro
naši aškolku
aneboplášti
buMilan
se jsou
vypotácel
z rakve
běžel vtradiční
rozepnutým
dětem.
I u nás
budeme
snažit,
abychom
si nejen
„Sedne.
Jde se
z tebe
strach,“
chválí
Ota. Milan
má my
od dou
úplně nové. Ta první z nich na ně čeká již v první
za ním.
vpřírody
mateřské
škole,
ale především
rodiče
hrozně
světlou
pleť, jeho
vlasydoma
jsounašli
úplněkaždý
pla- polovině
měsíce
to akce“ hrozil
nazvaná
Písničky
,,Aáááá,
hů, hů,října.
hů, jáBude
tě sežerůůů,
s roztažený-
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ma rukama. Chytil ho za ramena. V tu chvíli jsem myslel,
že
omdlí.prstíky nám prohání. Tak pokud budete chtít, nea říkání
„Cooooo,
co tozavítat.
je?“ vyjekl
Pavel.se na Vás těšit. Hravá
zapomeňte
k nám
Budeme
„Já, Milan
ze záhrobí,“
řekl hlubokým
hlasem.
odpoledne
v MŠ
jsme v loňském
školním
roce připraPavelpro
na rodiče
něj vytřeštěně
vovaly
a jejichzíral.
děti, které ještě nechodí do
mi tedyroce
dali,budou
málem
ucvrknul
kalMŠ.„Vy
I vjste
letošním
mítjsem
tytosiděti
dveře do
k nám
hot.“
otevřené každé úterní odpoledne.
„Ale
jsi nezmínila
to Pavle, jsi
borec,“vpoplácal
ho
Ještě přežil
jsem se
o kultuře
mateřskéjsem
škole.
po
zádech.
Ano,
jsou to různá divadla, která jezdí za dětmi k nám
do mateřské školy nebo starší děti jezdí do „velkého divadla“ do MKS v Nové Pace. Nelze se nezmínit o činnosti pěveckého sborečku Sedmihlásek, jehož vystoupení může široká veřejnost zhlédnout na různých akcích
v Pecce. Děti se účastní pěvecké soutěže Novopacký
slavíček a i v letošním školním roce bychom chtěli uspořádat zpívání na hradě Pecka.
Ještě jednou z velice důležitých činností učitelek
s dětmi je práce s dětmi, které mají menší či větší vadu
výslovnosti hlásek. Zde spolupracujeme s logopedickou poradnou v Nové Pace a v Hořicích v Podkrkonoší.
V této nelehké činnosti je velice důležitá nejen spolupráce, ale především velká aktivita rodičů při postupném
vyvozování a správném nácviku jednotlivých hlásek.
V letošním školním roce bude práce učitelek pestřejší
a pro děti dnešní doby zábavnější a přitažlivější tím, že
má MŠ k dispozici nový mobilní interaktivní 3panel, na
kterém se budou děti vzdělávat a učitelkám bude sloužit
ke zpestření výchovných a vzdělávacích činností.
Ve svém povídání o naší školce jsem se zmínila, že
vedeme děti k ochraně přírody a životního prostředí kolem nás. Děti spolu s rodiči také pomáhají Čendovi Časákovi sbírat starý nepotřebný papír (noviny, časopisy,

„Kde se vlastně na půdě vzala rakev?“ zajímal se.
„Nevíme,
to jeobaly),
záhada,s Peťkou
ale určitěPetkou
to brzosbíráme
zjistíme,“
řekl
měkké
papírové
v rámOta.
ci akce Sbíráme víčka pro Tomáška plastové uzávěry od
„Kluci,
plášť,
“ zavelel
jsem.
lahví
a ještědružinářka!
ukládáme Schovej
do sběruten
čisté
hliníkové
uzávěry
Urychleně
zapluli
do třídy.Pokud chcete, můžete se
od jogurtů jsme
a dalších
pochutin.
kárání
bych užsběru
nesnesl.
Tohlenám
odpoledne
nemělo
i vyDalší
zapojit
do našeho
a přinést
jej pěkně
sváchybu.
ještě musím
vysvětlit,
proč jsem nezačal vyrázaný čiJen
uložený
do mateřské
školy.
bět Milí
přáníčka.
čtenáři našich řádků, právě jste se dozvěděli,
Nedomová
jak to v naší mateřské škole vypadá, coAlena
všechno
učitelky s dětmi dělají a že se děti žádnou chvilku, žádný den
u nás nenudí a že při jakékoliv činnosti jsou vzdělávány tím nejlepším způsobem. Celý náš kolektiv si přeje,
aby i v letošním školním roce byly děti u nás spokojené,
aby se jim u nás líbilo a aby s prací všech zaměstnanců
školky byli spokojeni i jejich rodiče. Nás učitelky vždy
potěší nejen zájem rodičů o dění v naší MŠ, ale i pomoc
rodičů při organizování různých akcí pro děti, účast rodičů na besedách, tvořivých činnostech, brigádách. Přáli
bychom si, aby se rodiče i nadále účastnili akcí, které
nejen pro děti, ale i pro rodiče připravujeme.
Dveře naší mateřské školy jsou vždy otevřené pro ty,
kteří by se chtěli k nám podívat, jak to u nás vypadá, jak
pracujeme s našimi nejmenšími školáčky. Na závěr mi
dovolte popřát všem dětem, rodičům a celému kolektivu mateřské školy hezký, radostný a úspěšný školní rok
2017/2018.
Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát, tady tě má každý rád.
Malý nebo velký, holka nebo kluk, tady je to fuk.
Za MŠ Pecka
Jana Murdychová

SETKÁNÍ S AUTORY
KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ
KATEŘINA LACHMANOVÁ: SÍLA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
4. října 2017 od 18 hod. v kostele sv. Mikuláše v Nové Pace
Kateřina Lachmanová (*1964), vystudovala teologii a psychologii. V současné době pracuje jako šéfredaktorka
Karmelitánského nakladatelství a věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou knih: Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář
lenosti, Kotva naděje, Terezie z Lisie a Silván z Athosu, O milosrdenství, Karikatury Boha a Síla přímluvné modlitby.
Při všech setkáních nabídneme knihy přednášejících, které máme v knihkupectví v Nové Pace.
Vstupné bude dobrovolné (a bude použito na opravu severního křídla kláštera)
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co mají dělat. Plní se sen všech žáků! „Budete sedět na
Týden
lavicích, mít nohyknihoven
nahoře, házet houbou a papíry po uči-

Ti
V nedočkaví
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čtení. Jedná
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chr-od autorky Markéty Baňkové,
ve které
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beletristický
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motivy.
lily
jednasepřes
druhou.
K velkému
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také Správné znění tajenky z minulého
Listůze
Peckovska
Králík
málem
králem.
ﬁ
nančníčísla
odměna,
které byli2/2017
všichnije:
(velcí
i malé)
nadšeni. Jejich první výdělek!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Myslím, že pro děti to byl obrovský zážitek. Měly
možnost podívat se z blízka na to, jak funguje natáčení
ﬁlmu, technika, kolik lidí je k tomu potřeba a jak vlastně
vypadá natáčecí den. Zjistily, že mnohdy se musí dlouho

3. literární křížovka

A
B
C
D
E
F
G
H

čekat a že je potřeba být trpělivý. Že pár vteřin samotného ﬁlmu se může natáčet hodiny. Tak uvidíme, na jakdlouho se naše děti ve ﬁlmu Filipa Renče objeví a jestli
vůbec budeme schopni je za tu chvilku identiﬁkovat.
A ještě jeden poznatek. Všichni, se kterými jsme se
ten den setkali, byli milí, vstřícní, k dětem se chovali
moc hezky, starali se o to, aby nestrádaly a bavilo je to.
Za to jim patří dík. A dík patří i dětem, které byly fakt
skvělé.
A jestli chcete vidět děti, třídu nebo hrad ve ﬁlmu
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, udělejte si ve svém diáři čas po Novém roce. Premiéra je plánovaná na 18. ledna 2018. Tak nezapomeňte!
ŠK

Svisle:
1. Římskými číslicemi 2000; nápadník;
značka fyzikální veličiny pro el. napětí
2. Chemická zn. kyslíku,
pokojová rostlina; chem. zn. vodíku
3. SPZ Rimavské Soboty;
okrasná rostlina
4. Indický hudební nástroj;
súdánský jazyk; kód letecké
společnosti Kostariky
5. Časový úsek; konat
6. Římskými číslicemi 50;
africký kmen v Kamerunu;
jednotka plošného obsahu
7. Souhvězdí; symentrály
8. Mužské jméno; zápalka
9. Trumf v kartách;
elektronická evidence tržeb;
značka fyzikální veličiny pro čas
Vodorovně:
A: Nakažlivá nemoc; mechanické
věžní hodiny; spojka
B: Lék k zevnímu použití; zvrat
C: Ruská abeceda; citoslovce
D: Tajenka
E: Důkaz o nevině; svaz
F: Chemická zn. dusíku; geneticky
shodný jedinec; anglicky: více
G: Ukazovací zájmeno; Homérovo dílo;
SPZ Klatov
H: Pupínek na pleti; anglicky: zkusit;
chem. zn. astatu
Pomůcka: atut; Bakum; ibo; LR; more;
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se o sepsání
hodněhistorie
úspěchůobce,
paní jejich
ředitelka
závažných
i paníudálostí
starostka.
a také
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na těle aZpravodaj
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probíhá
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jakotýden
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dětské
hřiště, nasoutěž
kterémpro
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na www stránkách
Vlasáková
malé fotbalistky.
Některé knihovholčičny nebo
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Knihovna
ky
hrály kfotbal,
jiné fandily.
Filmovalo
se odzavádí
dvou nodo
vou službu
půjčovánínatáčení,
deskových
her domů detail,
– vše ostále
této
osmi
večer.–Zkoušení,
opakování,
službě sePočasí
včas dozvíte.
Opět v Sluníčko
tomto týdnu
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moc nepřálo.
sicepřihlašujeme
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nové čtenáře
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příliš
nehřálo.zdarma
Na place
se proto meziamnestii
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pobíhalo,
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hrálo
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popřípadě někdo z kostymérek či
asistentek přiskočil s mikinou či dekou. A pokud nebyly
komparzistky zrovna potřeba, schovaly se v klenbovém
sále, který jim posloužil jako zázemí. Poslední záběr byl
z dronu, který se proletěl nad hradním nádvořím. Konec.
Pochvala, podpisy, focení. Dodávkou zpět k provizorní
Tajenku tvořía název
čtení. Jedná
o knihu
kostymérně
domů. zajímavého
Rodiče už čekali.
První se
dojmy
chr-od autorky Markéty Baňkové,
ve které
spojuje
beletristický
text szážitku
vědeckými
motivy.
lily
jednasepřes
druhou.
K velkému
patřila
také Správné znění tajenky z minulého
Listůze
Peckovska
Králík
málem
králem.
ﬁ
nančníčísla
odměna,
které byli2/2017
všichnije:
(velcí
i malé)
nadšeni. Jejich první výdělek!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Myslím, že pro děti to byl obrovský zážitek. Měly
možnost podívat se z blízka na to, jak funguje natáčení
ﬁlmu, technika, kolik lidí je k tomu potřeba a jak vlastně
vypadá natáčecí den. Zjistily, že mnohdy se musí dlouho

3. literární křížovka

A
B
C
D
E
F
G
H

čekat a že je potřeba být trpělivý. Že pár vteřin samotného ﬁlmu se může natáčet hodiny. Tak uvidíme, na jakdlouho se naše děti ve ﬁlmu Filipa Renče objeví a jestli
vůbec budeme schopni je za tu chvilku identiﬁkovat.
A ještě jeden poznatek. Všichni, se kterými jsme se
ten den setkali, byli milí, vstřícní, k dětem se chovali
moc hezky, starali se o to, aby nestrádaly a bavilo je to.
Za to jim patří dík. A dík patří i dětem, které byly fakt
skvělé.
A jestli chcete vidět děti, třídu nebo hrad ve ﬁlmu
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, udělejte si ve svém diáři čas po Novém roce. Premiéra je plánovaná na 18. ledna 2018. Tak nezapomeňte!
ŠK

Svisle:
1. Římskými číslicemi 2000; nápadník;
značka fyzikální veličiny pro el. napětí
2. Chemická zn. kyslíku,
pokojová rostlina; chem. zn. vodíku
3. SPZ Rimavské Soboty;
okrasná rostlina
4. Indický hudební nástroj;
súdánský jazyk; kód letecké
společnosti Kostariky
5. Časový úsek; konat
6. Římskými číslicemi 50;
africký kmen v Kamerunu;
jednotka plošného obsahu
7. Souhvězdí; symentrály
8. Mužské jméno; zápalka
9. Trumf v kartách;
elektronická evidence tržeb;
značka fyzikální veličiny pro čas
Vodorovně:
A: Nakažlivá nemoc; mechanické
věžní hodiny; spojka
B: Lék k zevnímu použití; zvrat
C: Ruská abeceda; citoslovce
D: Tajenka
E: Důkaz o nevině; svaz
F: Chemická zn. dusíku; geneticky
shodný jedinec; anglicky: více
G: Ukazovací zájmeno; Homérovo dílo;
SPZ Klatov
H: Pupínek na pleti; anglicky: zkusit;
chem. zn. astatu
Pomůcka: atut; Bakum; ibo; LR; more;
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Škola –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sbor Pecka vstupuje do druhé sezóny
Vloni vznikl v Pecce pěvecký sbor, nebo spíš soubor. Od září 2016 je naším sbormistrem zkušený
hudebník Jaroslav Jirásko
z Lázní Bělohradu. Na
zkouškách v přízemí fary
se nás každý týden scházelo v průměru deset, většina
žen, postupně ale přibývali další členové, dokonce
i několik mužů. Scházet
jsme se sice začali s tím,
že chceme zpívat hlavně
pro vlastní potěšení, během roku se ale naskytlo
několik nabídek, které nás přiměly přistoupit ke zpěvu
odpovědněji. Úplně poprvé jsme veřejně zazpívali na
půlnoční mši v kostele sv. Bartoloměje v Pecce se dvou
a vícehlasými úpravami vánočních písní a nutno dodat,
že v krásné akustice barokního chrámu se zpívalo skoro
samo. V druhé půlce roku jsme se začali připravovat
jednak na zahájení Harantovských slavností historického zpěvu a jednak na vystoupení na Beneﬁčním festivalu hudby a divadla na hradě. Pro harantovské slavnosti, které se konaly 16.–18. června, jsme připravili dvě
čtyřhlasé latinské renesanční písně doplněné o jednu
starobylou moravskou a dle ohlasů snad můžeme říct,
že jsme Pecce neudělali ostudu.
Ve volnějším duchu se neslo pásmo, které jsme
o týden později představili na hradním festivalu. Jádrem repertoáru se staly české a moravské lidové písně

v krásných úpravách muzikoložky Zuzany Vlčinské, a protože šlo o festival, rozhodli jsme se zpěv
obohatit o hudební doprovod a jednoduchou choreograﬁi – a opravdu si to
užili. Mimochodem, řada
z nás se následně v červenci zúčastnila semináře
prožitkového zpívání se
Zuzanou Vlčinskou, který organizovala farnost
Pecka. Stejný repertoár, ovšem v oslabení bez
sbormistra a několika sólistek v jiném provedení, jsme zopakovaly na Pouťové
Pecce pod vedením sbormistra Jiřího Bílka.
A protože nás radost ze zpívání neopouští, budeme
se scházet dál – opět na faře, letos každý čtvrtek. Přivítáme všechny, kdo mají chuť zpívat – muže i ženy.
Na podzim budou hlavní náplní zkoušek samozřejmě adventní a vánoční písně a koledy, v druhé půlce
roku chceme vyzkoušet zase něco nového, přibude
snad několik latinských písní, pár židovských a cikánských a možná i něco modernějšího – repertoár si
necháváme vznikat pod rukama…
Těšíme se na vás! Kromě čtvrtečních zkoušek na faře nás najdete taky na facebooku – profil Sbor Pecka – nebo můžete napsat na mail:
chcemezpivat@seznam.cz
-vk-

Hradní záhady #3
Obrázek se načítá. Prosím, vyčkejte.
Na obrázku vidíte kus něčeho, co můžete vidět na hradě, jeho blízkém okolí nebo tak nějak… Kdo soutěživý z vás pozná, nechť svůj
tip doručí na hrad (třeba do schránky, na pokladnu nebo na adresu
hrad.pecka@centrum.cz). Ze správných odpovědí vylosujeme výherce
a ten získá… pěkný dárek.
Odpověď z minulého čísla:
Na fotograﬁi Hradních záhad ventil tlakového hrnce z černé kuchyně.
Vzhledem k množství zapojených soutěžících oceníme všechny správné odpovědi. Jednu. Druhou cenu tak na hradě schováme opět pro pana
Jiřího Pačesného.
-hm-
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