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Vánoce, Vánoce
přicházejí…
Peckovské náměstí se v sobotu 9. prosince ustrojilo do slavnostního. Plno lidiček z Pecky a širokého okolí se nechalo vánočně naladit úžasným
vystoupením dětí. Slavnost zahájila drobotina
z mateřské školky, potom se předvedli žáci místní
základní školy. Po kratičké pauze, kdy si diváci vychutnávali groček, klobásku nebo něco sladkého na zub,
se pódium opět rozeznělo nádhernou hudbou, která diváky vnesla do Betléma.
Biblický příběh s výpravnou scénou s kostýmy sehrál Divadelní spolek Smajlík Pecka spolu s kouzelným
zástupem zpívajících andílků z mateřské školy. Byla to
nádhera, že se rodiče dětí neubránili slzám, a všichni
diváci zírali, jaké máme šikulky a co všechno v našem
malém městečku díky nadšení a ochotě pár lidiček dokážeme.
Slavnost vyvrcholila rozsvícením krásného vánočního stromu, kterého se ujala naše paní starostka.
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, kluci
a holky a všichni, kdo se přišli podívat, si užili kouzelnou předvánoční atmosféru.
(pokračování na straně 14)

Příjemně prožité Vánoce,
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky
v novém roce 2018 přeje redakce
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Úřad –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Občas stačí tak málo
Vážení spoluobčané,
další kalendářem vymezená etapa dospěla do svého závěru a nabízí se tak jednak možnost vyhodnotit rok uplynulý
a jednak si popřát hodně štěstí do roku budoucího.
Vánoce jsou pro mnohé z nás tím nejkrásnějším obdobím v roce. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích
po klidu a míru. Lidé se snaží být k sobě ohleduplnější,
pozornější a chtějí svým blízkým udělat radost.
Na pravidelných zasedáních Zastupitelstva městyse
Pecka, v rámci společných diskusí jsme občany seznamovali s investičními záměry, s pokračováním stavebních
prací i s akcemi, které jsou ve fázi projektových příprav.
Podařilo se nám díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 878 000 Kč a prostředků z rozpočtu obce ve
výši 900 000 Kč zrekonstruovat místní komunikaci z Bělé
u Pecky do Horního Javoří. Díky úspěšné žádosti na Ministerstvu zemědělství jsme mohli vytvořit místa pasivního odpočinku okolo hradu Pecka a zrestaurovat kapličku
Panny Marie Bolestné ve Staňkově. Abychom přispěli
i k zajištění bezpečnosti provozu, zahájili jsme instalace
dopravního značení v obcích dle schváleného pasportu.
Do příští turistické sezóny by měly být rozmístěny i směrové cedule, aby už nikdo na Peckovsku nezabloudil.
I výčet kulturních a sportovních akcí byl za tento rok
velmi pestrý a každá z nich si našla své příznivce a návštěvníky, jejich počty v porovnání s předchozími obdobími narůstají. O jejich uskutečnění se postaraly jak organizace zřizované obcí, tak i místní spolky, sdružení a jednotlivci. Bez jejich přispění by kulturní život na Peckovsku
nebyl tak bohatý a pestrý, jako je nyní.
Dovoluji si citovat z dopisů, které vyzdvihovali pořadatele srazu rodáků ve Vidonicích a v Kalu. Nejprve cituji
z dopisu vidonického rodáka p. Jaroslava Ludvíka: „Jsem
vidonický rodák. Se svou přítelkyní jsme se zúčastnili setkání rodáků. Byli jsme příjemně překvapeni příjemným
prostředím, občerstvením, zábavou, dárkovými předměty
včetně možnosti jejich zakoupení. Nebyla opomenuta ani
návštěva upraveného pomníku padlých v I. světové válce.
To vše si jistě vyžádalo nemalé úsilí mnoha pro mne neznámých lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pří-

pravě a úspěchu této společenské akce. Právem by měli
být oceněni, pokud se již tak nestalo. Zvláštní poděkování
patří Miloši Petrovi, který byl hlavním iniciátorem setkání
rodáků.“ Nyní z dopisu p. Heleny Ponikelské: „V sobotu
16. 9. 2017 jsem se zúčastnila setkání rodáků v Kalu. Byla
jsem nadšená a ze setkání mám mnoho krásných zážitků.
Vzhledem k tomu, že žiju u Prostějova, tak jsem se po
mnoha letech opět viděla se všemi kamarádkami z dětství
a naše vzpomínky na krásné chvíle neměly konce. Bylo
velmi milé i vzpomínání naší sousedky paní Pavlíčkové
na celou moji rodinu. Devadesátiletý pan František Pavel,
kamarád mého tatínka, přidal historky z jejich dětských
i dospělých let. Všem, kteří se na organizování setkání podíleli, patří velký dík a uznání. Hlavně děvčata odvedla
mnoho práce při přípravě výborného občerstvení. Všem
se nám to moc líbilo – milá obsluha, hezká hudba a vůbec
všechno výborné.“
Je dobře, že v dnešní uspěchané době jsou mezi námi
lidé, kteří věnují spoustu svého volného času pro blaho
druhých. V Kalu, Staňkově, Lhotě u Pecky, Bukovině, Arnoštově, Horním Javoří, Bělé u Pecky, Vidonicích a Pecce
jsou obětaví a nadšení lidé, nerada bych na některé zapomněla, proto radši nebudu jmenovat, velice si jejich práce
vážím a děkuji za ni.
Věřím, že tak jako naší obci, tak i vám, jeho občanům,
se mnohé v tomto roce vydařilo, překážky se podařilo
zdolat k vaší spokojenosti. Klíč k vyřešení zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout či najít společný
kompromis. A úspěch, ten je často založen na hledání toho
lepšího v nás, zejména v oblasti aktivit směřovaných ku
prospěchu našich vesniček.
Přeji vám krásné, hvězdami a třpytivým sněhem protkané Vánoce plné splněných snů a pohody. A do nového roku přeji všem dostatek sil, odvahy, trpělivosti, štěstí
a zdraví. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a zjistit jaké to je, když nikam
nespěcháme. Občas stačí tak málo…
Hana Štěrbová

Volba prezidenta České republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v 1. kole a 26. a 27. ledna 2018 v případném
2. kole budeme volit na dalších 5 let prezidenta republiky.
Přijďte, prosím, k volbám a pomozte ovlivnit další vývoj naší krásné země.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Fara –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vánoční poselství
Milí čtenáři, čas rychle utíká. Ani jsme se nenadáli a máme
tu zimu. A k zimnímu období patří v církvi a v naší křesťanské tradici advent – čas přípravy na Vánoce. Tento čas
trvá normálně čtyři týdny. Letos ale bude jenom třítýdenní, čtvrtá neděle adventní totiž připadá na Štědrý den – je
to nejkratší Advent za posledních 11 let.
Samozřejmě přípravy na Vánoce jsou potřeba. Musíme uklidit naše domovy a domácnosti, napéct vánoční
cukroví, pořídit dárky pro naše blízké a také nakoupit
jídlo na slavnostní večeři. Ale jedna věc je důležitější!

Musíme na Narození Ježíše Krista připravit naše srdce,
aby se v nich mohl narodit také. Ježíš přinesl svým narozením celému světu světlo a chce tím svým světlem
osvítit i nás. Přinesl nám radost a chce ji s námi sdílet.
Ježíš svým narozením přinesl pokoj všem lidem a chce
nám tento pokoj předat. Ať je v našich rodinách v době
Vánoc a přes celý nový rok 2018 milá, příjemná a vzájemná atmosféra.
To vše vám z celého srdce přeje P. Mariusz

Na faře tradičně i ponovu
Farnost Pecka připravuje své akce nejen pro farníky,
ale i pro širší veřejnost. V říjnu proběhlo jako obvykle
v příjemné atmosféře Poděkování za úrodu. Akci popřálo nádherné počasí, po požehnání plodů letošní sklizně,
které provedl farář P. Mariusz, mohli lidé omrknout
malý trh domácích výrobků nebo jen tak posedět na sluníčku a poslouchat písničky od bělohradského Hořeňáku. Velký zájem vzbudily svatomartinské přástky, které
se konaly na faře v sobotu 11. listopadu. Hosty večera
byli přadlena Iva Válková a folklorista Pavel Kracík,
který v tomto roce v Pecce sbíral materiál pro svou no-

vou knihu. Zájem byl velký. Sedělo se u roztopených
kamen, při svíčkách, vrčel kolovrátek a vyprávěly se
staré příběhy. Pavel Kracík přiblížil některé z příběhů
o hradní studni, tajných chodbách a pokladu kartuziánů. Došlo ale i na vyprávění zúčastněných… Třeba
o strašidle Kumrausovi nebo o propojení hradní studny
s pivovarským rybníkem. Zajímavý program, například
besedu o problematice dezinformací a nových médií
s Josefem Šlerkou, připravujeme i na zimní měsíce.
Termíny akcí včas upřesníme.
Věra Kocianová

Bohoslužby o Vánocích
Neděle 17. prosince
3. adventní neděle
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11.15 hod.
Středa 20. prosince
Borovnice – 13.45 hod.
Mostek – 16 hod.
Pátek 22. prosince
Pecka – 16 hod.
Neděle 24. prosince
4. adventní neděle
Pecka – 9 hod.

Neděle 24. prosince
Štědrý den – Půlnoční
mše
Vidochov – 14 hod.
Borovnice – 16 hod.
Pecka – 20 hod.
(s pěveckým
doprovodem Sboru
Pecka)
Mostek – 22 hod.
Pondělí 25. prosince
Boží hod vánoční
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11.15 hod.
Úterý 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Pecka – 9 hod.
Mostek – 10 hod.

Středa 27. prosince
Svátek sv. Jana
Evangelisty
Borovnice – 13.45 hod.
Mostek – 16 hod.
Čtvrtek 28. prosince
Slavnost Mláďátek
Pecka – 16 hod.
Pátek 29. prosince
Pecka – 16 hod.
Sobota 30. prosince
Vidochov – 15 hod.
Neděle 31. prosince
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11.15 hod.
Pecka (Mše na závěr
občanského roku) – 16 hod.

Pondělí 1. ledna
Slavnost Matky Boží
P. Marie
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11.15 hod.
Pecka – 16 hod.
Sobota 6. ledna
Slavnost Zjevení Páně
Vidochov – 15 hod.
Neděle 7. ledna
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Křtu Páně
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11.15 hod.

Změna programu vyhrazena! www.farnostpecka.cz
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Knihovna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Literární toulky

s hastrmánkem Pecičkou
V průběhu roku 2017 přichystala Knihovna Kryštofa
Haranta projekt, jehož cílem bylo zvýšit čtenářskou
gramotnost u dětí, provést je literární říší a ukázat jim
zajímavosti, které najdou jenom v knize. V knihovně se konala série besed a workshopů, na které byli
pozváni žáci ZŠ a MŠ v Pecce. Děti se interaktivní
formou zapojovaly do příběhů nebo je samy tvořily
a zjistily, co všechno je v knihách ukryto – nejen nové
informace, ale i napětí, zábava, dobrodružství, humor
apod. Abychom v dětech vzbudili pocit národního
sebeuvědomění a hrdost na to, jakou má náš národ
slavnou minulost, zaměřili jsme se na téma Osobnosti českých dějin. Děti se tak seznámily s důležitými
historickými postavami naší země, ale i s důležitými
historickými událostmi, které náš národ ovlivnily.
Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR.
Lenka Knapová

Knihovna opět rozšiřuje
své spektrum služeb

Vzhledem k rychlému rozvoji nových technických
vymožeností nechceme v knihovně zůstat pozadu, ale
naopak chceme držet krok s dobou a i nadále zůstat
moderním informačním centrem. Snažíme se proto jít
dopředu a nabízet stále něco nového. V letošním roce
jsme zavedli hned dvě nové služby: zahájili jsme půjčování deskových her domů a zapojili jsme se do projektu
e-reading.
Deskové hry jsou stále více populární. Jejich předností je, že se může do hraní zapojit celá rodina a všichni si tak společně užijí zábavu někdy i na dlouhé hodiny. V dnešní době je čím dál více důležitější, aby rodina
byla pohromadě a aby se všichni její členové snažili zapojovat do stejných aktivit a utužovali tak svoje vztahy.
Hraní her podporuje nejenom soudržnost v rodině, ale
zlepšuje myšlení, zrychluje reakce, jitří emoce, přináší humor a hravost, ale i trochu té soutěživosti. Dosud
jsme deskové hry půjčovali pouze na požádání v prostorách knihovny. Vhledem k velké poptávce jsme se
rozhodli začít půjčovat deskové hry také domů. Nakoupili jsme nové hry a od října jsme připravili tuto novou
službu. Nyní si můžete přijít vypůjčit domů více než
dvacet společenských her od firmy Albi. V nabídce jsou
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například hry: Ubongo, Zlaté Česko, Párty Alias, Dominion, Osadníci, Leo, Zajíc a želva, Na prodej a další. K vypůjčení je potřeba pouze mít s sebou občanský
průkaz a platnou registrační kartu do knihovny.
Od listopadu jsme pak zahájili půjčování e-knih,
prostřednictvím projektu e-reading, který podpořilo
MK ČR. Naši čtenáři si od této doby mohou stahovat
z on-line katalogu knihovny knížky do svých tabletů
a čteček knih. Vše potřebné o této službě i s návodem
ke stahování najdete na webových stránkách knihovny
v oddělení katalog – e-reading. Půjčování e-knih vnímáme jako uživatelsky příznivou službu, protože kromě registrační karty nezaplatíte nic navíc. Tuto službu
jistě ocení nejen mladí lidé, studenti, ale i dospělí nebo
senioři, případně lidé s horším zrakem, neboť čtečky
i tablety nabízejí možnost nastavení většího písma.
E-knihy jsou vhodné i pro lidi na cestách, kterým ušetří
spoustu místa v jejich zavazadlech. S novou službou
jsme zároveň obohatili náš knihovní fond o zajímavé
tituly z oblasti české a světové literatury, které právě
v našich nakladatelstvích vycházejí nebo teprve vyjdou. Naše služba, která nabízí legální stahování knih,
je k dispozici 24 hodin denně.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Knihovna –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Přijměte pozvání na některou z akcí knihovny
• 20. prosince 2017 od 15 hod.
Předvánoční posezení v knihovně.
Nad punčem a cukrovím si navodíme vánoční
atmosféru a připomene si společenské akce,
které se udály v roce 2017 na Pecce.
• 18. ledna 2018
Zájezd na závěrečný seminář do Prahy.
V aule budovy ČZU proběhne zhodnocení semestru
a slavnostní předání ocenění. Pro studenty VU3V.
Sraz v Nové Pace na autobusovém nádraží.
• 25. ledna 2018 od 16 hod.
Barunka – její skutečný příběh.
Přednáška Martiny Bittnerové seznamuje s životem
nejslavnější české spisovatelky a probírá její
skutečné dětství versus příběh Babičky.
Vstup 20 Kč, pro studenty VU3V zdarma.
• 7. února 2018 od 9.30
Zahájení dalšího semestru VU3V.
Poslední možnost podat přihlášku. Pro osoby
se statusem důchodce.

• 9. února 2018 od 18 hod.
Ochutnávka vín na Pecce.
Na sále hasičské zbrojnice představíme vína
z vinařství Uřičář a Fridrych.
Vstupenky v ceně 300 Kč zakupujte v knihovně.
V ceně vstupného je také malé občerstvení a hudba.
• BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
• 15. března 2018 od 18 hod.
Island – po stopách horských plamenů.
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás
provedou po horských pramenech, tzv. hot potech.
Vstup zdarma.
• 23. března 2018 od 17.30
Osobní styl a image.
Přednáška o stylu a oblékání vám poradí, jak se
správně oblékat, jak kombinovat různé vzory, jaké
doplňky a šperky je vhodné používat a mnoho
dalšího. Vstup zdarma.
Zpracovala: Lenka Knapová

4. literární křížovka
Tajenku tvoří název knihy oceněné cenou Magnesia Litera 2017. Jedná se o příběh ze současnosti starý jako
lidstvo samo. Autorkou je Bianca Bellová. Správné znění tajenky z minulého čísla Listů Peckovska 3/2017
je: Maličkost.
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Vodorovně:
A: Spojka; vánoční ryba; barvivo na vajíčka
B: Zimní měsíc; deska na válení těsta
C: Předložka; ženské jméno
D: Chemická zn. síry; tajenka; chem. zn. fluoru
E: Vánoční píseň; solmizační slabika
F: Mužské jméno; pamlsek; název písmene M
G:	Římskými číslicemi 50;
předvánoční období;
chem. zn. uranu
Svisle:
1: Skřítek; pozdrav lyžařů
2: Dřevina; brněnské nakladatelství
3. Indická jednotka délky; harmonie
4. Přítel člověka; hlína; chem. zn. vanadu
5. Chemická značka radonu; vánoční strom
6. Vařené maso; SPZ Prahy
7.	Nejkrásnější svátky v roce;
izotop vodíku (zkratka)
8.	Zkratka Evropského úřadu pro boj proti
podvodům; velký nelétavý pták
Pomůcka: adee; ce; OLAF

Listy Peckovska / prosinec 2017 – březen 2018

5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Škola –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Čerti, kam se podíváš
Když k nám na školu dorazila nabídka z Přírodovědecké fakulty královéhradecké univerzity na den prožitý
s čertovinami, vůbec jsme neváhali.
Proto jsme 30. listopadu byli na cestě
do Hradce. Zaparkovali jsme v novém
kampusu a hurá bádat.
Protože program čertovských laboratoří byl rozsáhlý a všichni by všechno nestihli, vylosoval si v autobuse
každý žák dva žetonky. Na žetonku měl
program, na který půjde a čas programu.
Tohle losování rozdělilo žáky na čtyři
pracovní skupiny, které se mohly v klidu
svěřit do péče čertů. Ti pak jednotlivým
skupinám předvedli čertovsky zajímavé
pokusy.
Pekelně velký hmyz. Tento program
pořádala katedra biologie. Žáci se tak
dozvěděli o velkých švábech, mnohonožkách a dalším obřím hmyzu. Navíc
si dané kousky mohli i pohladit a vzít do
ruky. Jelikož nám pan profesor poskytl
internetový odkaz, kde je možné různé
hmyzí kousky koupit, nejspíš budeme
brzy potřebovat školní terárko.
Čertoviny aneb vyzkoušej si pokusy sám! Vešli
jsme do pekla, ve kterém se hemžilo plamínky a jiskrami. Čarovali jsme s ohýnkem nad sfouknutou svíčkou,
zapalovali jsme si jarovou pěnu na dlani. Dobrovolníci si vyzkoušeli, jakou ránu může dát statická elektřina
a sledovali jsme, jak funguje na generátoru pana Van de

Graafa. Zlatým hřebem programu bylo
ohnivé tornádo.
Zmrzlý čert. V tomhle programu
čerticí zkrocený kapalný dusík ukazoval, co umí. Pomohl rozbít kladivem
gumový balonek, nafoukl další balonek až k prasknutí, vystřeloval zátky
z lahvičky na vitamíny, poslouchal na
pokyn Hrnečku vař! Nakonec jsme si
nechali všichni polít ruku kapalným
dusíkem. Už byl asi ochočený – nepálil.
Mikulášova chemická nadílka nám
objasnila některé chemické reakce. Děti
si vyzkoušely rozpíjení barviček a také
vyskakovacího čertíka.
Čertíci v pohybu. V téhle laboratoři vyrazili do akce robůtci z Lega. Past na myši,
která se po zásahu smála. Pejsek, který
chtěl drbat pod krkem. Převodovka, která
chtěla závodit. Magická tabulka. Střelnice,
kde se střílí na pokyn zvonů v pravé poledne. Šikovní roboti na dálkové ovládání.
Prostě samé čertovské rejdění.
Další část výletu nás zavedla do Obřího akvária mezi piraně, rejnoky a další
podobnou sladkovodní havěť z oblasti Amazonie. Možná si ve škole zřídíme i akvárko.
Pak už jenom krátká procházka po Velkém náměstí
(abychom z Hradce Králové znali i něco jiného než nákupní centra) a hurá domů.
Čerti jsou prostě super.
Alena Müllerová, Lucie Morávková

Podzimní tvoření

Děti zhlédly písničkové

Podzimní chladné počasí si k nám do školy přišli zkrátit žáci naší školy i děti ze školky se svými rodiči. Ve
čtvrtek 9. listopadu se konalo podzimní tvoření. Žáci
si tu pod vedením učitelů vytvořili papírové ježečky,
strašidýlka ze sklenic, soví závěs a mnoho dalšího.
Nejdůležitější ale je, že si užili spoustu zábavy v těchto chladných dnech.
Lucie Morávková
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představení

V pátek 3. listopadu zhlédly děti z mateřské školy a žáci
1.–3. ročníku dětské písničkové představení Krejčíka
Honzy s názvem Co se vleče, neuteče aneb Kalendář
v písničkách. Děti se hravou formou seznámily s kalendářem, zopakovaly si dny v týdnu, vyjmenovaly měsíce a zařadily k ročnímu období. Představení bylo plné
zpěvu, pohybových aktivit, smíchu, při kterém Krejčík
Honza aktivně zapojil všechny děti.
Představení se velmi líbilo nejen žákům, ale i učitelům. Už se těšíme na další.
Věra Dutkovská

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Škola –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Exkurze do České televize a na Vyšehrad
Ve středu 18. října jsme se vydali do Prahy do České televize. Tentokrát jsme nejeli nic natáčet, jen prozkoumat, jak to v takovém kolosu funguje. Sešli jsme se před půl osmou před školou a v půl osmé odjížděli. Počasí
bylo typické pro toto období – mlha, nevlídno.
V autobuse byla poklidná atmosféra, někdo si povídal, někdo živěji
diskutoval, někdo dospával, někdo
poslouchal hudbu či sledoval film.
Zhruba třicet kilometrů před Prahou
svižné tempo zpomalilo a začala
se tvořit kolona. Když jsme za půl
hodiny ujeli pouhé čtyři kilometry, znejistěli jsme. Dojedeme včas?
Šnek byl oproti nám drak. Všude
mlha, takže jsme neviděli dopředu,
jak daleko kolona sahá. Z rádia jsme
se dozvěděli, že kousek od Prahy je
mnohonásobná bouračka. Pan řidič
v dobré víře odbočil na sjezdu pryč
z dálnice, ale takový nápad mělo
evidentně více lidí. Příliš jsme si nepomohli. Nevydrželi jsme
a zavolali do ČT, že se
zpozdíme. Na místo určení jsme však dorazili.
Mlha přede mnou,
mlha za mnou. Jako v té
pohádce. Napodruhé jsme
trefili správnou budovu,
kde už na nás čekali naši
průvodci a také kamarádka maminky jedné naší žákyně, která měla přichystané podepsané fotografie
sportovních redaktorů.
A jak to vypadalo přímo v budově na Kavčích
horách? Nejdříve jsme se
dozvěděli něco z historie vysílání a zhlédli jsme krátký film o tom, jak televize funguje dnes. Pak nastalo
putování labyrintem chodeb. Prohlédli jsme si studia,
ve kterých se natáčejí pořady ČT. Ve třech se stavěly
kulisy, v jednom probíhalo natáčení (tam nás nepustili, byli odděleni mohutnými zvukotěsnými dveřmi).
V jednom byla zrovna pauza mezi natáčeními, takže
svítila světla, aktivní byly i kamery, monitory pro režiséra… V každém ze studií, do kterého jsme měli možnost nahlédnout, jsme se dozvěděli spoustu zajímavých

podrobností – stavění scény, technika,
lidé, délka natáčení, perličky…
Několikrát jsme prošli okolo jídelny, která nám trochu podráždila čichové buňky a probudila ty chuťové.
Do svačinky ale zbývalo ještě trochu
času. Spletitými chodbami, kdy jsme
míjeli různé kanceláře a sklady, jsme
se vrátili do místnosti, v níž jsme začínali. Zde bylo k dispozici několik
kostýmů (spíše různé pokrývky hlavy), ale hlavně kamery a čtecí zařízení. Někdo si vyzkoušel práci kameramana, jiný pozici moderátora, někdo
jen tak pozoroval, co se děje okolo
něj. Naši průvodci zodpověděli zvídavé dotazy.
Čas neskutečně rychle
uběhl a byl tu konec exkurze. Poděkovali jsme
a po nezbytné společné
fotografii a nakoupení suvenýrů jsme se přesunuli
na Vyšehrad. Autobus nás
přiblížil ke kongresovému centru, odkud to bylo
co by kamenem dohodil.
Zbytek jsme došli pěšky.
Na historickém místě na sebe jen málokdo
nechal dýchnout minulost. Obešli jsme celou
vyhlídkovou část. Mlha
se stále nezvedla, takže
přestože se nám neotevřely úžasné pohledy na hlavní město, některé pamětihodnosti jsme identifikovali.
Prošli jsme i hřbitov Slavín a připomněli si některá
známá jména slavných osobností.
Před druhou hodinou odpolední jsme Prahu opustili. Cesta po dálnici byla tentokrát plynulá, takže jsme
doma byli za chvíli.
Exkurze se vydařila, obohatili jsme své vědomosti
o pár nových z technické a historické oblasti.
ŠK
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Florbalové úspěchy našich žáků
V průběhu měsíce listopadu se žáci naší školy zapojili do pravidelného florbalového turnaje okrsků pořádaného ZŠ Husitská v Nové Pace, a to v kategoriích
starších chlapců, mladších chlapců a mladších dívek.
Naši nejstarší chlapci z 8. a 9 třídy dokázali navzdory ztíženým podmínkám, že se ani po prvních
porážkách nevzdávají, a s každým dalším zápasem
předváděli lepší a lepší výkony, což bylo potvrzeno
závěrečným zápasem, ve kterém se podařilo v dramatické bitvě vybojovat remízu s týmem Lázní Bělohradu – což bylo všemi přihlížejícími kvitováno bouřlivým potleskem a užaslým konstatováním, že něco
takového se naší škole nepodařilo dlouhá léta.
A že o překvapení nebude nouze, posléze potvrdily i sportovní výkony našich mladších chlapců
z 5. a 7. třídy, kteří se už od prvního zápasu energicky
vrhli do hry a svedli sérii velmi vyrovnaných zápasů,
nejednou se dostali do vedení a v dravosti i převyšovali své soupeře, což vyústilo v krásné dvě výhry
(ZŠ Komenského a Gymnázium Nová Paka), přičemž
další potencionální vítězství nám unikla jen o vlásek.
Naši mladší chlapci tak obsadili celkové 4. místo a za
nadšeného aplausu byli vyhlášeni překvapením celého turnaje.

Do třetice všeho dobrého se turnaje zůčastnilo
naše poslední družstvo, mladší dívky z 5. a 7. třídy
– a že šlo o skutečně stylový závěr celého turnaje!
Našim dívkám se totiž podařilo s mimořádným nasazením a za mohutného povzbuzování všech přítomných uhrát jak dvě remízy (z nich jednu opět s Lázněmi Bělohradem, jak se již stalo naším zvykem), tak
i přesvědčivé vítězství nad Starou Pakou, což našim
dívkám zajistilo vůbec nejlepší umístění za všech našich vybraných týmů – zasloužené 3. a tedy medailové místo.
Všem našim žákům a žákyním, kteří se zúčastnili turnaje, patří velká pochvala za skvělé nasazení, sportovního ducha a nezdolnou vůli, se kterou
se účastnili všech zápasů, stejně jako za jejich férové a čestné jednání. Naší škole vybojovali uznání
a sympatie ostatních škol i přihlížejících a všichni
věříme, že v dalších sportovních kláních navážeme
na tyto úspěchy.
Marek Fanta

Exkurze na ISŠ Nová Paka
Ve středu 22. listopadu odpoledne jsme s žáky 8. a 9. ročníku vyrazili do Nové Paky. Vedlo nás tam pozvání na
exkurzi v ISŠ, se kterou již dlouhá léta spolupracujeme.
Právě proto, že víme, že se nejedná nikdy jen o obyčejnou prohlídku školy, jsme se všichni těšili.
Nejdříve nás pan ředitel provedl jednotlivými odbornými učebnami a vysvětlil nám, co se v které z nich žáci
učí. Prohlédli jsme si také prezentaci partnerů školy a některé z nejzajímavějších žákovských prací včetně těch,
které se umístily ve významných soutěžích.
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Pak už přišla ta nejzajímavější část. Po rozdělení do
dvou skupin jsme za pomoci žáků ISŠ pracovali na jednoduchém výrobku v nástrojárně a v elektrotechnické
dílně. Každý si nesl domů destičku s vyraženým jménem
a hvězdičku sletovanou z odporů – vše vlastnoruční výroba.
Svačinka pak uzavřela příjemné odpoledne, které
mnohým pomůže v hledání jejich budoucího povolání.
Alena Müllerová

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Škola –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na červenou stát

Dne 14. listopadu jsme se zúčastnili představení Na červenou stát. Při názorných až mírně nadsazených modelových situacích jsme se společně zasmáli. Zároveň jsme
se ale naučili, jak se bezpečně chovat v silničním provozu a na ulici vůbec. Děti se vydaly na dobrodružnou
cestu školáka Pepína, která vedla do školy. Na každém
rohu na malého školáka číhalo nějaké nebezpečí, které
děti pomáhaly školákovi překonat. Představení bylo velice zajímavé a moc se těšíme na další.
Věra Dutkovská

Mikulášská besídka v Nové Pace
Ve středu 6. listopadu vyrazila 1. třída na Mikulášskou
besídku do Nové Paky, kterou
pořádala střední pedagogická
škola. Studentky si připravily pohádku O Zlatovlásce,
celý děj provázely písničky
ze známé filmové pohádky.
Děti celou dobu seděly a ani
nedutaly. Po této pohádce
vyrazili na jeviště čerti, bylo
jich deset, a šli do čertí školy.
Cvičili, počítali, četli, ale jak to tak bývá v pekle, žádná
sláva to nebyla, čísla si pletli, písmena se jim schovávala
a u cvičení neudělali ani čertovičku. Po záplavě písniček,
scének přišli zatančit andělé. Mikulášskou atmosféru přišel dokreslit sám Mikuláš se svými pomocníky, kteří přinesli dárečky pro všechny dětičky. Některé děti dostaly
možnost říci básničku či písničku.

Po Mikulášské besídce jsme navštívili Suchardův dům, kde byla výstava
betlémů. Samy děti uznaly, že vyřezat
takový betlém dá určitě moc práce. Prohlédli jsme si i stálou expozici, kde děti
našly loutky od zdejších řezbářů, prohlédly si harfu, 200 let starý úl a nejspíš
stejně staré kolo.
Protože jsme měli ještě čas do odjezdu autobusu, prohlédli jsme si ještě vánoční trhy na Střední škole gastronomie
a služeb. Kluky nejvíce uchvátila dílnička obrábění dřeva a holky si rády něco namalovaly na dřevěné ozdobičky.
Naše exkurze do Nové Paky s Mikulášskou besídkou
se nám moc líbila, počasí nám také přálo, takže jsme se
linkovým autobusem v 11.00 hod. vrátili spokojeně zpět
do školy na oběd.
Lenka Kupková

Exkurze do Nového Města nad Metují
Ve čtvrtek 12. řijna se žáci 1. až 3. třídy brzy ráno vydaly autobusem do Nového
Města nad Metují. Na cestu nám pan řidič pustil hezké pohádky. Některé pohádky
byly i v jiném jazyce, což někteří ani nepoznali. Autobus nás zavezl přímo pod
zámek na parkoviště a my jsme se prošli k zámku. Na zámku na nás čekalo divadlo
O zakleté princezně. Pohádka byla putovní z komnaty do komnaty. Děti neseděly
na židlích jako v klasickém divadle, ale putovaly s postavami po zámku. Nakonec
se nám povedlo zachránit zakletou princeznu. Děti se mohly s princeznou vyfotit
a mohly si i zatancovat. Nejvíce nás zaujalo černé divadlo, kde se pohybovaly
jenom bílé rukavičky ve tmě, které posouvaly předměty. Po divadle jsme se občerstvili svačinkou a vyrazili jsme zpět do školy, kde na nás čekal výtečný oběd.
Věra Dutkovská
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Podzim v mateřské školce
Milí čtenáři, blíží se konec
kalendářního roku 2017 a my
ve školce máme za sebou
první čtyři měsíce školního
roku 2017/2018. Pro někoho dlouhá doba, pro někoho
krátká. A pro nás ve školce?
Je to doba, za kterou jsme
s dětmi stihli kromě své každodenní práce ještě mnoho
dalších věcí. Uvedeme zde
alespoň několik zajímavých
činností, které pani učitelky
během podzimních měsíců
s dětmi dělaly.
Pro malé děti ve třídě
U Křemílka připravily např.
Polštářkový, Červený, Kapičkový, Zelený, Lístečkový
den – v těchto dnech si učitelky na dané téma s dětmi
vypravují, cvičí, kreslí, zpívají…
Ve třídě U Vochomůrky
měly zase velké děti den
Dráčkový, Dýňový, Jablíčkový.
Obě třídy se zapojovaly do Pastelkové hry časopisu
Pastelka a společně jsme tak slavili svátek docela obyčejných věcí. Byl to svátek her, svátek Trikolora, kdy jsme
si nejen hrály s modrou, bílou a červenou barvičkou, ale
starší děti už poznávaly i vlajku a znak naší republiky
atd. Předškolní děti se každý měsíc seznamují s lidovou
pranostikou, která se váže k jednotlivým dnům v měsíci.
Ve školce nechyběly ani podzimní vycházky do přírody s Aničkou a Kryštůfkem a všelijaké hry v přírodě.
K podzimu neodmyslitelně patří již po mnoha let pořádaný Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku. A tak se v jeden podvečer sejdou děti se
svými rodiči, s Beruškou, Čmeldou, Brumdou i jejich
maminkou, aby se vydali na poslední procházku podzimní přírodou. Broučky děti pak za společného zpěvu
uloží do postýlky a popřejí jim dobrou noc až do jara.
Zde patří poděkování SDH Lhota u Pecky, který je spoluorganizátorem této akce.
Nezapomeneme ani na divadelní představení, kterých
jsme také viděli dost. Potěšil nás svým vystoupením krejčík Honza, líbila se nám čertovská pohádka o Luciáškovi, Krakonošova houbovka. Zábavné a hlavně poučné
byly Hrátky se Zdravou pětkou, což byla beseda o zdra-

vém stravování nejen ve
školce, ale i doma. S hudbou je naše školka hodně
spjatá. A tak jsme se mohli
zaposlouchat do hudební
pohádky Zvířátka a Petrovští nebo do písní paní Čemusové – Já jsem muzikant.
Velkou hudební akcí v tomto školním roce byl již třetí
vánoční koncert v kostele
sv.Bartoloměje, který naše
MŠ v době adventní pořádá. Letos byl nazván V dálce stromeček září. A ten,
kdo ho viděl a slyšel, musel
být spokojen a potěšen vystoupením dětí z pěveckého sboru Sedmihlásek pod
vedením učitelky Veroniky
Zahradníkové. Koncert se
dětem moc a moc vydařil.
Ještě bych se chtěla vrátit ke sportování a hlavně
plaveckému výcviku dětí.
Pohyb je v naší MŠ každodenní samozřejmostí. Letos mají děti již za sebou 10 lekcí plaveckého výcviku.
Dvaadvacet přihlášených dětí absolvovalo plavání téměř
stoprocentně. Děti se vody nebojí, zvládají základní plavecké dovednosti a návyky, ovládají hry ve vodě. Plavou
s plaveckými pomůckami i bez nich. Touží po vířivce
a tobogánu a nebojí se ani skoku z okraje bazénu do
hloubky. Dva chlapci přeplavou stylem prsa celý plavecký bazén – 25 metrů – bez nadlehčovacích pomůcek! Už
teď se těšíme, že budeme moci s dětmi opět na jaře na
další plavecký kurz. Ve vodě jsme jako doma a plavčíci
z plavecké školy nás hodně chválí. Rodiče, udělejte si
i o vánočních svátcích na děti čas a jeďte se do bazénu
s dětmi vydovádět. Televize a počítač není všechno.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych vám závěrem popřála
za mateřskou školu, za děti i za sebe osobně krásné, klidné, spokojené Vánoce a co nejlepší vykročení do nového
roku 2018. Ať se nám všem daří a naše děti ať jsou šťastné, usměvavé, spokojené a hlavně zdravé. Ať máme na
sebe navzájem vždycky dostatek času, dětství se nikdy
nevrátí a vy si ho s dětmi užívejte, jak nejlépe můžete.
Hezké Vánoce!
Jana Murdychová, MŠ Pecka

Listy Peckovska / prosinec 2017 – březen 2018

11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hrad

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hradní čísla za rok 2017
Hradní brána se za posledním turistou zavřela už na konci října, o hradních akcích, koncertech a divadelních vystoupeních jste si mohli přečíst v minulém čísle, tak je ten správný čas podívat se trochu
do hradních statistik.
První den, kdy hrad přivítal v letošním roce návštěvníky, byla aprílová sobota 1. dubna. Ten den se na hradě
konalo tradiční otvírání hradu za účasti Kryštofa Haranta
a posledním dnem, kdy byl hrad otevřen pro návštěvníky, byla neděle 29. října. Otevřeno tak bylo celkem ve
152 dnech. Hned ten první si na hrad našlo cestu 871 lidí.
Samozřejmě je to rekordní návštěva roku 2017, druhým
„nejpočetnějším“ dnem byl čtvrtek 6. července, kdy
jsme v pokladně prodali celkem 372 vstupenek. Naopak
nejnižší návštěva byla v úterý 16. května, kdy zvědavců
dorazilo jenom 6. Čím jsem o celých 50 % zvedli nejnižší návštěvu oproti minulému roku (jen 4).
Počítadlo návštěvníků peckovského hradu v turistické sezóně roce 2017 zastavilo na čísle 19 220. Ve srovnání s rokem 2016 návštěvníků tedy ubylo, přesně o 1 781
(o 8,5 %). Svižným matematickým propočtem je to tedy
průměrně 124 turistů denně. Nejvýraznější propad byl
u lístků pro seniory, těch dorazilo o více jak 500 méně
než v minulém roce. Velmi málo bylo tradičních autobusových zájezdů pro seniory v květnu a červnu.
Za vstupenky v roce 2017 utratili návštěvníci na
Pecce 1 186 730 Kč. V porovnání s rokem 2016 je to
opět o něco horší číslo, nicméně vyjádřeno v procentech
– propad není tak velký. Rozdíl necelých 82 000 činí
6,9 %. Návštěvníci neutráceli jen za vstupenky, ale také

za hradní upomínky, za které do hradní pokladny přispěli celkem 198 919 Kč. Už dlouhá léta neklesá zájem
o turistické dřevěné známky (1 091 prodaných kusů), ale
naprosto jasným tahákem posledních let jsou turistické
vizitky – malé samolepky, které jsou k dostaní téměř na
každém kroku v republice (těch s hradem a peckovským
náměstím jsme prodali 2 788). A kupodivu neklesá zájem ani o pohledy… 3 317 ks.
Nejenom turisty živ je peckovský hrad. Drobný příspěvek do obecní pokladny přinesou i šťastné zamilované páry, které se rozhodnou využít Pecky pro své svatební ano. Těch zaznělo letos celkem 58. Tudíž děleno dvěma (ženich a nevěsta) je 29 svatebních obřadů. Z toho
dokonce 6× byl hlavním aktérem někdo z Pecky.
Na hradě letos se krom kastelána a hlavní průvodkyně
paní Bobáňové věnovalo provádění i 9 spolehlivých a šikovných průvodkyň a průvodců. O čistotu se opět vzorně
postarala paní Varadiová. Všem patří za odvedenou práci
velký dík. A doufám, že i za ně vám ostatním a všem návštětvníkům můžu poděkovat za letošní návštěvu, popřát
krásné Vánoce a vydařený rok 2018.
Přijďte se na nás zase podívat.
Honza Murdych
kastelán hradu Pecka

Hradní záhady #4
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 byla opravdu poměrně nepohodlná španělská bota.
Cenu v podobě hradního hrnku a volné rodinné vstupenky na kostýmovanou prohlídku hradu
(26. 5. 2018) získala Kateřina Munzarová.
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Činnosti Kulturního sdružení Harant Pecka
Konec roku je za dveřmi, a tak se nabízí bilancování. Pusťme se tedy do toho.
Liché roky jsou již přes dvě desítky let ve znamení Harantovských slavností historického zpěvu. Ani
letos tomu nebylo jinak. Uskutečnily se o víkendu
17.–19. června Zahájeny byly koncertem s názvem Benátský maestro v podání sboru I Dilettanti a zazněly
skladby nejen Claudia Monteverdiho, jemuž byl koncert věnován, neboť letos uběhlo 450 let od jeho narození. Sobota byla tradiční – přehlídka hudby z doby
renesance a raného baroka. Devět sborů z různých
koutů naší republiky interpretovalo polyfonní skladby našich i světových autorů, a to a capella, jak je to
v podmínkách slavností. Odpoledne pak proběhly na
hradě a v kostele volné programy zúčastněných sborů.
Slavnosti zakončila nedělní mše doprovázená opět členy souboru I Dilettanti.
Slavnosti by se neobešly bez Sborníku vícehlasých
skladeb. Letos vyšel v pořadí 11. a jeho autorem je pan
doc. Martin Horyna, který stál u zrodu slavností i sborníků. Sborníky jsou vlastně unikáty. Najdeme v nich
dosud nepublikované skladby z doby renesance a raného baroka, které pan docent čerpá z dobových pramenů.
Další aktivitou KS bylo uspořádání zájezdu do Městského divadla v Mladé Boleslavi na představení Jak je

důležité míti Filipa. Divadelní hra se líbila. Na jaro plánujeme další zájezd.
V neposlední řadě jsme finančně podpořili rozsvěcení vánočního stromečku (občerstvení pro účinkující děti
a sladká odměna) a výlet dětí do ZOO za zdobení stromečku pro zvířátka.
Chtěla bych tímto poděkovat všem členům i nečlenům KS, kteří se sebemenším způsobem podíleli na výše
zmíněných akcích. Některé aktivity bychom nemohli
uskutečnit, pokud bychom nedostali grantové příspěvky,
konkrétně od Městysu Pecka, Královéhradeckého kraje
a Ministerstva kultury ČR. I těmto institucím patří náš
vděk.
Přeji vám všem klidné vánoční svátky, hodně zdraví
a spoustu (nejen) kulturních zážitků.
-šk-

Víno je vášeň
Takový podtitulek má v logu Vinný dům, spol. s r. o.
z moravského městečka Bzenec. Právě vína od Vinného domu byla degustována v rámci řízené degustace pod
vedením someliera Jakuba Crhy, který má ve Vinném
domě, spol. s r. o. na starosti obchod. Vinný dům, spol.
s r. o. je v současné době nejmodernější a nejprogresivnější vinařství v České republice. Společnost je také výhradním dovozcem francouzských a italsko-rakouských
sudů od renomovaných společností jako je Mercier,
Esprit de Dryades od Jeana Charlese Vicarda, Tonnellerie Baron či Veneta Botti. Úzce spolupracuje s většinou
moravských vinařství kompletní dodávkou enologických
prvků od firmy Laffort a IOC.
Na uvítanou a zahájení řízené degustace se rozlívalo
Frizzanté Muškát 2016, což je perlivé víno. Po něm byla
hostům představena dvě Svatomartinská vína, z nichž
Müller Thurgau bylo oceněno na odborné degustaci vinařů Svatomartinských vín na zámku Zbiroh. Z bílých
vín byly ochutnávány pozdní sběry a výběry z hroznů
s příjemnou aromatikou a chutí. Hosté ve svých sklenkách degustovali Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské šedé a Neuburské z roku 2016, skvělý ročník 2015

měl Tramín červený, Pálava a zástupce červeného vína
Alibernet a Dornfelder. Každé víno mělo svoji vytříbenou chuť.
Po řízené degustaci přišla „neřízená“ (tak jak to řekl
pan Jakub Crha). Hosté dál pili vína, která je nejvíce při
degustaci zaujala. K tanci a dobrému vínu hrála naše kapela Náhoda. Chuť vína a velký zájem o degustaci náhodou nebyla, a proto se organizátoři rozhodli, že v příštím
roce zrealizují další řízené degustace, a to nejen na Vinný
dům, spol. s r. o., ale i jiná moravská vinařství. Máme se
na co těšit. S pohárkem vína: „Na zdraví!“
PC
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Ach ta láska ke zvířatům,

aneb pro smutné dětské oči i dvě kočky pořídíš…
Život mojí kamarádky je jedna velká kniha se spoustou životních a hlavně humorných příběhů. Při návštěvě Pecky se její děti zamilovaly do našich koťat. Obě jsou mourovatá s krásným kukuč. Z jednoho
kocoura vyroste pravý chytač myší, takového bude můj taťka milovat, protože už nebude muset vymýšlet
různé chytače této drobotiny á la Láďa Hruška. Druhý kocourek je z jiného vrhu a je tak trochu noblesní,
s chlupy, které by potřebovaly každý týden kadeřníka, a otisk jeho packy v blátě neuvidíte, natož jeho
samotného venku, když odněkud ze shora padá něco mokrého. A na myš kouká jako na svoji kamarádku.
Avšak obě koťata mají velmi ráda společnost, ráda se chovají a vrní v náručí.
Můj syn rád a s velkým nadšením vzal obě kamarádčiny děti za koťaty a my si mohly vypít dlouho
plánovanou a slibovanou kávu. Klid netrval dlouho,
děti přiběhly zpátky, že chtějí taky koťata a nejlépe stejná. Kamarádka začala vysvětlovat, že to není
dobrý nápad už kvůli jejich tatínkovi, který raději
žádné zvíře, natož kočky. Děti nepřestaly ani cestou
domů, i přes velkou únavu zvládly celé dvě hodiny
jízdy autem přemlouvat a přemlouvat. Večer v polospánku nemluvily o ničem jiném. Kamarádka ten
večer uspala děti, připravila romantickou večeři pro
manžela, a když už načínali společně druhou láhev
vína, začala o koťatech. Manžel, unavený a zmatený kamarádčinou aktivitou s uvařením večeře a pitím
vína, souhlasil.
Druhý den ráno našla na internetu paní, která nabízela čtyři koťata. Musela pořídit dvě, děti by se
o jedno tahaly a lepší dvě než jedno, to je jasné. Ráno
odvezla děti do školky a školy, domluvila se s paní
a odpoledne už koťata byla v novém domově. Děti
měly neuvěřitelnou radost. Původní kočka venkovní
se rázem stala kočka postelová a gaučová. Tolik energie už kamarádka neměla, aby nastavila pravidla pro
pohyb koťat. Děti se s kočičkami mazlily, ukazovaly
jim nové obydlí i kamarády. Sousedovy děti okamžitě chtěly také. A protože soused udělá pro své děti
také, co jim na očích vidí, tak sourozenci koťat měli
své další dva sourozence hned ve vedlejším domě.

Kamarádka ale nepodceňuje lékařské prohlídky,
a to ani v případě koček. Následující týden se vypravila k veterináři. Ten den jsem byla objednaná na masáž,
kamarádka profesionálně masíruje. Vzala mě společně ještě s jednou kamarádkou a jejími dětmi. Pojaly
jsme to jako dýchánek zpříjemněný masáží. Hned
ve dveřích nás vítala veselá a energická ženská a její
pusa spustila příběh o kočkách. Při návštěvě veteriny
se totiž zjistilo, že kočky mají blechy, svrab a zánět
v očích. Dům byl cítit savem, nikoli obvyklými přírodními vůněmi, za dveřmi velká kupa dek, povlečení
a oblečení, které směřovalo do kontejneru. Kočky byly
zaparkované v garáži, kde povinně užívaly předepsané
léky a odblešovaly se. No prostě svrab a blechy nejsou
žádná legrace. Z masáže a klidného čajové dýchánku
měla příchozí kamarádka s dětmi velkou depresi, zda
si do jejich bytu nepřivezou nezvané hosty. A já se
jen v duchu smála a samozřejmě po příjezdu domů šlo
i moje oblečení do pračky. Blechy ani svrab nám doma
naštěstí neběhají.
Moje otázka ještě zněla, zda už i soused, velký manažer mezinárodní společnosti v luxusních oblecích,
byl u veterináře a zda o tomto „štěstí“ ví. A nevěděl.
Naštěstí to vzal sportovně, nasadil i jejich kočkám
léčbu a sousedku má stále za kamarádku. Co říct na
závěr? Než skočíte s kočkou do postele, raději s ní nejdřív navštivte lékaře.
PC

Vánoce, Vánoce přicházejí…
(pokračování ze strany 1)
Osoby a obsazení:
Juda – Jiří Tázlar
Ruben – Tomáš Burděj
Izák – Lukáš Jakubský
Anděl – Marie Baudischová
Josef – Anežka Plotová
Marie – Adéla Suchánková
1.žena – Veronika Mikulková
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2. žena – Patricie Stuchlíková
3. žena – Eliška Stuchlíková
Světlonoš – Lucie Jedličková
Baltazar – Klára Stuchlíková
Kašpar – Romana Trunečková
Melichar – Matěj Stuchlík
+ Ivana Nosková, Tomáš Stuchlík
a Jana Krchová
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Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek
pod vedením Veroniky
Zahradníkové.
„Už se zase těšíme na Jéžíška…“
Ivana Nosková

Akademie
Po více než 40 letech mne tady na hranicích Moravy a Slezska osud zavál do školy, která byla v minulosti mojí
nejúspěšnější. Tenkrát jsem poprvé a naposled dokázal prospět na samé jedničky. Psal se rok 1974 a my jsme
slavili sto let od jejího založení.
Tato velice kulatá číslovka mi připomněla, že stoleté výročí oslavila letos i událost, v historii známá jako
Velká říjnová socialistická revoluce. Dneska se o jejím
významu diskutuje, byly však doby, kdy se nepochybovalo. Když byla VŘSR mladší o 30 let, nastupoval jsem
učitelskou dráhu v Pecce.
Kulaté sedmdesáté výročí vyžadovalo speciální oslavu. Bylo dohodnuto, že škola po delší době uspořádá
slavnostní akademii. Neměl jsem představu, jak taková
akademie probíhá. Žádné jsem se předtím neúčastnil
a v době stoletého výročí naší školy v již zmíněném roce
1974 jsme na oslavu akademii nepořádali, nýbrž překvapivě tančili Českou besedu.
Vrátil jsem se ze základní vojenské služby počátkem
října 1987, tedy zhruba měsíc před představením akademie. O připravované akci jsem netušil. Byl jsem rád, že
jsem se vyhrabal z prostředí prodchnutém úplavicí. Samotnému se mi bakterie shigelly sonnei vyhly, ale coby
personál izolátorů jsme horečně uvažovali, jestli nás pustí i se všemi pozitivními (ve smyslu nálezů) pacienty do
civilu. Podařilo se a já jsem se těšil na klid a novou práci.
Problém v Pecce byl, jak využít nového učitele bez
zkušeností, zásoby tvůrčího materiálu a znalosti prostředí v chystané akademii. Určitě ne jen využít na dozor.
Nutno podotknout, že starší kolegové hleděli už v době
vlažného socialismu na oslavu VŘSR s despektem a ce-

lou věc připravovali s otevřenou nebo u někoho jen trpěnou nechutí. A novic by z toho měl vyklouznout jen
nějakým dozorem? Nic takového. Něco se mu muselo
vymyslet.
Uplynulo pár dnů a stále nebyla jasná má úloha v celém dramatu. Teprve těsně před akcí se rozhodlo. Budu
oponářem. Funkce to byla vpravdě legrační. Oponář musel v tehdejším kulturním domě Tiba vylézt po žebříku
nahoru, tam potom sledovat průběh scén, točit namáhavě
klikou a dávat pozor, aby nespadl z plošiny. Nehodilo
se, aby takovou činnost prováděli muži předdůchodového věku, ženy, natož žáci. A protože měli muži, kteří by
mohli vystoupat k oponovým výšinám místo mne, svá
tělovýchovná i umělecká čísla, byl jsem ve své funkci
nezastupitelný.
Viděl jsem nejvíce ze všech. Všechna čísla programu, reakce publika i mumraj při příchodu a odchodu
aktérů do pekla pod jevištěm. Nádhera! Někde v pekle
zdá se zmizela i samotná VŘSR, protože se jí letos přes
významné výročí nedostalo tolik pozornosti jako v minulosti ani v Rusku, ani u nás. Nevadí, kdo bude chtít
informace, ten si je dohledá. A peckovská škola si určitě
najde v budoucnu důvod pro školní akademii při výročí
méně světového významu.
Jaromír Kuliha
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Stručné dějiny obce Vidonice (výňatek)
Roky 2000–2003

Rok 2000:
Vidonice mají trvale osídlených 27 domů 31 rodinami a celkem mají 80 obyvatel.
Rok 2002:
Zemi postihly veliké povodně. Škody jdou do miliard Kč. Vidonice byly mimo záplavovou oblast, a tak místní
požárníci udělali sbírku pro postižené povodněmi. V obci od občanů vybrali přes 5 000 Kč a z hasičské pokladny
také dali 5 000 Kč, tím pádem obec Vidonice přispěla na konto Povodně přes 10 000 Kč. Obecní úřad tyto prostředky spolu s dalšími z ostatních vesnic předal přímo konkrétní obci.
Rok 2003:
Společenský život v obci Vidonice fakticky přestal existovat kromě činnosti hasičů, kteří jediní vyvíjejí činnost nadále, i když se omezují pouze na cvičení, soutěže a na schůzovou činnost.
JZD v Pecce se mění na akciovou společnost a fakticky se dostává do rukou pár jednotlivců.
Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda
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Sraz rodáků v Kalu uspořádali hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Kalu také v letošním roce uspořádal sraz rodáků. Po 22 letech. Velké přípravy a přemýšlení, jak to udělat trvalo půl roku. Paní Marcela Mikulková a Hana Plotová se ujaly příprav.
V sobotu 16. září to vše vypuklo. V 10 hodin začali přicházet první rodáci, rodačky a přátelé.
V 11 hodin pronesl pan Martin Hylmar uvítací řeč.
Připomněl rodákům (těm starším), jak to bylo dřív.
Vzpomínkou na pana učitele, na cestu na Bezník do
školy, kdy chodili pěšky. Ale i na slova „Jak to asi
bude?“, „Co bude?“ Nebo nyní, když mají šedivé vlasy
a vzpomínají, často říkají: „Jak jen to bylo?“, „Pamatuješ?“, „Jooo,tenkrát!“ V sále bylo hrobové ticho a oči
některých rodáků zalévaly slzy.
Poté Marcela Mikulková přivítala paní starostku
Městyse Pecka Hanu Štěrbovou a předala jí slovo. Paní
starostka popřála všem rodákům pevné zdraví a vydařený den.
Bylo připomenuto i výročí v roce 2018, kdy uplyne
100 let od konce 1. světové války.
Zde řeka života odnesla několik rodáků tam, odkud
už nikdy nepřijdou mezi nás. Proto jsme na jejich vzpomínku odnesli věnec k pomníku padlých zde v Kalu.
Tady dostal slovo pan Bíma.
Po proslovu jsme všichni společně přivítali na sále
naše děti. Zazpívaly lidové písničky pod vedením pana
Adama Janouška. Rádi bychom i jemu poděkovali za
odvedenou práci s dětmi. Vystoupení se všem líbilo.
Pan Jiří Rejl nám uvařil výborný oběd.
Odpoledne jsme se všichni společně vyfotili. Zahrála kapela Náhoda. A při kávě a zákusku jsme si vyprávěli zážitky.

Předali jsme květinu nejstarší žijící obyvatelce
Kalu paní Miroslavě Pavlíčkové a nejstaršímu rodákovi panu Františku Pavlovi k jeho kulatým 90 narozeninám.
Začala příprava rautu na večeři. Co bylo dobrého?
Sekaná, guláš, různé druhy sýrů, salámů a zeleniny, ale
i kuřecí a vepřové řízečky, masová roláda, vajíčka vařená na tvrdo s žloutkovou pěnou. Bylo toho opravdu
mnoho.
V 17 hodin začala hrát kapela Správná dvojka, která
končila své vystoupení kolem půlnoci.
Věřte mi, bylo to náročné, ale „stálo to za to“.
Chtěla bych tedy poděkovat Sboru dobrovolných
hasičů v Kalu za podporu při organizování této akce,
Úřadu městyse Pecka za poskytnutou dotaci, ale i všem
těm, kteří se podíleli na této akci – obsluze ve výčepu,
panu Radomíru Pavlovi, Josefu Mikulkovi ml., Lucce Žlabové, ale i Haně Vendlové, Radce Pavlové, Petře Šecové, Kateřině Mikulkové, Martinu Lánskému
a děvčatům v kuchyni.
Poděkování patří i Haně Plotové, bez které by tento
sraz rodáků určitě nebyl takový, jaký byl.
Toto setkání bylo hodnoceno jako úspěšné a povedené. Určitě se všichni těší na další takové setkání.
Všem velké poděkování.
Kolektiv hasičů v Kalu
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Weskův mlýn ve Stupné
a jeho obyvatelé
V tomto článku se pokusíme přiblížit historii vodního mlýna čp. 6 v obci Stupná
na Peckovsku, který byl naposledy známý jako Weskův. Právě s ním je spjatá též
jedna zajímavá okolnost přesahující do světa výtvarného umění.
Obcí Stupná protéká potok Zlatnice, který pramení
východně od Vidochova a v Bělé u Pecky se vlévá do
vodoteče Javorka. Literatura uvádí ve Stupné převážně
čtyři mlýny, z toho ve třech se pekl chleba. Ottův slovník naučný uvádí oproti tomu k roku 1906 tři mlýny.
Ve skutečnosti se zdá, že jich zde dle literatury a pramenů v různých dobách klapalo postupně pět, byť nebyly
všechny ve stejnou dobu v chodu. Mlýny byly ve Stupné
v domě čp. 21, následně čp. 40, poté čp. 71 a čp. 6 (oba
již fyzicky neexistují) a nakonec v čp. 97. Nejzajímavější je z nich jistě mlýn čp. 40, který zde stojí již od konce
18. století a dodnes je pohledově velice působivý.
Dnes nás ale zajímá především mlýn čp. 6. V pramenech bývá zván též dolejší či dolení (někdy i Stupenský)
a byl velmi starý, existoval již v dobách, kdy Peckovsko
vlastnil řád kartuziánů, tedy před rokem 1782. Dokladem stáří mlýna je i jeho zachycení na mapě prvního
vojenského mapování z let 1763–1787. Jiné zdroje ho
datují až rokem 1795. V pramenech je uváděn též jako
panský či jako mlýn na panském pozemku.
Prvním známým majitelem byl H. Linhart (v letech
1795–1809), poté František Horáček (do roku 1813),
následně Josef a Antonín Šturmovi (do roku 1872)
a pak konečně rodina Weskova (Augustin a Gustav).
Weskův mlýn mlel pro veřejnost určitě ještě za první
války, nejspíše ještě na konci dvacátých let 20. století. Johann Spitschan ve svém vzpomínkovém textu na
Stupnou v dobách před odsunem německého obyvatelstva již mlýnské kolo pamatuje pozastavené, mlel již
velmi málo, vlastně jen pro potřebu majitele.
Jak již bylo řečeno, fyzicky se mlýn nedochoval, proto se o jeho popis pokusíme na základě dobového vyobrazení a mapy stabilního katastru z roku 1842. Nacházel
se přibližně uprostřed obce mezi domy čp. 8 a čp. 54
na dohled od kapličky z roku 1822. Jeho asi 300 metrů
dlouhý náhon začínal poměrně daleko od mlýna, zhruba
před domem čp. 45. Náhon pak šel kolem silnice, okolo
domu čp. 8 a stáčel se k mlýnu. Zde poháněl vodní kolo
a odtékal zpět do Zlatnice, která ho v těchto místech obtékala na východní straně. Mlýn je na stabilním katastru
naznačen žlutou barvou, byl tedy roubený. Měl půdorys
obdélníku s vystupujícím rizalitem směrem k potoku.
Dochoval se též jeden obraz mlýna. Zachycuje objekt od jihu, dům byl roubený, patrový, v přízemí s třemi okny, v patře se dvěma a další dvě malá okénka jsou
patrná i v podkroví. Střecha byla sedlová. Podle Johanna
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Spitschana šuměly kolem
mlýna vysoké štíhlé topoly. K mlýnu patřil i pozemek (pastvina), který se
nacházel přibližně sto padesát metrů jihozápadně
od objektu dnešní Vodohospodářské a obchodní
společnosti při výjezdu ze
Stupné směrem na Bělou u Pecky. Druhá pastvina patřící
k mlýnu byla při cestě k Novopackým vodopádům.
K technologickému vybavení mlýna lze říci následující – původně měl jedno kolo na svrchní vodu a jedno
české složení. Později, snad v šedesátých letech 19. století, zde zavedl Antonín Šturm zavedl nový systém
zvaný „Amerikán“, tedy tzv. umělecké složení. V únoru 1929 zde byla dle písemných pramenů kolaudována
jedna Francisova turbína značky Hübner-Opitz vyrobená
v Pardubicích. V přehledu mlýnů k roku 1930 je uváděn
s touto turbínou ve Stupné jako jediný.
Jak známo, Stupná byla před rokem 1945 obec s převažujícím německým obyvatelstvem. I Weskovi (někdy
uváděni jako Veskovi) byli čeští Němci, česky ale prý
uměli. Ve Stupné je tento rod doložen podle berní ruly
již v roce 1654, byli sedláky a zahradníky. Postupně se větvili, a tak v období před rokem 1945 žilo ve
Stupné několik rodin Wesků v různých domech (např.
čp. 75, 92 nebo 98). Větev Wesků, z které pocházeli
mlynáři, žila původně až do počátku sedmdesátých let
19. století v domě čp. 75 ve Stupné a byli tzv. půlsedláci, vlastnili tedy jen polovinu gruntu. Zde se narodil
a až do svých 32 let žil i Augustin Weska (1840–1911).
Po svatbě s Annou Rulfovou (1847–1932) se jako první narodil syn Gustav (23. září 1869), následovala dcera Martha (30. července 1871), která však zemřela ve
čtyřech letech. V době narození dcery žila rodina stále
v domě čp. 75. Když se však 29. března 1873 narodil syn
Franz, je již otec v matrice uváděn jako mlynář ve mlýně
čp. 6. Musel tedy v mezičase změnit povolání a z rolníka se stal mlynářem. Nejspíš se tak stalo roku 1872, jak
ostatně potvrzuje i literatura. Následovalo ještě několik
dětí – dcera Marie (22. ledna 1875), syn Josef (8. listopadu 1876), syn Eduard (26. února 1878) a syn Johann
Nepomuk (24. dubna 1880, zemřel ve věku sedm let).
Posledním dítětem byla dcera Anna (8. července 1884).
Šest z dětí z osmi se tedy dožilo dospělosti.

Podle sčítání lidu žilo ve mlýně roku 1901 pět obyvatel, nejspíše rodiče Weskovi a tři svobodné děti.
10. listopadu 1911 ale Augustin Weska zemřel, čímž
nastal v osudu mlýna zvrat. Syn Gustav v něm zhruba deset až patnáct let po smrti otce ještě skutečně
mlel i pro širokou veřejnost. Oženil se v červnu roku
1913 s Češkou Františkou Dyrovou ze Štikova. Ta
byla o osm let mladší, pár ale zůstal bezdětný. Ještě
při sčítání lidu v roce 1921 se Weska charakterizoval
jako mlynář a přihlásil se samozřejmě k německé národnosti. S jeho manželkou, která vedla domácnost,
je to zajímavější. Má totiž v kolonce národnost přeškrtnutou německou a napsanou českou, což odpovídá
i informaci uvedené v publikaci Soumrak nad českým
Podkrkonoším, prý jí k tomu donutil komisař v rámci
snahy o zvýšení počtu českých obyvatel v převážně
německé Stupné. Prameny její českou národnost nicméně potvrzují. Dále ve mlýně žila Weskova pětasedmdesátiletá matka Anna, která se přihlásila k německé národnosti. Dožila se roku 1932. V roce 1945 již ve
mlýně žil jen Gustav Weska s manželkou. Díky manželství s Češkou nebyl šestasedmdesátiletý Němec
Weska po skončení války odsunut.
Nejméně od počátku dvacátých let 20. století vedl
v obci obecně oblíbený G. Weska velice svérázný život. Mlel již pouze pro svou potřebu a zabýval se s oblibou jinou aktivitou – lovem na svém pozemku a hlavně
pytláctvím na úkor majetku jiných. Nijak se tím netajil
a úspěšně unikal zátahům lesníků. V rodinné mytologii
se dochovaly různé způsoby, jak svůj lup ukrýval – např.
srnu zavěsil do vodního kola, zajíce uschoval do moučnice (do které plival žvýkací tabák, což odradilo vyšetřovatele od jejího prozkoumání). Pamětníci vzpomínají
dodnes na další Weskovy metody – např. chůzi pozpátku
či ukrývání upytlačené zvěře v dětské kolébce. Zavěšení srny do kola potvrzuje i zachycená pověst v publikaci
Peckovské vesnice, ta dokonce upřesňuje, že Wesku stíhal hajný Rothmayer.
Nyní se dostáváme k přesahu článku do výtvarného umění. Důvodem je Weskova charakteristická tvář,
která inspirovala novopackého malíře Otakara Čílu
(1894–1977) k obrazům s tématikou pytláka (např.
Okař, Pytlák, Pytlák se srncem, Pytlák se zajícem, Pytlák s bažantem). Číla je poměrně známý malíř, jako legionář za první světové války navrhl např. známky pro
československé vojsko a dokumentoval krajinu, města
a obyvatele Číny a Indie. Ve dvacátých letech portrétoval též prezidenta Albánie, jakožto i rodinu skladatele
Dvořáka, ministra financí Vavro Šrobára apod. Proslul
též jako malíř loveckých zátiší a zvířat. Na Weskovu
tvář i portrétování vzpomíná též Johann Spitschan,
Weska skutečně jako pytlák vypadal. Číla vytvořil snad
až desítky variant tohoto obrazu (obvykle olej na kartonu), jehož základem se stala Weskova výrazná vousatá
tvář. Typický je Weska v zeleném mysliveckém oděvu

s červeným šátkem kolem krku a čapkou (či bez čapky),
popřípadě s dýmkou. Někdy klečí u srny, jindy schovává upytlačenou zvěř do pytle, jindy má koroptev přes
rameno. Často se Weska právě chystá uložit zajíce do
pytle a mívá v rukou pušku. Obrazy většinou nejsou datovány, někdy bývá uveden rok 1942. Nejspíš vznikaly
převážně ve třicátých letech 20. století. Obraz Pytlák,
který se nachází v mnoha soukromých sbírkách, lze
dnes koupit na aukcích uměleckých děl od 50 000 Kč,
cena však někdy vystoupá až na 125 000 Kč.
Mlynář a pytlák Gustav Weska zemřel 3. ledna 1952
v nedožitých třiaosmdesáti letech (jeho manželka nejspíše ještě dříve). Po jeho smrti zřejmě nebyl v dosahu
žádný příbuzný Weska, který by mohl mlýn převzít,
navíc v atmosféře po únoru 1948 již bylo mlynářství
komunistickým režimem cíleně likvidováno. Vetchou
budovu mlýna a přilehlé pozemky zdědil Gustavův synovec Zdeněk Langner (tehdy jedenatřicetiletý) z Pecky čp. 155, vlastně syn Weskovy nejmladší sestry. Mlýn
byl v té době podle dochované korespondence zřejmě
„prozatímně chráněn“ jako památka. Pozůstatky mlýna
jsou zachyceny ještě na leteckém snímku z roku 1953.
Soukromé mlynářství již na počátku padesátých let
20. století nebylo možné provozovat, a tak jmenovaný Langner zařídil jeho vyjmutí z památkové ochrany
a rozebral ho. Tím skončila zhruba sto sedmdesátiletá
historie mlýna čp. 6 ve Stupné.
Za pomoc s přípravou článku autor děkuje Jiřímu
Chmelenskému, Věře Kociánové, pracovníkům Státního okresního archivu v Jičíně, Obecního úřadu ve Vidochově, Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce a pamětnicím Martě Svobodové z Radkyně a Marii Ulrichové
ze Stupné. Plná verze s poznámkovým aparátem je pro
zájemce uložená ve Sbírce soudobé dokumentace na
hradě Pecka.
Matěj Pešta
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Jak se žilo v Horním Javoří

Vzpomínky rodáka pana Ladislava Pecha.
Pan Ladislav Pech se narodil na Horním Javoří v roce 1932 v domě čp. 9. Ve vsi prožil své dětství a dospívání.
Ve svých 18 letech odešel z domova do světa. Žil, pracoval a založil svou rodinu v Praze. Byl vyšším důstojníkem generálního štábu ČSLA. Na Horní Javoří však nezapomněl. Rád tam i s rodinou jezdil za rodiči a posléze
se jeho rodný dům pro něho stal víkendovým a rekreačním zázemím. Zemřel dne 31. května. 2017.
Charakteristika vesnice.
Uprostřed polí a luk na jižních okrajích lesa Odnož,
2 km jižně od městysu Pecka, na kopci svažujícím se
k západu, leží malá vesnička Horní Javoří. Její název
je zřejmě odvozen od množství javorů v dané oblasti
kdysi se nacházejících. V současné době, pokud je mi
známo, je tam už jenom jeden na návsi u rybníka.
Vesnice Horní Javoří je spojena s okolním světem
pouze úzkou cestou, v současnosti již cele vyasfaltovanou. Vede z Bělé u Pecky přes ves do Arnoštova a dále
do Bukoviny u Pecky. K elektrické síti bylo Horní Javoří připojeno kolem roku 1948. Funkční obecní vodovod byl zřízen v roce 2014.
Vesnička má katastr polí a luk o rozloze asi 80 ha.
Po revoluci v roce 1989 byla v restitucích pole navrácena
původním majitelům a ti je většinou pronajali 1. Podzvičinské a. s., která na nich v současnosti hospodaří.
V centru vesnice je rybníček, který slouží jako protipožární nádrž. Napájen je pouze dešťovou vodou.
Vedle stojí původní hasičská zbrojnice, kde byly umístěny dvě stříkačky, motorová a druhá na ruční ovládání. Později byly přemístěny do nové požární zbrojnice
umístěné ve vedle stojícím kulturním domě postaveném v 60. letech minulého století na místě zbourané
chalupy čp. 20. Budova byla prodána a v současnosti
má svého majitele.
Na návsi též stojí v oplocené zahrádce socha svatého Jana Nepomuckého. Byla obklopena čtyřmi stoletými lipami. Ty byly kolem roku 2000 poraženy spolu
s vysokým, z daleka viditelným dominantním topolem
stojícím opodál. U sochy jsou vysazeny nové dvě lípy.
V současnosti je ve vsi 12 stálých obyvatel. Ves patří pod obecní správu Úřadu městyse Pecka.
Vesnice ožije v letních měsících, kdy většina chalup
je využívána k rekreaci a k chalupaření.
Okolní lesy, převážně smrkové skýtají v létě možnosti úspěšného houbaření, sběru borůvek a jiných lesních plodů. Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí nejsou žádné průmyslové podniky a automobilový provoz
je minimální, čistota ovzduší je optimální.
Přes vesnici vede turistická trasa a cyklostezka. Významným vrcholem je Krkonošská vyhlídka ve výši
532 m n. m., ze které jsou vidět celé Krkonoše a vlastně
celé severovýchodní Čechy.
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Stručný popis života a událostí ve vsi v letech
1935 až 1950.
Vesnice Horní Javoří byla samostatným správním celkem v čele se svým starostou, ať již to byl za 1. republiky pan Chlupáč z čp. 23, za protektorátu pan Dix
z čp. 4, nebo po roce 1945 pan Festa z čp. 14.
Za uvedené období vesnice jako vůbec celá republika prošla celou řadou společenských, hospodářských
a politických přeměn. Pokusím se celou situaci ve
stručnosti popsat několika poznámkami a glosami. Předem se omlouvám za některé nepřesnosti vzniklé značným časovým odstupem, ale v žádném případě nejde
o úmyslné zkreslení.
Obec, tak říkajíc, byla tehdy v plném obsazení. Počet
obyvatel se tehdy v některém období pohyboval kolem
150 osob. Obec měla 31 popisných čísel včetně dvou
samot, Paseky a Pavučiny. Část budov byla již tenkrát
zbourána, například čp. 7, 10, 12, 22, 27, 31.
Ve vesnici bylo hodně mladých lidí, zejména dětí.
V každé chalupě alespoň jedno nebo dvě. Děti školou povinné chodily do Obecné a měšťanské školy v Pecce. Do
každé třídy alespoň dvě a těch tříd bývalo i devět. Chodilo
se blátivou cestou přes les Odnož více jak 2 km dlouhou.
To nebylo zejména pro ty nejmenší nic příjemného. Hlavně v zimě se stávaly případy, že se děti do školy některý
den nedostaly vůbec z důvodu nepřízně počasí.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že učitelský sbor
včetně pana ředitele na této škole byl velmi kvalitní a rád
na ně vzpomínám. Mohu jmenovat některé, jako například pan učitel Machek, Zahradník, pí Elbrtová, ředitel
Gebauer a další.
V březnu 1939 jako žák 1. třídy jsem v životě poprvé měl zhlédnout film určený pro celou školu. Film byl
promítán tehdy ještě ve fungujícím sále ve Vinopalně.
Bohužel z filmu Jízdní hlídka jsme viděli pouze titulky
a pak jeho další promítání bylo zastaveno nadřízenými
orgány.
Jako přespolní žáci jsme oproti peckovským měli tu
nevýhodu, že školník pan Pavlíček nám znemožňoval
vstup do budovy, dokud nebudeme mít boty čisté, a to
byl mnohdy problém, který způsoboval i pozdní příchod
na vyučování. Místní žáci měli výhodu, protože do školy
chodily po asfaltu nebo kostkách.

V chudé vesnici, jakou Horní Javoří jistě bylo, se na
chléb vydělávalo velmi těžce. Pole nebyla tak úrodná jako třeba v Polabí, půda byla velmi kamenitá
a ne černá, ale zbarvena do červena. A tak i ti, kteří
měli větší polnosti, se museli „ohánět“, aby uživili
sebe a svoji rodinu.
U bezzemků a kovozemědělců jedinou záchranou
byla práce v textilce v Pecce. Výdělky, jako všude
v textilním průmyslu, byly velmi nízké. Ono dopoledne pracovat na poli a odpoledne jít na směnu do
fabriky a pracovat v neustálém hluku do 22 hodin
byla pořádná zátěž. Obdobně to bylo i s ranní směnou. Byly období, kdy takto do práce z naší vesnice
chodilo na jednu směnu třeba 10 lidí.
Na polích se převážně pěstovalo žito, pšenice,
oves, brambory, řepa a jiná krmiva pro dobytek. Výnosy z těchto polí i z chovu dobytka sotva stačily na
skromný život.
Pokud se týká počasí, tak lze v podstatě říci, že
nebyly veliké výkyvy. Přesto ale některé zimy byly
výjimečné. Pamatuji i takový příval sněhu, že jsme
se dostávali ráno ven z chalupy sněhovým tunelem,
který jsme si museli nejdříve proházet. Stávalo se
nám i to, že jsme na návštěvu rodičů přijeli autem,
a to jsme tam museli nechat a příští víkend si pro
něho přijet autobusem, když už byla protažena cesta
z Bělé.
Množství sněhu však nevadilo nám dětem, spíše
naopak. Lyžování, sáňkování, bruslení, hraní hokeje na zamrzlém rybníce, to byla naše nejoblíbenější
zábava. Sportovní nářadí, sáně, brusle, lyže včetně hokejek bylo poplatné tehdejší době. Dnes už je
to vidět pouze v muzeích, nebo zapomenuté někde
na půdách. Žádné počítačové hry a hodiny strávené
u počítačů, tablety, mobilní telefony a já nevím, čím
vším se baví dnešní mládež. Mně se moje mládí líbilo takové, jaké v dané době bylo.
S vodou, pitnou i užitkovou, jako důležitým prostředkem správného fungování života obce, byly
občas potíže. Zejména v létě v období sucha, kdy
lidé v podstatě z celé vesnice chodili pro vodu
do jediné obecní studny, nastával její nedostatek.
Někdy se to stávalo i v zimním období za silných
mrazů. V takových případech se pak muselo chodit
nebo jezdit pro vodu do zadní studny, pro některé
domy vzdálené až 1 km. V některých případech,
kdy i tam došla voda, se jezdilo až do Arnoštova
nebo na Pavučiny. Voda se v zimě vozila na saních,
v létě na kárkách, nosila se v kbelících v rukách
nebo na vahách. Váhy, to byla asi 1,5 m dlouhá tyč
opatřená na koncích hákovými závěsy pro vědra.
Váhy se nosily na rameni.

Pamatuji se na dva pokusy uskutečněné k zavedení
vody ze zadní studně do vesnice. Oba dva neúspěšné.
Zejména druhý pokus, kdy byla celá vodovodní trasa od zadní studně vykopána a do výkopu místy až
2 m hluboko položeny kameninové roury, spoje zalité
asfaltem. U hasičské zbrojnice byl na návsi vybudován betonový rezervoár. Při zasypávání výkopu však
zřejmě došlo na několika místech k poškození rour
a vodovod byl zase nefunkční. Teprve třetí pokus provedený až Úřadem městyse Pecka je vodovod z Arnoštova v pořádku a voda je rozvedena po celé vesnici
ke všem chalupám.
Naše vesnice byla jako jedna z posledních na tehdejším Novopackém okrese připojena k elektrické síti,
došlo k tomu kolem roku 1948. Po celou dobu německé okupace a moji školní docházky se svítilo petrolejkami, v pozdější době karbidkami. Rádio, krystalka, se poslouchalo na připojená sluchátka a později
modernější rádio s amplionem muselo být napájeno
anodou.
Pokud se týká telefonního spojení, to bylo zavedeno ještě později než elektřina, a sice po sloupech, velmi poruchové. Veřejná telefonní stanice byla zřízena
u Šepsových v domě čp. 29, později Skoupých.
Pokračování v příštím čísle.
Ladislav Pech
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Nejkrásnější dárek
Ležím v posteli s angínou pátý den. Jím jenom polévky
a bramborovou kaši. Masíčko bych nespolknul. Hrozně se
nudím. Začíná jaro. Po sněhu ani památky. Kluci si hrají
na zahradě s míčem a já na ně z okna smutně koukám.
Jediná výhoda je, že nemusím vstávat do školky. Ráno
je ještě tma. Sice se držím maminky za ruku, ale strach
ze tmy mám pořád. Bojím se, že mi na záda skočí černý
bubák, chytne mě a nepustí.
Co to? Slyším z kuchyně nějaké hlasy.Vyskočil jsem
z pelíšku a přistoupil ke dveřím.
„Jé, to je milá návštěva. Tetičko, moc ráda tě vidím.
Sedni si,“ pobídla ji maminka.
Zmocnila se mě úzkost. Co když budu potřebovat jít na
záchod? Nechci jít přes kuchyň.
Teta mi na přivítanou pokaždé dá na tvář mlaskavou
pusu. Připadám si pak, jako kdyby mě olíznul sousedovic
velký pes Robie.
„Kdepak je náš marod? Něco jsem mu přinesla,“ řekla
teta.
„Je v pokojíčku, můžeš za ním jít,“ odpověděla maminka.
Pomoc, rychle se musím schovat pod peřinu.
„Ondrášku, mám pro tebe překvapení,“ šeptala teta
a blížila se ke mně.
Posadila se na roh postele a na peřinu mi dala něco
lehkého. Možná mi upletla svetr. Byl jsem velice zvědavý,
ale nechtěl jsem otevřít oči.
„Nechám tě odpočívat,“ řekla. Pohladila mi peřinu
a tiše odešla.
Hned jak zaklaply dveře, prudce jsem se posadil. Peřina mi sjela až na zem.
Kde je ten dárek? Vzala si ho zpátky? Možná spadl
pod postel.
V první chvíli jsem se lekl, že mám u postele živou
kočku. Vypadala tak opravdově. Bílá s velkýma šedýma
očima. Rozhodl jsem se, že to bude kocour Ferda. Měl
jsem obrovskou radost. Tisknul jsem ho k tělu, hladil a pusinkoval.
Vždycky jsem chtěl mít doma kocoura, ale bohužel se
zjistilo, že jsem alergický.
„Ondrášku, je večeře,“ volala maminka.
Lehce jsem pootevřel dveře. Vystrčil jsem před sebe
kocoura.
„Neboj, teta šla domů. Ukaž, takovou krásnou kočičku
ti dala. Doufám, že si jí poděkoval,“ řekla maminka.
„To není kočka, to je kocour Ferda! Bude nám chytat
myši,“ ohradil jsem se.
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„Jdi si umýt ruce, budeme jíst.“
Lezl jsem po čtyřech a po studené podlaze jsem táhl
kocoura. Mňoukal jsem a chrčel.
„Psst, jdeme na myši. Musíme číhat u zdi. Ferdo, připrav se na skok.“
„Ondráši, mazej se umýt a nelez po té studené zemi.
Chceš se snad uzdravit,“ lamentovala maminka.
„Kocourek potřebuje mlíčko,“ řekl jsem a šoural jsem
se do spíže.
V nízké polici bylo pouze krabicové mléko. Zakousl
jsem se do rohu obalu zubama.
„Aaaúúúú,“ vykřikl jsem. Obal se mi podařilo přetrhnout, ale krabici jsem moc svíral a polovinu mléka vystříknul na nový tmavý kobereček.
„To je pohroma. Ferdo, co si to provedl, honem, vylízej to.“
Položil jsem ho na koberec. Mléko se do plyšové hračky vsakovalo. Už nevypadala tak vábně. Kocour měl špinavé tlapky a promočené bříško.
Všiml jsem si, že pár kapek uvízlo i na zavařovacích
skleničkách. Nikde nebyl žádný hadr, tak jsem se snažil je
otřít rukávem od župánku.
Bohužel jsem zavadil o sklenici s oblíbenou malinovou marmeládou. Při pádu zavadila o roh železné police
a rozbila se na malé ostré střepy. Lekl jsem se a vyběhl na
chodbu.
„Ondráši, ty zlobiči, co si to v té spíží vyvedl, tady
snad bylo zemětřesení,“ spráskla ruce maminka.
„To… to kocour,“ bránil jsem se.
„Já ti dám kocoura, jdi do koupelny, podívej se na svůj
ušmudlaný župan, je od marmelády. Budeš dnes bez večeře a nebude ani žádná pohádka. Máš štěstí, že jsi nemocný,
jinak bych ti naplácala vařečkou!“
„Musím si vzít Ferdu,“ vzlykal jsem.
„Na tu kočku nesahej. Podívej, jak si jí zničil.
Je ušmudlaná, možná jsou na ní i střepy. Musím ji prohlídnout a hodit do pračky.“
Stál jsem na chodbě a nevěděl, co dělat. Maminka mi sundala župan, vzala mě do náruče a uložila do
postele. Pořád se na mě zlobila. Bojím se o kocourka.
Nechal jsem ho v té spoušti a nezachránil ho. Snad mi
ho maminka brzo vrátí. Až mi bude lépe nakreslím jí
obrázek. Snad ji to potěší.
Alena Nedomová

Vánoční křížovka
na Štědrý den můžeš vidět zlaté…
mudrci z Východu byli…
vánoční pečivo
vánoční písně
jesličky
předvánoční období
tradice
poslední den v roce
děti se těší na

Harantíci ukočili rok Mikulášskou nadílkou
Mateřský klub Harantíci připravil v uplynulém roce pro
své členy mnoho různých akcí a aktivit, při kterých se
bavili nejen děti, ale i rodiče. Během roku se konaly
přednášky, tvůrčí dílny, výlety, procházky apod. Nejvíce navštěvované byly Logohrátky s hudebními nástroji,
které vedla paní Smotlachová z Bělohradu. Jednou z posledních akcí v letošním roce byla Mikulášská nadílka.
Na náměstí u stromečku se dětem zjevil andílek a rozdal
jim balíčky s překvapením. Poté si děti snědly zmrzlinu v cukrárně Zlatá Pecka, maminky a tatínkové si dali
kávu nebo čaj a společně se mluvilo o nadcházejících

Vánocích. Co bude s klubem dál, ale nevíme. Většina
maminek odejde do práce, děti začnou chodit do mateřské školky a bude záležet na nových maminkách nebo
tatíncích, zda budou mít chuť se zapojit. Byla by přece
škoda, když tady v Pecce dovedeme rozjet činnost mateřského klubu s tak bohatou náplní, aby klub skončil pro
neúčast. Maminky nebo tatínkové, nebojte se a přijďte se
svými dětmi mezi nás. Budeme se na vás těšit. Kontakt:
Knihovna Kryštofa Haranta, tel.: 602 556 142.
Lenka Knapová
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hasiči ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Peckovští hasiči
v druhé polovině
roku
Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o dosavadní činnosti SDH Pecka (Sboru dobrovolných
hasičů) a JSDH Pecka (Jednotka sboru dobrovolných hasičů).
Navazuji na svůj předešlý článek, který končí v září
letošního roku. Opět jsme nezaháleli a naše činnost
je velmi pestrá a bohatá. V tomto podzimním období
jsme své síly věnovali opravám a realizacím na hasičské zbrojnici. Podařil se umístit elektrický ventilátor
na odtah výfukových zplodin z garáží včetně potřebné
kabeláže. Ventilátor má v sobě časovač, který zajišťuje chod dalších pět minut po sepnutí ventilace. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Karlu Machkovi za
provedení odborné elektroinstalace. Souběžně s touto
realizací probíhala i montáž rozvodů stlačeného vzduchu po celém obvodu garáží zakončené rychlospojkami. Aby toho nebylo málo, pustili jsme se i do rozvodů
vody v garážích, které touto dobou dokončujeme. Vodovodní přípojkou jsme do teď nedisponovali, pokud
jsme chtěli omýt techniku, museli jsme ji dovézt na
dvůr za hasičskou zbrojnici, bohužel v zimním období nebylo možné techniku na dvoře omývat z důvodů
zamrzání vody. Proto se rozhodlo o zavedení přípojky do garáží, nebudeme tak vázáni na roční období.
V garážích je nově instalován internetový router. Důvodem zřízení internetového připojení je skutečnost,
že v zásahovém vozidle je umístěný tablet, do kterého
v případě poplachu přijdou potřebné informace o místě události. V momentě, kdy vozidlo opustí dosah signálu, automaticky se spustí přenosová data. Současně pokrývá Wi-Fi signál i celý prostor sálu. Nyní je
tedy možné se v případě různých prezentací, školení
aj. bezdrátově připojit k internetu. Této realizaci předcházely drobné bourací a zednické práce. Nesmíme
zapomenout poděkovat Tomáši Stuchlíkovi za konzultaci a samotné připojení internetu, ale i zaměstnancům
úřadu městyse, kteří vydrželi nadměrný hluk sbíjecího
kladiva. Dalším bodem oprav byla oprava vnitřních
a vnějších omítek, které nejsou zdaleka dokončeny.
Vnitřní omítky se podařilo opravit téměř všechny
a rohy se osadily lištami. Venku se z části vyspároval
sokl. Všechny tyto práce probíhaly v naší režii. V plánu máme ještě do konce roku vybílit prostory garáží,
klubovny, sprch a WC.
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Během měsíce října byla podána žádost na Generální
ředitelství HZS ČR na získání finančních prostředků na
pořízení věcného vybavení pro výjezdovou jednotku.
Naše jednotka uspěla a získala finanční obnos na zakoupení přetlakové dýchací techniky za cca 80 000 Kč
a lanového navijáku na vozidlo Tatra, který je nyní ve
výrobě. Dalším důvodem k radosti je získání finančních prostředků na pořízení AED (automatizovaného
externího defibrilátoru) od Nadace ČEZ. S pořízením
tohoto specializovaného přístroje, určeného k obnovení zástavy lidského oběhu elektrickým výbojem, bylo
spojené i školení od inspektora provozu zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje. Nyní tak
umí příslušníci výjezdové jednotky a ostatní zasvěcení poskytnout adekvátní pomoc v případě resuscitace.
Tímto přístrojem disponuje záchranná služba z Nové
Paky, hlídka Policie ČR Nová Paka a pak až hasiči
z Mlázovic nebo Hořic. Dalším důvodem pořízení přístroje je skutečnost, že záchranná služba má ze zákona
dojezd maximálně do 20 minut, bohužel se může stát,
že novopacká posádka záchranné služby bude zasahovat u jiné události a tím se doba na přežití, v případě resuscitace, rapidně snižuje, než dorazí posádka z Jičína
nebo Hořic. Systém je nastaven tak, že samotný přístroj
je umístěn na vozidle VW a v případě vyhlášení poplachu, přes operační středisko, vyjede vozidlo na místo
určení. Samozřejmě musí všichni chápat, že příslušníci
jednotky nedrží žádné služby jako profesionální kolegové, vše je na bázi dobrovolnosti.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hasiči ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naši členové se pravidelně účastní velitelských
kurzů, nositelů dýchací techniky, lékařských prohlídek a nově i stáží u Hasičského záchranného
sboru. Chceme tak zvýšit akceschopnost a prestiž
místního hasičského sboru. Rádi do svých řad přijmeme nové členy, ať už kluky nebo holky starší
patnácti let, kteří chtějí pomáhat druhým. Postupně
se mohou vypracovat až na příslušníky výjezdové
jednotky, kteří budou umět hasit požáry, obsluhovat čerpadla, požární vozidla, poskytovat předlékařskou pomoc, anebo budou proškoleni v používání dýchacích přístrojů.
Díky vaší podpoře v podobě zakoupeného občerstvení na různých akcích si hasičský sbor mohl dovolit
zakoupit šest kompletů pracovních stejnokrojů, jmenovek a triček za téměř 12 000 Kč. Tímto vám moc
děkujeme! Naší zatím poslední akcí byla Mikulášská
nadílka uspořádaná 2. prosince s účastí 26 dětí, která
mluví za vše.
A co nás čeká v příštím roce? Hned z kraje roku
nás čeká výroční valná hromada, která se bude konat v sobotu 20. ledna 2018. Další velkou akcí bude
tradiční ples konaný v sobotu 17. února 2018, na
který jste všichni srdečně zváni. Nadále se budeme
účastnit odborných školení a stáží. Před sebou máme
velké kroky. Budeme řešit systém zabezpečení hasičské zbrojnice s následným vybavením inteligentní technologií. Co nás trápí, je také parkování před
zbrojnicí, kdy se nám několikrát stalo, že jsme v pří-

padě poplachu nemohli vyjet se zásahovou technikou. Je to dlouhotrvající problém, který je na čase
adekvátně řešit. Pokračovat budeme v opravách
vnějšího pláště hasičské zbrojnice. Ze sportovní
činnosti se chceme zúčastňovat soutěží v požárním
sportu s novými dresy, které jsou nyní ve fázi návrhů. Dále chceme dovybavit jednotku odpovídajícím
vybavením a členy sboru dalšími slavnostními uniformami. Naši činnost můžete sledovat na internetu:
www.facebook.com/hasicipecka.
Na závěr bych za všechny členy SDH Pecka chtěl
poděkovat rodinným příslušníkům, sponzorům, příznivcům, občanům Pecky a okolí, kteří nás jakkoliv
podporují. Této podpory si velice vážíme, získáváme
tak energii na svou další činnost a rozvoj. Speciálně
děkujeme vedení Úřadu městyse Pecka a zastupitelstvu za nadstandardní komunikaci a podporu. Jelikož
se blíží konec roku, přejeme vám klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 přejeme hodně
sil, zdraví a pohody. Budeme se těšit na vaši další
přízeň v nadcházejícím roce.
Michal Pavel
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pozvánky ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kulturní sdružení Harant a Městys Pecka vás srdečně zvou na

Vánoční zpívání u stromečku
na peckovském náměstí
v pondělí 25. prosince 2017 od 17 hodin.
Zahraje a zazpívá Hořeňák.
S sebou svíčky, prskavky, brýle, hudební nástroje a chuť zpívat.

10. ročník

ský

Silvestrov
běh
Kryštofa

Haranta

Místo konání: Pecka
Datum: 31. prosince 2017
Prezentace: 10–10.30 hod. v přízemí budovy ÚM
Start 1. kategorie – 10.30 hod. na náměstí
Závod je určen jak registrovaným, tak rekreačním běžcům. Vypsány jsou
kategorie: předškoláci, žáci, dorostenci, muži, ženy, veteráni OPEN pro
příchozí. Délka hlavního závodu (náměstí – hrad Pecka) je 1 200 metrů.
První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a ceny dle možností pořadatele.

Přijďte si zasportovat i v poslední den roku!
Pořádají OK Reco Sport a Městys Pecka. Informace na telefonu: 604 439 513

27. ročník novoroční vycházky
na Krkonošskou vyhlídku
pondělí 1. ledna 2018
Motto: Jak na Nový rok, tak po celý rok; Start: ve 14 hodin před
Úřadem městyse Pecka; Cíl: v sále hasičské zbrojnice; Účast: bez věkového
omezení – každý, kdo chce udělat něco dobrého pro své zdraví a popřát
přátelům a známým do nového roku; Délka trasy: asi 5 km;
Celkové stoupání: 201 výškových metrů; Způsob: jak to komu vyhovuje
– chůzí, během, během na lyžích, na kole – prostě na „vlastní pohon“;
Občerstvení: na Krkonošské vyhlídce a po návratu v sále hasičské zbrojnice
Každý účastník obdrží pamětní list
Těší se na vás pořadatel: TJ Harant Pecka za podpory Městyse Pecka a sponzorů
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Koupaliště ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aktuality z koupaliště
Srdečně vás zveme na další ročník populárního a prestižního závodu v běhu na historických lyžích. Tradiční klání
se opět uskuteční v prostorách areálu Koupaliště a kempu Pecka, a to poslední lednovou sobotu 27. ledna 2018.
Prezence závodníků proběhne od 13 do 14 hodin.

Trať závodu pořadatelé určí dle klimatických podmínek, ale závod proběhne za každého počasí.
Součástí sobotního dne a večera budou zabíjačkové hody (restaurace bude otevřena od 10 hodin) a vystoupení
peckovské counry kapely Náhoda.
Po 18. hodině bude za dvě piva podáváno třetí zdarma. Celý den si můžete pochutnat na zabíjačkových pochoutkách a večer Vám připravíme šťavnaté steaky a další speciality.
Jídelní lístky a další informace na www.kemppecka.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!
Jaroslav Hudec

U nás na vsi #9
parťák

polední pauza

10.00 - 14.00
příští

Poslat pohled?
týden
Vyzvednout balík?
volená
do
Zaplatit složenku?
Koupit známky?
To sice může být občas problém,
ale nezoufejte... Může být i hůř...

Dnešní nákup:
„... prosil bych deset rohlíků, dvacet
deka pohledů, tři banány, balík do
ruky nakrájet a dvě lahvový plzně.
Platit složenkou...“
... nebo i líp...

„Od tý doby, co mají v hospodě
na čepu i známky s prezidentem,
bublinkový obálky, dopisní papír
a stírací losy, se tam dveře netrhnou...“
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Oslavili svá životní jubilea

Navždy nás opustili:

Ve 4. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní
výročí tito naši spoluobčané:

• Jiří Malý ze Staňkova
• Josef Šeps z Pecky

•
•
•
•
•
•
•
•

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Helena Kopecká z Pecky – 93 let
Danuše Křížková z Pecky – 93 let
Miroslava Styblíková z Pecky – 80 let
Ludmila Šaclerová z Bělé u Pecky – 85 let
Růžena Šulcová ze Staňkova – 86 let
Jaroslav Pšenička z Pecky – 87 let
Marie Straňková ze Lhoty – 90 let
Miroslav Bryknar z Pecky – 85 let

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

28. října 2017 se uskutečnilo slavnostní vítání občánků a setkání s dárci krve z celé naší obce.
Obě akce se vydařily, o čemž svědčí i tyto fotky.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v březnu 2018.
Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky úřadu městyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 1. března.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.
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