Časopis přátel Harantova městečka a okolí

Ročník XXXI
číslo 3 / 2021
září – listopad 2021

Z obsahu:
• Za osudy peckovských zvonů – str. 4
• Letní sezóna na hradě – str. 5
• Pouťová Pecka zase zaplnila náměstí – str. 6
• Pozvánka do knihovny! – str. 14
• Nové sochy na cyklostezce – str. 16
• Hasiči městyse Pecka oslavili 140 let od svého založení – str. 19
• Pecka kros – str. 22

Peckou už zní nový zvon
Kryštofa Haranta
Než se ale dostaneme k slavnostnímu zavěšení,
tak ještě pár slov o tom, proč zvon na Pecku, proč
na hrad… On to člověk může vzít ze dvou konců,
které se v ten správný okamžik spojí v jeden dost
dobrý důvod. Konec první... Kryštof Harant, když
mu v roce 1614 bylo 50 let, věnoval zvon do zdejšího
kostela. Ten zvon ale v roce 1942 odvezla německá
armáda a beze stopy skončil dost možná přetavený
v dělo. Letos se na Pecce připomíná 400 let od smrti
Kryštofa Haranta a 100 let od doby, kdy hrad dostalo
do správy městečko Pecka. Takže ideální příležitost
zvon na Pecku zase vrátit. Jenže to asi nebyl úplně
ten první nápad. Ten prvotní implus spíš byla zatím
nehotová kniha Miroslava Náplavy o Harantovi, kterou chtěl pojmout taky trochu jako poutní cestopis
ze západočeské Klenové, na které se Harant narodil, sem k nám na Pecku, odkud už to Harant ke své
smrti neměl moc daleko. A když poutní cesta, tak že
by se možná hodilo něco na tu Pecku donést. A že
třeba zrovna i zvon. Ten ale v původních plánech
neměl rozhodně takové rozměry, jako nakonec má.

(pokračování na straně 3)
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Rekonstrukce obecních bytů pokračuje…
Vážení spoluobčané,
léto se s námi pomalu loučí, hlásí se podzim a s ním
chladná rána, mlhy, málo slunečních paprsků a kratší dny. Koronavirus tu s námi asi už zůstane, ale
doufejme, že život se vrátí do normálu. Nic jiného si
nepřejeme, než aby to vydrželo napořád. Stále však
bude platit a platí, chraňme a pečujme o své zdraví
i zdraví našich nejbližších.
Letošní rok je pro naše městečko velmi významný, připomínáme si 400 let od popravy 27 českých
pánů na Staroměstském náměstí, mezi nimiž byl
Kryštof Harant a 100 let od získání hradu do majetku městečka. I přes některá omezení způsobená
Covidem-19 jsme rok 2021 věnovali těmto výročím
a na Peckovsku se v tomto duchu uspořádalo několik koncertů, besed, představení, proběhla tradiční
Pouťová Pecka, zavěšení zvonu Kryštofa Haranta na
hradě a mnoho dalších kulturních, společenských
a sportovních akcí. Všem organizátorům patří velký
dík a uznání.
V tomto roce provází městys i realizace několika
větších investičních projektů. Jedná se o zateplení,
výměnu oken a dveří a vybudování plynové kotelny
v bytovém domě u bývalé Tiby. Na tyto práce jsme
ihned navázali kompletní rekonstrukcí bytů a vybudováním garsoniéry v místě dřevěné sušárny. Vánoce budou moci naši nájemníci prožívat již v nových
prostorách.
Na náměstí a na pěších cestách pod hradem pokračují práce na dvou projektech, kdy výsledek by
měl potěšit a překvapit nejen místní občany, ale i tu-

risty a návštěvníky Pecky a hradu. Vše by mělo být
letos kompletně hotové.
V srpnu byla dokončena rekonstrukce hasičské
zbrojnice v Pecce, která se týkala zateplení fasády,
výměny vrat, zhotovení nových betonových podlah,
odkouření a odkanalizování garáží, instalace zabezpečovacího systému a rozšíření elektroinstalace. Vše
se stihlo do oslav 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Pecce, které byly důstojnou a velkolepou připomínkou aktivní činnosti SDH Pecka. Sbory
dobrovolných hasičů patří neodmyslitelně ke každé
obci, zajišťují ochranu majetku a životů a aktivně se
podílí na společenském a kulturním životě v obcích.
Paní restaurátorka Poláková oživila pomník Kryštofa Haranta před školou a pokračuje na restaurování morového sloupu na náměstí.
Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili
výkup pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Lhota a teď už nic nebrání uzavření kupních
smluv a přípravě na aktualizaci zástavbové studie,
aby mohla být provedena parcelace a projektové
práce na inženýrských sítích.
Pecka tak bude mít možnost nabídnout stavební
pozemky mladým lidem, kteří by zde mohli zakládat
rodiny.
Děkuji vám všem, kteří pomáháte vylepšovat a zvelebovat okolí svých domovů, moc si toho vážíme.
Přeji vám všem překrásné podzimní dny, spoustu
radosti a pohodu.
HŠ

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Vážení voliči,
jak jistě víte, budeme ve dnech 8. a 9. října 2021 volit zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Není to jen o tom hodit hlas do volební urny. Je to o rozhodnutí, jakým směrem se bude naše země
dál vyvíjet. Stát má sloužit, ne překážet, v moderním státě by se měli občané cítit pohodlně a bezpečně.
Dobře proto zvažte, jaký volební lístek s jakým číslem do volební urny vhodíte.
Přijďte, prosím, k volbám a pomozte ovlivnit další vývoj naší krásné země.
Hana Štěrbová
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Peckou už zní nový zvon Kryštofa Haranta
(pokračování z titulní strany)

To až časem, jak se o plánech se stezkou, knihou
a zvonu vyprávělo mezi přáteli, začal ten nápad růst
a nabývat nejenom na pomyslných rozměrech. Nakonec se na zvon uspořádala internetová sbírka,
během které se díky dárcům podařilo vybrat přes
220 000 Kč a zvon odlít.
V červnu jsme nový peckovský zvon Kryštofa
Haranta odlili ve zvonařské dílně Michala Votruby
v jihočeských Myslkovicích. Samotným odlitím však
práce na zvonu neskončily. Zvonař ho napatinoval
do krásně temné až černé barvy, vybrousil, vyleštil a připravil ho k převozu. Na expediční náklaďák
MAN (nebo spíš radši na Manku) ho naložil Miroslav
Náplava s přáteli 14. srpna a vyrazili se zvonem směr
peckovský hrad. K hradu dorazil kolem poledního.
Způsobem podobný transportu ulovené antilopy
jsme ho donesli na hradní nádvoří a zakryli látkou
pro večerní slávu. Ten den se na Pecce konal cestovatelský festival, pocta Kryštofu Harantovi, vyprávění skvělých českých cestovatelů a dobroduhů,
jehož součástí bylo i slavnostní odhalení zvonu. Na
festivalu vystoupili Miroslav Náplava, Petr Horký,
kmotr zvonu Václav Pištora, horolezec Honza Tráva Trávníček, fotograf Petr Jan Juračka, novinář
Ivan Brezina, principál žlutých trabantů Dan Přibáň, cestovatelka Lucka Radová. Nemohl chybět ani
samotný Kryštof Harant, který byl tím prvním, kdo
měl možnost si na zvon zazvonit. I když prozatím jen
gumovou paličkou. Celé léto si mohli zvon návštěvníci hradu zblízka prohlédnout na prohlídkách a vše
směřovalo k tomu, že se v září zvon zavěsí na určené
místo a bude pak Peckou pravidelně znít.
A ta chvíle přišla, v předvečer svátku sv. Kryštofa, v pátek 17. září se na nádvoří hradu Pecka sešla
řada lidí s touhou se přesvědčit, jak to s tím zvonem
všechno vlastně dopadlo. Mezi hosty byli bratři Tomáš a Děpold Czernínové, autorka monografie o Ha-

rantovi Marie Koldinská, Honza Viduna, sběratel
umění a mimo jiné i majitel jednoho z originálních
výtisků Harantova cestopisu, zvonař Michal Votruba, a jak jinak - i samotný Kryštof Harant. Ke slavnostnímu odhalení vedla cesta přes zvonařovo vyprávění o výrobě, o hudební doprovod se postaraly
bělohradské sbory Pifferaios a Toni dei Signori, duchovní ekumenické požehnání zvonu bylo v rukou
faráře Michala Podzimka a farářky Mariky Zwardoň.
A pak už to přišlo, zvon byl odhalen a poprvé si oficiálně zazvonil v 19.21 hodin. Čas to není náhodný,
bude tak zvonit každý den, aby připomínal tu událost se získáním hradu do majektu Pecky v roce 1921.
A jelikož je podle slov zvonaře Votruby dobré, aby
zvonil častěji, tak druhým časem, o kterém se vědělo
hned od prvních plánů o pořízení zvonu na Pecku,
bude čas 16.21, zase na připomínku staroměstské
popravy a konce Harantovy cesty životem.
Přejeme všem, aby vám hlas nového peckovského
zvonu zněl v uších co nejpříjemnější melodií a přinášel vám klid, naději, smířlivost a pohodu po dlouhá
léta a třeba i staletí.
Honza Murdych
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Za osudy
peckovských zvonů
Nový zvon, který od 17. září vyzvání na hradě v symbolických časech 16.21 a v 19.21 hod. na připomínku letošních
dvou významných výročí – 400. výročí popravy Kryštofa
Haranta a dalších šestadvaceti českých pánů a 100. výročí
převzetí hradu městečkem Pecka, má být hlasem smíření.
Zároveň je tento nováček mezi peckovskými zvony
i pozvánkou připomenout si alespoň letmo pohnuté
osudy starších peckovských zvonů kostela sv. Bartoloměje.
Vůbec nejstarším zmiňovaným zvonem je ten, který v roce 1509 peckovskému kostelu daroval tehdejší
pán hradu, nejvyšší královský písař Mikuláš Hořický
z Hořic. Jednalo se o 0,6 m vysoký zvon mohutnějšího
průměru 0,85 m vyzdobený latinským nápisem: Haec
campana fusa est in honorem Dei omnipotentis, teatae
Mariae semper virginis, omniumue Sanctorum et communitati ad oppidum sub Pecka (Tento zvon jest ulit
ke cti Boha všemohoucího, blahoslavené Marie panny,
všech svatých a pro obec městečka pod Peckou). Součástí reliéfu byl také znak Hořických z Hořic se třemi
břevny ve štítu, jméno a titul dárce a krátká zpráva
o autorovi díla mistru Andreasovi.
Druhý zvon, tzv. malý, nechal pro kostel sv. Bartoloměje ulít Kryštof Harant při příležitosti svých padesátin v roce 1614. Na zvonu bylo kromě letopočtu
také Harantovo jméno s dodatkem „auf Pecka“, jméno
faráře Johanna Steinbergera a latinský nápis: Vidit
deus omnia, qua fecerat, et fuerant valde bona, což
v češtině znamená: Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to
velmi dobré.
Třetí zvon přibyl do zvonice v roce 1623. Kostelu
ho darovala vdova po Kryštofu Harantovi Anna Saloména Harantová.
Všechny tři zvony přečkaly v pořádku třicetiletou
válku i konflikty a živelné pohromy dalších desetiletí,
v polovině 18. století byly péčí kartuziánů z původního renesančního kostelíka přeneseny do věže nově
postaveného barokního chrámu, kde dalších téměř
100 let pravidelně vyzváněly ke každodenním radostem i starostem místního obyvatelstva. Našich časů
se ale bohužel nedočkaly.
Kdy a jak zmizely, není zcela jasné. Jistější zprávu
dostáváme o zvonu darovaném Mikulášem Hořickým
z Hořic: za 1. světové války byl zrekvírován a zničen.
Záhadnější je to se zvony od Kryštofa Haranta
a Anny Salomény. I když v kronice městečka nalézáme
zápis, že Harantův malý zvon se jako jediný v kostele
zachoval, zatímco zbylé dva (tj. od Mikuláše Hořické-
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ho a Anny Salomény) padly za oběť váleným účelům,
je pravděpodobné, že tehdejší kronikář své tvrzení
neověřil.
V soupisu památek městečka Pecky z roku 1909 od
Antonína Cechnera, který je považován za naprosto
důvěryhodného a pečlivého odborníka, se totiž píše
následující: Zvony (v kostele sv. Bartoloměje) jsou tři:
1. vysoký 0,60 m (od Mikuláše Hořického) - (…) 2. Vysoký 0,75 m a 1 m v průměru. Pod korunou nápis: Zvon
tento z milodarů dobrodinců přelit jest i s menším
vedle, když správu duchovní vedli patron kníž Karel
Trautmansdorf Weinsberg. A. Hrubý děkan. Přelil
V. Stefan z České Skalice 1886.
Dole na obrubě zůstala (tj. byla přelita) jména Anny
Salomény, faráře Steinbergera a další.
Je tedy pravděpodobné zklamání, že onen „menší
zvon vedle“ byl oním zvonem, který kostelu daroval
Kryštof Harant, a že byl přelit v jeden společně se
zvonem od Anny Salomény.
Pro pořádek přiložme ještě popis třetího zvonu,
který se v roce 1909 nacházel ve věži peckovského
kostela: Vysoký 0,38 m, v průměru 0,48 m, na plášti
s reliéfem P. Ježíše a P. Marie, nese nápis: Ulil Vil. Stefan v roce 1886.
Zdá se tedy, že v době první světové války byly
zrekvírovány dva větší zvony – původní od Mikuláše
z Hořic a přelitý od manželů Harantových – a ve věži
zůstal jen malý zvonek z roku 1886.
V roce 1923 byly zásluhou faráře Františka Salfického za peníze získané ze sbírek v městečku i okolí
pořízeny, vysvěceny a zavěšeny 3 nové zvony.
Za druhé světové války byly opět zrekvírovány a na
dalších 50 let jejich zvuk z městečka nadobro zmizel.
Až v roce 1992 se podařilo získat peníze – opět ze sbírek a s notným přispěním dárců z Německa – a nechatodlít dva zvony, které v kostelní věži bijí dodnes.
Tyto naše zvony se jmenují sv. Bartoloměj (tónina C2,
hmotnost 300 kg) a Gloria in excelsis Deo (tónina
a1, hmotnost 490 kg), vyrobili je zvonař Jiří Svoboda a ak. sochař Otmar Oliva a slavnostně je posvětil
13. září 1992 tehdejší královéhradecký biskup Karel
Otčenášek.
Věra Kociánová

HRAD
xyz

Letní sezóna na hradě se kolem nás
prohnala jak velká voda
To snad ani není možné, jak ten čas letí. Stromy se
začínají barvit do krásných podzimních barev, Pecku dost často už zahalí i podzimní mlha a turistická
sezona se už hodně rychle krátí. Pomyslný metr do
jejího konce už nečeká příliš mnoho střihnutí.
Harantovské slavnosti historického zpěvu
a hudební festival Pecka 2021, ty uzavíraly letošní červen. A jaké pak tedy bylo hradní léto? Zaplať
pánbůh, že bez velkých covidových omezení a restrikcí, plné turistů, protkané řadou kulturních
a společenských akcí. Už klasikou je červencový
pobyt šermířů ze Sinistru na hradě i jejich ohňová
show. Šermíře vystřídali na nádvoří hradu sochaři, kteří během svého letošního sympozia vytvořili skřítky, víly a démony k cyklostezce do Bělé.
Dvakrát během prázdnin na hradě promítalo letní
kino. Hlavně na film Matky bylo řádně narváno.
Jako pocta Kryštofu Harantovi a jeho cestám
proběhl až neskutečně dobře obsazený cestovatelský festival, během kterého se poprvé na Pecce
ukázal nový zvon. Na programu léta byl taky koncert houslistky Lídy Pavlové s hosty, vystoupení
moravské cimbálovky, koncert o cestách Heřmana
Černína z Chudenic, muzikálové představení Noc
na Karlštějně v podání lomnických ochotníků, šermířská vystoupení skupiny Fortis, slavnostní zavěšení nového zvonu. V polovině září se na nádvoří
slavnostně zavěsil zvon Kryštofa a tradiční trampský potlach udělal symbolickou tečku za letní sezónou.
Do konce té letošní turistické nás ještě čeká několik otevřených dní, taky dva koncerty historické hudby a kostýmované večerní prohlídky. Hrad
se zavře pro návštěvníky v sobotu 6. listopadu za
účasti šermířů při slavnostním zakončení turistické sezóny. Tak se na nás ještě přijďte podívat.
Pro připomenutí všech hradních událostí, mrkněte
do galerie na www.zonerama.com/hradpecka.
HM

Listy Peckovska / září – listopad 2021

5

POUŤ

Pouťová Pecka zase zaplnila náměstí
Ono se říká, že když je na Hrubou pouť v Nové Pace hezky, že to s tím počasím při pouti batolomějské na
Pecce tak úplně nevyjde. Ne že by letošní peckovská pouť úplně dokázala to pořekadlo vyvrátit, navzdory
všem předpovědím to nakonec nebylo tak špatné, občas vykouklo i sluníčko, a tak si všichni návštěvníci Pecky zase mohli ke konci léta vychutnat tu příjemnou pohodu na náměstí. Už tradiční Pouťová Pecka nabídla
zase koncerty, divadelní představení pro děti, řemeslný jarmark, stezku pivních znalců, prostě všechno to,
na co jsme si od ní za poslední roky zvykli.
HM
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Legionáři po roce
opět na Pecce

Poslední prázdninový víkend se na Pecce konala Pouťová Pecka, pořádaná Spolkem Bezdružic. Naše muzeum se již třetím rokem zapojilo ke zpestření programu a pozvalo členy Československé obce legionářské.
Ti v rámci Pouťové Pecky opět připravili jedinečnou
ukázku výzbroje a výstroje československých legionářů. K vidění byl dobový tábor, vzduchová střelnice,
stejnokroje a také unikátní střelby schopných kulomet Maxim. Kulomety konstrukce britského zbrojaře
sira Hirama Stevense Maxima používaly armády celého světa. Díky chlazení vodou mohl, mohl kulomet
vést souvislou palbu delší dobu než lehčí kulomety
chlazené vzduchem. Nevýhodou byla velká hmotnost
a početnější obsluha. Těmito kulomety byli vyzbrojeni
českoslovenští legionáři v Rusku. Byly také základem
výzbroje obrněných vlaků. Tento kousek je originál
a návštěvníci našeho muzea si ho mohli celou letošní
sezonu prohlédnout a o pouti z něho legionáři v pravidelných hodinových intervalech pálili. Střelba přilákala veliké množství lidí, kteří si podle výrazu na tváři
ukázku střelby a výklad zapálených legionářů užili.
Dalším lákadlem byl historický automobil Ford T
1917. Ford T vyráběný mezi lety 1908–1927 byl revolučním automobilem, který úsporami času a materi-

álu snížil cenu vozu na úroveň 4 měsíčních platů dělníka ve Fordově závodě. Jako první automobil světa
zpřístupnil motorismus širokým masám obyvatelstva.
Zajímavostí je, že vůz disponuje elektrickými světlomety i petrolejovými lampami. Během 1. svět. v. došlo
k masovému zavádění Fordových automobilů v armádách. Ford T a jeho rozmanité úpravy nalezly užití jako sanitky, nákladní vozy, obrněná auta či štábní
vozy. Tento unikátní provozuschopný automobil byl
k vidění na náměstí vedle Muzea Legionářů. Původně sloužil jako štábní vozidlo československých legií
ve Francii. Poslední zajímavostí byl stánek s knihami
a informačními letáčky na náměstí.
Překvapením se stala sobotní návštěva redaktora
autosalonu Tv Prima, který se účastnil ukázkové jízdy
ve Fordu. Vše si nafotil a zdokumentoval.
Příští rok zas legionáři určitě přijedou. Jak sami říkají: „Nikde se o nás nestarají tak dobře jako tady na
Pecce.“ Co přivezou, je zatím v řešení, ale určitě to
bude něco originálního jako každý rok.
Děkujeme všem, kteří svou návštěvou podpořili
ČSOL, Pouťovou Pecku a v neposlední řadě i Muzeum
legionářů z Pecky.
Muzeum Legionářů z Pecky
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POUŤ

Vycházející
rocková hvězda
One&Half zahrála
na peckovské pouti
Na peckovské pouti jsem vyzpovídala kluky z kapely One&Half, která roztančila náměstí a zakončila sobotní program. Rozhovor probíhal ve veselé
náladě, nechyběl humor a recese, která je klukům
velmi blízká. Čiší z nich čistá radost z hraní, spousta pozitivní energie, kterou si vzájemně s námi vyměňují. A tihle naši kluci mají na to, aby to dotáhli
daleko…

Kdo nám vlastně na našem malebném náměstíčku hrál? Charismatický zpěvák a kytarista Petr Fól – Fólik,
znáte ho z místního koupaliště, milující pohyb a aktivní způsob života. Vysmátý Jirka Vágenknecht – Vagy,
hrající výborně na bicí a má rád jakoukoli vybíjecí činnost. Inženýr Petr Morávek, kytarista, zpěvák a hloubavý textař, který svůj život rozděluje mezi práci, rodinu a kapelu, která je jeho největší vášní. Baskytarista
tělem i duší Robert Hrnčíř – Rob, který se rád toulá přírodou. A třešnička na na dortu – kytarista Míra Bukovský. O volném čase se projede rád na kole a zajímá se o airsoft.

Máte rádi poutě?
Rob: Atrakce moc nemusím, mně se z toho dělá
blbě, úplně je nevyhledávám (smích všichni). Letos
jsem byl třeba poprvé na mixéru. Přežil jsem to, tak
to asi není špatný.
Líbí se vám staročeská nebo jste na atrakce?
Rob: Staročeská, je to takové klidnější. Fólik: Já
jsem dřív měl třeba rád, když tam byli auta a řetízák… pak z toho vylítali lidi a na řetízák už jsem nikdy nešel (smích). Teď mi to přijde takový přediscovaný, že je to spíš párty než pouť. (kapela přitakává)
Zažili jste něco vyjímečného na koncertě?
Vagy: Zajímavej koncert byl v Ostravě. Bylo to
i mimo náš styl, protože to byl motorkářskej sraz
a hráli tam tvrdej českej metal. Folík: Oslava dvaceti pěti let let motorkářského klubu. Takový hustý
týpci, kožený bundy, strašně zlí lidi… (smích) Vagy:
Báli jsme se tam… (smích) Fólik: Ve finále to dopadlo
dobře. Vagy: Pár fanoušku jsme tam nasbírali. Fólik:
Bylo to jiný hlavně proto, protože Rob nemohl, měl
koncert se svoji druhou kapelou. Takže basáka nám
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musel dělat Míra, kterej je kytarista a naučil se ty basové linky, a řekl bych, že dobře. Takže si myslím, že
byl výjimečný v tomhletom směru. A další výjimečnej
koncert byl na letošním Country festivalu na koupališti v Pecce. Bylo to absolutně úžasný, emocionální,
skvělý, totálně jsem si to užil! A to byste tam museli
bejt, abyste věděli proč… Vagy: Určitě byl důležitej
náš první koncert, který jsme odehráli v pivovaru
v Nové Pace na pivních slavnostech 2019. To byl přelom, kdy jsme se vydali do světa, mezi lidi s něčím, co
jsme sami stvořili.

POUŤ

Kam až chcete dosáhnout?
Petr: Tak já bych jednou chtěl přestat pracovat.
To je jeden z takových mých snů, aby mě ta hudba uživila. Vagy: Chceme se dostat co nejdál s tím,
co nás baví, aby to bavilo co nejvíc lidí, aby nás
poslouchalo co nejvíc lidí. To je asi to fakt nejvíc,
co se nám může stát. Fólik: Přesně. Nevím, jestli
by mi bylo úplně příjemný, kdyby mě poznal úplně
každej člověk na ulici, ale chtěl bych, aby lidi věděli, že když někde hraje One&Half, že by si řekli,
jo, ty jsou hustý… co se z vesnice dostali do světa.
Bylo by fajn zahrát si třeba na světovém festivalu
jako je Rock am Ring v Německu nebo Glastonbury
v Anglii.

Na co se můžeme v budoucnu těšit?
Vagy: Naposledy jsme vydali album Yell Low a rádi
bychom do konce roku chtěli vydat druhé album.
Trochu kratší, ale nebude to už takové amatérské jako
předtím. Fólik: Nechceme být zbrklí a každou písničku chceme propracovat do absolutního detailu, aby to
bylo fakt pěkný.
Vzkaz fanouškům?
Fólik: Mějte se rádi a nebuďte na sebe zlí. Petr: Jo,
mějte se rádi a kupte si tričko. Vagy: A určitě choďte
na naše koncerty. Přijďte si to užít, budeme rádi když
se vám bude líbit naše hudba a po koncertě spolu můžeme pokecat…
pokračování příště
ptala se Alena Nedomová

Snad za rok o pouti s ubytováním
a restaurací
Čím to je, že nám Pecka tak učarovala?
Naše vzpomínky jsou více než živé, my to místo
milujeme. My: já, moje sestřenice Hana, Karel Šturm,
Milda Pavelec, Sidol Koch a spousta dalších. Nedávno jsem znovuobjevila Rudolfa Přibila; jeho rodina,
tedy babička, otec, matka a tři kluci, jezdili pravidelně k Roubalom. Po desetiletích se mu okamžitě vybavily konkrétní vzpomínky: jak Dr. Koch vedl v noci
mančaft pražských i místních kluků ke hřbitůvku
u Stupenského kostelíčka. Jak paní Marková na náměstí zprostředkovala přes svého příbuzného, ministra Václava Kopeckého, někomu velkou protekci. Že
v koupališti plaval doutník.
I u Fejfarů (v Koruně) bývávali stálí hosté. Vláďa
Nosek, kamarád mých rodičů, korpulentní pán, byl
den co den vykloněn z okna, které vedlo do náměstí
a pozoroval cvrkot na rynku. To byly časy... Na návrh, aby se vydal s partou přinejmenším na Popluž,
prý odpověděl, že u toho okna je stejný vzduch.
Jako děti a mladiství jsme trávili většinu prázninového času na „koupáku“. Bylo to úžasné, tam jsme
navázali vztahy navždy.
Nádherné dva letní měsíce byly korunovány
poutí.
Ale tento rok - šok!
Do Pecky jsme chtěly za každou ceny, Hana i já.
O pouti oba hotely na náměstí zavřené.
Penzion Pavel plný, a i ten camp na koupališti plný
(už i na příští rok).

S ubytováním jsme nakonec měly obrovské štěstí.
Nad Hanou a mnou se slitoval pan farář Pilka, který v Pecce zažíval své poslední dny před stěhováním.
Mohly jsme tak trávit večery s kamarády nebo s novou známou, historičkou Danielou Coganovou, která napsala knihu o Pecce, ve společenské místnosti
na faře. Zuzka roz. Vejvodová s manželem Martinem,
Vágnerovi ze Lhoty a další se stavovali, ale my bychom
s nimi všemi bývaly rády zašly do restaurace.
V pouťovou sobotu večer, kdy se běžně aktivně
účastníme tance na náměstí, pršelo. Láďa Tázlar, kamarád o půl generace starší, odjel domů do Semil rovnou z kavárny, a můj tanečník Sidol Koch do Liberce.
V maličké kavárně o několika stolcích se nedalo pobývat pro nával a někde vevnitř si dát polévku nebo
svíčkovou nebylo možné.
Na pivo venku bylo dost neútulno.
Ani v neděli to nebylo o moc lepší, naštěstí aspoň
nepršelo. Ale cukrová vata řízek nenahradí!
Jsem si jistá, že spousta lidí se na pouť nedostavila čistě z toho důvodu, že se nemají kam jít najíst
(na koupališti nám jídlo připadalo spíš jako v kantýně
a navíc je to o pouti trochu z ruky).
Ne každý s radostí konzumuje buřty u stánku,
hlavně ne denně, což byl málem náš úděl.
Moc doufáme, že příští rok přinese změnu k lepšímu.
Věra Trnková- Neradová,
kdysi dávno Pecka čp. 4, nyní Heidelberg
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Nový školní rok
v mateřské škole
začal…
Milí čtenáři, spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila se začátkem nového školního roku 2021–2022. 1. září se otevřely dveře pro 50 dětí, které naši MŠ budou navštěvovat. Zajímavé je složení tříd: v jedné třídě je zapsáno
18 chlapců a 8 holčiček a ve druhé třídě je složení obrácené – 18 holčiček a 6 chlapců. O všechny děti se
budou starat čtyři pedagogické pracovnice, jedna chůva a paní školnice a kuchařka v jedné osobě. S úklidem v mateřské škole pomáhá v odpoledních hodinách ještě jedna paní uklízečka. Všem přeji, aby se jim
v našem kolektivu líbilo, dařilo a byly všechny spokojeny.
A teď o tom nejdůležitějším, bez čeho by mateřská
škola nebyla mateřskou školou. Ano, jsou to děti. Co
všechno je v letošním roce čeká s paními učitelkami?
Pracujeme podle vzdělávacího programu Poznáváme
svět s Křemílkem a Vochomůrkou. Budeme pokračovat v aktivitách, které jsme měly i v uplynulém školním roce. Doufejme, že nám jejich konání nezastaví
žádný vir coronavir a my se budeme moci s dětmi
chystat na akce, které máme naplánované. Až budete číst tyto řádky, tak už budou mít obě třídy za
sebou dopolední vycházky do přírody. Třída malých
dětí se vydala za krásného slunečného počasí k chaloupkám u koupaliště, kde si děti pohrály, zasoutěžily, samozřejmě nasvačily a úspěšně se vrátily zpět
do MŠ. Jejich první vycházka s kamarádkou Aničkou,
což je látková panenka, která s dětmi chodí na výlety,
byla dlouhá 4 km. Velké děti se nenechaly zahanbit
a vydaly se na vycházku do lesa se svým kamarádem
Dubínkem a poznávaly tajemství a krásy lesa. Následující den všechny děti v MŠ čekal nádherný hudební pořad O ptačím sněmu, který byl věnován nejen
ptactvu, ale hlavně písničkám o něm.
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Tak jak to bývá i v jiných letech, i letos začátek
školního roku byl příchodem dětí po prázdninách
poznamenán větší nemocností. Trápily nás kašle,
rýmy, kašle, rýmy. Doufejme, že všechny bacily co
nejdříve zaženeme a my budeme moci pracovat
se všemi dětmi. Abychom nebyli nemocní a měli
dobrou kondičku, k tomu nám budou sloužit nejen pravidelné vycházky, každodenní cvičení, ale
i plavecký výcvik, do kterého se v letošním roce
poprvé zapojí i naši nejmenší svěřenci. Na plavecký
výcvik z celkového počtu 50 dětí v MŠ je přihlášeno 40 dětí! Děti se budou seznamovat s vodou
a prvními plaveckými dovednostmi, čeká je pobyt
ve vířivce, páře, různé hry a aktivity ve vodě. Talismanem pro naše plavání je kapřík Šupinka, který
nás bude do plaveckého bazénu v Nové Pace doprovázet.
Než venku začne chladné počasí, čekají děti
ještě dopolední vycházky do lesa, hry s přírodními
materiály a hlavně již náš tradiční Broučkový den
a Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku. Pokud bude vše OK, vydali bychom

ŠKOLKA
xyz

se broučky dát spát v pátek 22. října. K tomu zveme
i ostatní kamarády, kteří ještě nechodí MŠ nebo
i kamarády ze základní školy.
Doposud naše informace vypadají, že pracujeme s dětmi jenom venku, ale samozřejmě tomu
tak není. Kromě každodenních pravidelných vzdělávacích aktivit, nabízíme dětem i zapojení do pěveckého, výtvarného, sportovního kroužku. Pokud
budou mít rodiče zájem, bude v MŠ i kroužek anglického jazyka. Nad rámec našich aktivit s dětmi
je i práce s dětmi, které se potřebují zdokonalovat ve výslovnosti, komunikaci s ostatními. Těmto dětem věnují paní učitelky dostatek času, stejně
jako dětem s odkladem školní docházky nebo dětem, které potřebují individuální přístup učitelky,
aby se mohly zdokonalovat v potřebných oblastech
svého rozvoje a vývoje. Oživením při práci s dětmi je zařazování činností s interaktivními pomůckami, které mají děti ve velké oblibě. Neposlední
aktivitou je Školní rok po staročesku, kdy starší
a předškolní děti seznamujeme s historií, poznáváme a vysvětlujeme si některé pranostiky, přísloví
a zvyky našich prarodičů. Mateřská škola je zapo-

jena do několika programů – program Mrkvička,
kde se děti seznamují s environmentální výchovou,
program Se sokolem do života nabízí dětem zdokonalovat se v pohybových a sportovních aktivitách
a program Celé Česko čte dětem přibližuje dětem
krásy čteného i mluveného slova. Všechny učitelky
se dle svých potřeb zapojují do dalšího vzdělávání,
aby výchova a vzdělávání našich svěřenců byla co
nejlepší.
Milí čtenáři, nejen radostné chvíle patří k životu. Musíme se smířit a vyrovnat se i se zprávami
nepříjemnými. Poslední takovou zprávou byla nejen
pro nás, ale i pro všechny ostatní zpráva o úmrtí
naší bývalé kolegyně, paní učitelky Ivy Šmídové.
Děkujeme jí ještě touto cestou za vše, co ve svém
životě pro naše nejmenší vykonávala. Ivo, děkujeme
a nikdy nezapomeneme.
V závěru našeho povídání o naší mateřské škole
mi dovolte, abych všem dětem, rodičům, spolupracovnicím popřála co nejlepší školní rok plný pěkných aktivit, abychom byli všichni natěšeni na to,
co nás čeká a hlavně abychom byli zdraví.
Za MŠ Pecka Jana Murdychová

4. – 10. října 2021
Zveme vás do knihovny na akce, které se konají
v rámci celorepublikové kampaně: Týden knihoven.
Konkrtétně, co vše pro vás chystáme se dozvíte zde:
www.pecka.knihovna.cz.
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Zahájení školního roku
Ve středu 1. září 2021 se učitelé a žáci po letních
prázdninách znovu shledali před budovou školy. Než
proběhlo přivítání žáků s jejich kamarády a učiteli,
muselo proběhnout povinné testování. Poté čekalo
na všechny oficiální zahájení školního roku na školním hřišti. Během chvilky se naše sportoviště zaplnilo
učiteli, zaměstnanci školy, žáky a také rodiči a prarodiči našich natěšených prvňáčků. Obzvláště pro ty byl
tento den velmi významným krokem v jejich životech.
Všichni netrpělivě čekali, co se bude dít, a těšili se,
jak si svůj první školní den v nové roli školáka užijí.
Velký den to byl nejen pro prvňáčky a jejich nejbližší,
ale také pro naše deváťáky, pro které to bylo naopak
poslední první září na naší škole.
Nejprve si vzala slovo paní ředitelka, která nás
všechny přivítala po dvouměsíčních prázdninách.
Sdělila nám, co všechno nás v tomto školním roce
čeká a všem popřála hodně zdaru, trpělivosti a píle.
Pár slov úvodem nám také řekla paní starostka. Na
naší škole jsme mezi sebe přivítali nové žáčky a také
paní učitelky. Po krásných proslovech čekal program
pro naše nejmenší a nejstarší školáky. Slova se ujala
paní učitelka Rejlová, která přivítala svoje prvňáčky.
Na pomoc si vzala naše nejzkušenější, a sice deváťáky, kteří pomohli prvňáčky přivítat, obdarovali je
květinou a vzali si je pod svá křídla. Paní učitelka popřála hodně zdaru a úspěchu nejen těm nejmenším,
ale i těm nejstarším, které letos čekají velké životní
kroky a rozhodování. Všichni jim přejeme, aby si vy-

Co děláme
v družině?
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brali cestu, která jim pomůže v naplnění jejich profesního, ale i osobního snu.
Poté se všechny ročníky v čele se svými třídními
rozutekli do svých kmenových tříd. Tady se všichni po dlouhé době přivítali, řekli si, co je společně
tento školní rok čeká. Pověděli si zajímavé zážitky
z prázdnin a také si připomněli školní řád. Po krásném dopoledni se všichni rozutekli do svých domovů natěšeni na další školní den, které na všechny
čekal.
Všichni si přejeme, aby tento školní rok byl zcela
normální. Abychom se mohli všichni společně potkávat na školních chodbách, vídat se svými kamarády a učiteli, podnikat společné akce a zpříjemnit si
školní rok i mimoškolními aktivitami. Protože žádná
technologie na světě nenahradí osobní kontakt.
Sabina Machková

ŠKOLA

Turistický den
2. třída
V pondělí 27. září jsme
se s druháčky vydali na turistický výlet.
Děti vůbec netušily,
kam naše kroky zamíří. Vyrazili jsme směr
peckovské
koupaliště. U odbočky na zelenou turistickou stezku děti plnily první úkol. Když
všichni úkol splnili, dostali první písmenko z názvu
našeho cílového místa. V průběhu cesty bylo celkem osm zastavení s úkoly. Ze zelené stezky jsme
odbočili a vydali se po cestě do příkrého kopce. Na
vršku děti společně rozluštily název Kazabrud. Po
náročném výstupu jsme se posilnili dobrou svačinkou, kterou si děti nesly na zádech. Už to vypadalo, že se vydáme zpět ke škole, ale nedala nám spát
myšlenka, že bychom mohli najít i pověstný velký

kámen. Díky jednotlivým indiciím od dětí jsme začali tušit, kterým směrem by kámen mohl být. Jak
jsme tak šli po vršku, najednou se před námi objevil
velký kus skály a ejhle, ona to byla vyhlídka, kterou
jsme toužili najít. Opatrně jsme vylezli po žebříčku
na vyhlídku, abychom se podívali na přenádherný
výhled na Pecku. Byl krásný slunečný den, proto
jsme si výhled opravdu užili. Děti byly nadšené a my
také. Zpáteční cesta nás zavedla k táboru a po silnici kolem koupaliště jsme se vrátili zpět do školy
na zasloužený oběd. Sláva, nazdar výletu! Nezmokli
jsme, už jsme tu!
Lenka Kupková, Martina Suchardová

První školní den
„Tak už je po pouti, Vítečku,“ vzdychne maminka.
Vyrostl z tebe velký chlapec, za pár dní půjdeš do
první třídy.“
„Néééé, ještě né, já chci do školky. Daníček se
taky vrátil ze školy zase k nám do školky,“ říkám
vzdorovitě.
„Bude se ti tam líbit. Najdeš spoustu kamarádů,
budete se učit psát, číst, počítat, malovat a zpívat.
Cvičit jako ve školce a ve školní jídelně moc dobře
vaří.“
Malování a zpívání mám rád, ale děsím se počtů.
Ale… zas když budu umět počítat, můžu jít na nejlepší zmrzlinu na světě. Jenže si ji vždycky musím
zasloužit. Jednou, když mi tam maminka kupovala
jahodovou, potkali jsme tam slavnou paní spisovatelku. Pochutnávala si na zmrzlině a mile se na mě
usmála. Já ji nikdy neviděl, ale maminka prý doma
má spoustu jejích knížek. Tak ta škola asi bude nutná. Abych si mohl aspoň sám přečíst pohádku a pak
třeba i tu slavnou paní.
Nastává první školní den. Maminka mě pečlivě
češe, abych neměl vrabčí hnízdo, a obléká do bílé košile. Táta mi chystá školní červenou tašku po sestře.
Trochu se stydím jít s holčičí taškou.

Před školou čekají deváťáci. Každému prvňáčkovi
věnují karafiát. Berou ho za ruku a odvádí po schodech až do velké žluté třídy. Mě odvádí má sousedka
„princezna“. Jsem blažený a červený až za ušima. Má
nádherné dlouhé hnědé kudrnaté vlasy a bílou čelenku, tu samou měla v sobotu na pouti, když vystupovala tátova oblíbená kapela One&Half.
A teď mi to došlo. Chci ji ohromit, až budu větší.
Taky chci zářit na podiu. Vybavuji si ten koncert docela přesně. Byl jsem výjimečně venku až do tmy. Stál
jsem s tátou na náměstí a koukal na ty muzikanty
s otevřenou pusou. Nikdy jsem na žádném koncertě
nebyl. Hrozně mě fascinovala ta světla, jako kdyby
ti kluci přistáli z nějaké vesmírné lodi, a ten jeden
kytarista hrál na kytaru tak lehce, že to vypadalo
jako kdyby jeho nástroj byl kouzelný. Vedle nás tančily holky a pak ječely a křičely. V první chvíli jsem
se lekl, ale táta mi říkal, že to obdivujou ty kluky. Já
chci být taky kytarista! Vtom mé „princezně“ Lence
stisknu více ruku a ona se na mě udiveně dívá. To se
ještě bude divit. Když se budu pěkně učit, dostanu
k narozeninám kytaru a začnu chodit do hudebního
kroužku. Tak! A můj první školní den může začít…
Alena Nedomová
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KNIHOVNA

Balení učebnic
do ochranné fólie

Nová půjčovní doba:

I v letošním roce vám chceme usnadnit přípravu do
školy. Knihovna Kryštofa Haranta proto opět nabízí
školákům službu balení učebnic a pracovních sešitů
do speciální průhledné fólie na knihy. Díky této fólii z kvalitního materiálu vydrží knihy časté přesuny
v aktovkách, jsou chráněny před špínou a špatným
zacházením, ale také i před přímým slunečním zářením a dalším možným poškozením. Učebnice balíme na míru rychle a levně. Cena za obalení jedné
knihy nebo sešitu je 5 Kč. Při větší objednávce doporučujeme se předem telefonicky domluvit na čísle
602 556 142 nebo 493 799 015.
Od 1. září 2021 se v knihovně změnila otvírací
doba pro veřejnost a zároveň se znovu otevřela pobočka ve Vidonicích.

Pecka:
Úterý: 9-11, 12-16
Středa: 12-16
Pátek: 9-11; 12-17

Vidonice:
Úterý: 16-17

Pozvánka do knihovny
Středa 6. říjen od 9 hod.
VU3V
1. přednáška zimního semestru Virtuální univerzity
třetího věku na téma Architekti italského baroka.
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Pro osoby se statusem důchodce. Cena od 300 Kč.
Více na tel.: 602 556 142.

Čtvrtek 7. říjen od 14 hod.
Bookstart
Setkání rodičů s malými dětmi v rámci projektu
S knížkou do života. Ukázka Montessori pomůcek.
Výstavka knížek pro nejmenší. Malé občerstvení
zajištěno.

Čtvrtek 14. říjen od 17 hod.
Po stopách Kryštofa Haranta do Jeruzaléma
S Harantovým cestopisem se putování po
Jeruzalémě a dalších míst někdejší Země svaté
stává nejen neopakovatelným zážitkem, ale
i dobrodružnou cestou do minulosti našeho
slavného hradního pána na Pecce. Přednáší
Věra Kociánová. Vstup zdarma.

Čtvrtek 11. listopad od 16 hod.
Hodinka s Kryštofem Harantem
Vyprávění o životní cestě pozoruhodného českého
šlechtice. Spolu s Jitkou Mečířovou se vydáme na
životní pouť Kryštofa Haranta. Vstup zdarma.

ERRATUM – chyba v tisku
V minulém čísle jsme chybně uvedli jméno autora u povídky Harantův tajný pomocník.
Rádi bychom nyní vše uvedli na pravou míru:
Listy Peckovska 2/2021, s. 22 nahoře
Chybné znění: Hynek Daniel Janoušek
Správné znění: Adam Kadmon
Jménem redakce se omlouváme oběma autorům za toto nedopatření a našim čtenářům
se omlouváme, že jsme je neúmyslně uvedli v omyl. Věříme, že se v budoucnu nic takového
již nebude opakovat.
Za redakci Listů Peckovska: Lenka Knapová
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Nové knihy v knihovně
Vědci zjistili, že čtení prodlužuje život. Ti, kteří čtou alespoň půl hodiny denně knihy (tedy ne časopisy,
novinové články, výpisy z bankovního účtu, facebookové příspěvky, návody k použití, zápisy ze schůze
apod., ale knihu), se dožívají až o dva roky déle než nečtenáři. Prodlužte si tedy život dobrou četbou některé z našich knižních novinek:
Adriana ŠINDELÁŘOVÁ
Kráska přichází
Klášterec nad Ohří: Literární strom, 2018.
Příběh dívky Aurelie, pro
kterou je egyptská historie a pátrání v ní koníčkem a vášní. Dříve než se
naděje, ocitne se sama
ve starověkém Egyptě.
Aureliiným idolem vždy
byla „Kráska, která přichází“ - egyptská královna Nefertiti. Hlavou jí
vrtají zákruty její vlády, původu a smrti,
přemýšlí, proč o panovnici nezůstalo
vícero zpráv. Když jejího kamárada napadne, že by se mohla do starého Egypta
vypravit, Aurelie nezaváhá a vydá se na
cestu časem. Na ní ji však čekají mnohé překážky. S teoretickými znalostmi
a s informacemi z knih si nevystačí, bude
nutno zapojit všechen důvtip a pohotovost, aby se ze své pouti vrátila v pořádku. Netuší, že má k Nefertiti ještě blíže,
než si myslí.
Donna DOUGLAS
Sestřičky a jejich tajná přání
Praha: Ikar, 2021
Společenský
román
z třicátých let minulého
století přináší další osudy oblíbených hrdinek
z londýnské nemocnice
Nightingale. Blíží se Vánoce 1938 a každý v nemocnici Nightingale má
své tajné přání. Sestra
Wallaceová doufá, že již
neprožije žádnou další
válku, která by jí odvedla jejího snoubence. Helen Dawsonová touží po smrti svého milovaného manžela Charlieho znovu
najít štěstí. Přinese jí ho tajemný cizinec?
Vrchní sestra Kathleen Foxová se snaží
mezi svými sestrami udržet morálku,
protože to vypadá, že nemocnice bude
v nejbližších dnech evakuovaná. Zatímco
se všichni strachují o budoucnost Nightingale, Kathleen má obavy především
o tu svou. Celá země se připravuje na
válku a jedno je jisté: O příštích Vánocích
už nic nebude tak jako dřív.

Chris McGEORGE
Hádej kdo
Praha: Euromedia, 2018
Jeden pokoj, v něm několik osob a jeden z nich je
vrah. Morgen Sheppard,
moderátor
televizního pořadu se probudí
v pokoji hotelu Grandhotel, připoutaný k posteli. Spolu s ním je zde
dalších pět lidí. Všichni
jsou zmateni, nechápou,
jak a proč se zde ocitli.
Pokoj je zamčený, bez možnosti úniku
a v koupelně mrtvola neznámého muže.
Mají tři hodiny na to, aby vyřešili vraždu
muže v koupelně, jinak všichni zemřou.
Nastává souboj s časem. Morgan přesvědčí ostatní, aby ho osvobodili z pout,
zjistí, že mrtvý je Simon Winter, jeho bývalý terapeut a snaží se dopátrat motivu
vraždy. Záhada zamčeného pokoje v moderním pojetí. Příběh plný napětí a vzrušení. Psychologický thriller a detektivní
román v jednom.
Jude DEVERAUX
Dokonalá vražda
Praha: Baronet, 2019
Autorka přichází se svým
debutem ve světě detektivek, s příběhem plným
starých tajemství, smrtící nevraživosti a nepravděpodobné skupinky přátel, kteří jsou odhodlaní odhalit pravdu
bez ohledu na následky...
Sara Medlarová je královnou romancí s miliony prodanými výtisky. Po
odchodu na odpočinek se vrací do svého
rodného městečka Lachlanu na Floridě
a pustí se do přestavby starého sídla.
Její neteř Kate, která chce prorazit jako
realitní makléřka, u ní potřebuje zůstat,
než si najde něco vlastního. Když však
dorazí k Saře domů, zjistí, že není jediným dlouhodobým hostem, v domě již
má totiž svůj pokoj také Jack Wyatt a je
jasné, že má její tetu omotanou kolem
prstu. Kate ještě nikdy nepotkala nikoho,
kdo by ji rozčiloval tolik jako Jack. Poté,
co jsou v městečku náhodou objeveny
dvě lidské kostry, toto nepravděpodobné
trio se spojí pod společným cílem: vyřešit záhadu, kterou zřejmě chtějí všichni
uchovat pod pokličkou.

Stina JACKSON
Pustina
Praha: Euromedia Group, 2020
Krimithriller
švédské
autorky, zasazený do tísnivého prostředí odlehlé
vesnice. Liv Björnlundová si svůj osud nevybrala, určila jí ho Pustina,
vesnice na samém konci
silnice. Dcera ze statku,
který poznamenala rodinná tragédie, pracuje na benzinové pumpě,
kam ji každý den vozí otřískaným volvem
její despotický otec Vidar. Liv si připadá
jako v kleci. Až do chvíle, kdy je v opuštěné studni v lesích nalezen Vidar mrtvý.
Do smrti hněvivého starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří
věděli o jeho skrývaném bohatství. Ale
všechno může být složitější. Vždyť nešťastníků, jimž vražda nabízí vstupenku
do lepšího života, je Pustina plná.
František JIRÁSKO
Toulky podkrkonošskou minulostí
Vrchlabí: GREEN MANGO, 2021
Kniha vrchlabského badatele o historii obcí
bývalého vrchlabského
okresu. Obsahuje kapitoly o Vrchlabí, Černém
Dole, Lánově, obcích
Čistá v Krkonoších, Dolní
D vůr, Harta, Hostinné, Klášterská Lhota,
Prosečné, Čistá u Horek, Dolní a Horní
Kalná, Horní a Dolní Olešnice, Slemeno,
Ždírnice, Rudník, Bolkov, Javorník, Arnultovice, Fořt, Jilemnice, Horní a Dolní
Branná, Valteřic, Kunčice nad Labem,
Pilníkov, Vlčice, Hertvíkovice, Čermná,
Chotěvice, Mostek, Debrné, Borovnička
a Borovnice.
Vincent RALF
Sleduješ mě?
Praha: Fragment, 2020
Kriminální
thriller
YOUNG ADULT, v němž
sedmnáctiletá internetová hvězda pátrá po
brutálním
pachateli,
kterému se říká Stračí
muž a který před deseti roky usmrtil její matku. A nejen ji. Byla jeho
první obětí, ne však tou
poslední. Teď se z Jess stala hvězda reality show, kterou na YouTube sledují miliony diváků. Nechce být populární, má
jiný plán. Konečně dopadnout vraha své
matky. Celý svět vidí každičký její pohyb.
A stejně tak Stračí muž...
Autor příspěvku: Lenka Knapová
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Nové sochy
na cyklostezce
U lesa zvaného Odnož mezi Bělou a Peckou se náhle objevily nové sochy. Těchto osmnáct skulptur
a drobných plastik pro vás připravila Kamenická
Huť Chodovice ve spolupráci s obcí Pecka a hradem Pecka.

V letošním červenci se na hradě odehrálo sochařské sympozium s názvem Magion, kde šestice sochařů vytvářela svá díla na téma magických lesních
bytostí, skřítků, víl a další čeládky z říše bájí a pohádek. Pozvání na sympozium přijali Jan Škubal (Hořice), Kristýna Kužvartová (Praha), Dalibor Ludvík
známější ve výtvarném světě jako Tygr Liška (svět),
Jakub Matušek (SR) a dva zástupci kamenické huti,
Vít Ryška (Chodovice) a Adam Rosa (Praha). Jejich cílem bylo vyzdobit okolí nové cyklostezky společnou
trvalou instalací. Tato představuje soubor lesních,
magických a pohádkových bytostí, které povstávají
z lesa a z kamenů zde uložených. Ke společnému dílu
na pomezí landartu a krajinné architektury přispěl
každý vlastní měrou, někteří plastikou jednou a jiní
plastikami mnoha (některé sochy darovala též Kamenická Huť se svého sbírkového fondu). Realizace by se
neobešla bez pomoci místních občanů. Kastelán hradu Pecka poskytl prostor pro realizaci soch v hradních zdech. Obec Pecka, zastoupená v osobě starostky, pak projekt podpořila uhrazením části nákladů na
realizaci soch a nákupem materiálu na osazení. Velké poděkování patří i osobě pana Kynčla, který vydatně pomohl při transportu, manipulaci a osazení
děl na místo a také zapůjčením nářadí. I místní sbor
dobrovolných hasičů sochařům přispěl zapůjčením
techniky. Kámen pro sekání darovala kamenická Huť
Chodovice a sochaři dobrovolně darovali svou práci
a nadšení. Tak vzniklo ojedinělé společné dílo rukou
jak místních, tak přespolních, které je určeno Pecce
a okolí jako nová trvalá atraktivita.
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Sochy si může každý prohlédnout z cyklostezky,
aby divák objevil všechny, musí hledat v malebných
zákoutích a někdy zajít i hlouběji do lesa. V budoucnu bude na místo připravena orientační tabule
a podle podoby soch nyní vzniká i série pohádek
a příběhů. Mezi sochami můžete narazit třeba i na
dráčka, víly nebo různé skřítky a skřety. Mezi hlavní
výjevy patří Divá žena (Jakub Matušek) inspirovaná
středoevropskými pohádkami, Květinová víla (Adam
Rosa), která svým klidem a dobrotou rozvíjí poupata květů, Hejkal (Vít Ryška) tento tradiční zástupce
českých pohádek, Zelený muž (Kristýna Kužvartová) inspirovaný tajemnou postavou ukrytou ve výzdobě katedrály v Chartres a Skřítek Pastikaz (Tygr
Liška), který rzí kazí pasti pytlákům a lovcům. Tematicky tak dílo navazuje na místní bohatou tradici
lidových příběhů a pohádek. Nyní jsou sochy dobře
viditelné a září svou novotou do krajiny, ale časem
s ní splynou a stanou se přirozenou součástí okraje
lesa. Dílo bylo vytvořeno s nadějí na obohacení kulturního zážitku z návštěvy zdejšího kraje, i pro potěchu místním, kteří touto cestou často procházejí
a projíždějí. Je určeno všem, zvláště pak lidem, kteří
ve svém okolí rádi hledají a nalézají nové zážitky.
A zážitkem setkání se sochami v přírodním areálu
bezesporu je.
Přeji vám, milí čtenáři, aby se i vám poštěstilo
takový zážitek v Odnoži nalézt.
Adam Rosa
kurátor sympozia

Dětský den
ve Vidonicích
Vidonický dětský den, konaný 14. srpna, plný her
a soutěží se opět vydařil. Bylo nádherné teplo, účast
byla veliká. I miminka se na vidonickém hřišti vesele
batolila na dece a smála se na svět. Opět zavítali
peckovští hasiči a detailně ukázali celé hasičské auto
a vybavení. Děti mohly vylézt i na střechu hasičského auta a vyzkoušet si hasičskou uniformu.
A pak už mohly rovnou skočit do husté pěny, sněhově bílé a lehké jako obláček, kde se dostatečně vyřádily, a pokud jim to bylo přeci jen málo, hupsly si
do obřího skákacího hradu. Pro větší děti byla zábava
v podobě balíků slámy, když se snažily na ně vysko-

čit. Nechyběla diskotéka a písničky na přání. Míčové
hry a zábavná hra na židle. Barevný šašek rozdával po
celý den bonbony a pro rodiče se grilovala kýta.
Když se stmívalo, přišel dokonce i polykač
ohně… Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se
zase za rok!
Alena Nedomová

Děti si hrály a soutěžily
V sobotu 21. srpna odpoledne hasiči z Bělé u Pecky
pořádali Dětský den. Po 15. hodině se na upraveném, čerstvě posekaném hřišti v Bělé u Pecky sešlo
29 dětí z většiny předškolního věku i prvního stupně základní školy, aby mezi sebou soutěžily v pro ně
připravených hrách. Bylo to například nošení míčku
na lžíci, který nesměl spadnout, shazování pyramidy z plechovek míčkem, sbírání papírových čtverečků ze země pomocí brčka a donášení na dané místo,
závody v pytlích, kličkování dvojic mezi značkami,
chůze na kelímkách, přetahování družstev lanem
atd. Dětem se věnovaly a jednotlivé jejich hry řídily
učitelky z mateřské školy Žaneta Bernardová s kolegyní. Do plnění zadaných úkolů se ty starší pouštěly s dětským zaujetím, ty menší občas potřebovaly
rodičovskou pobídku. Děti přitom prokazovaly svou

hbitost, šikovnost, zručnost či rychlost. Za splnění
úkolu je čekala sladká i věcná odměna. Tyto věci byly
pořízeny z účelové dotace Úřadu městyse Pecka.
Hrající si a soutěžící děti od stolků před chatou
bedlivě sledovali přítomní dospělí, především jejich
rodiče či prarodiče a přitom využívali nabízené občerstvení, což byly různé druhy nealko nápojů, pivo
a přímo z udírny chutné teplé uzené, uzený kapr
a klobásy. Nechyběla nabídka slaných tyček, bramborových lupínků a dalších obdobných dobrot. Na své si
pochopitelně přišly i děti v mezičasech her.
Počasí ten den přálo, u lesa bylo příjemně. Děti se
dobře bavily a den si užily, i dospělí byli spokojeni. Lze
tedy jednoznačně konstatovat, že se zábavné sobotní
odpoledne celkově vydařilo, a to i pořadatelům.
Petr Pavel
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KŘÍŽOVKA

Literární křížovka
V tajence je ukryt název jedné z povídek A. C. Doyla, ve které se i takový geniální člověk, jako byl slavný
Sherlock Holmes, dostane do úzkých. Správné znění tajenky z Listů Peckovska 2/2021 je: Věci, na které
nastal čas.
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Vodorovně:
A. Obchodní řetězec; mužské
jméno; B. 1. díl tajenky; C. Africký
kmen; krása (básnicky); D. Iniciály
autorky Fámy; francouzská
tisková agentura: estonská vesnice
E. Chem. zn. kyslíku; 2. díl tajenky;
F. Domácky Veronika; planetka;
druh palmy
Svisle:
1. Glycerid; honitba; 2. Stepní
pták; tázací zájmeno; 3. Nekovový
prvek; název hlásky R; 4. Anglicky
„plavidlo“; plus; 5. Odbor azylové
a migrční politiky; latinská zktratka
(to jest); 6. Španělská vychovatelka;
čidlo zraku; 7. Popisovati; 8.
Evropská klubová asociace; vlákno;
9. Rozhlehlý prostor (slovensky)
Pomůcka: Aja; craft; Kurama; Io;
ita; Oina

A
B
C
D
E
F

Sudoku
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v tabulce tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci
a v každém z devíti čtverců jsou použita vždy všechna čísla jedna až devět, ovšem každé číslo jen jednou.
Pořadí čísel není důležité.
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HASIČI

Hasiči městyse
Pecka oslavili
140 let od svého
založení
Oslavy vypukly v sobotu 11. září 2021 úderem třinácté hodiny slavnostním nástupem patnácti praporů včetně státní vlajky. Velitel vydal rozkaz „pohov“ praporům a předal úvodní slovo starostce městyse paní Haně
Štěrbové.
Následovaly další proslovy významných hostů řičká ruční stříkačka tzv. hydrofor z roku 1872, jež je
a poté byla věnována sboru pamětní stuha Městyse světovým unikátem, a přijeli se s ní pochlubit kolegoPecka. Součástí nástupu bylo předání pamětních listů vé z SDH Hněvčeves.
zasloužilým členům našeho sboru.
Profesionální hasiči ze stanice Nová Paka předV jednom z proslovů byla okomentována historie vedli ukázkové vyproštění osoby z havarovaného voa současnost hasičského sboru v Pecce. Během po- zidla. Dynamická ukázka byla po celou dobu komensledních několika let se radikálně změnilo vybavení tována příslušníkem HZS Královéhradeckého kraje
a technika peckovského hasiče, ale také zázemí. Nově panem nprap. Janem Polákem. Podal odborný výklad,
zrekonstruovaná hasičská zbrojnice je toho důkazem. jak probíhají záchranné a vyprošťovací práce ve spoPo slavnostním nástupu následovala ukázka mla- lupráci se ZZS Královéhradeckého kraje.
dých hasičů z SDH Vidochov, požární útok a štafeta
Opodál u stanoviště zdravotnické záchranné
byla excelentní. Kolegové z SDH Vrchovina předvedli služby probíhala tvorba fiktivních zranění na růzpožární útok s historickou stříkačkou Smekal z roku ných částech těla. Nechyběla komentovaná ukázka
1896. Mezitím se připravoval na ukázku dálkově ří- první pomoci, která určitě stála za zhlédnutí, jelikož
zený robot LUF 60 z výbavy HZSp Škoda Auto Mla- v dnešní době řada lidí neumí adekvátně poskytnout
dá Boleslav, který vzápětí vytvořil nad peckovským potřebnou pomoc.
náměstím vodní mlhu. Parní stříkačka Smekal hasičů
Příslušníci Policie ČR návštěvníkům oslav ukázali
z Jilemnice ukázala, co dokáže pára. Pásové obojživel- vybavení, se kterým vykonávají službu, lákadlem pak
né vozidlo GAZ Bobr od hasičů z Malé Úpy dokázalo byla především výstava zbraní a dalšího speciálního
obecenstvu, jak mrštně se umí pohybovat. Nechyběla vybavení policie.
ani ukázka zásahu s automobilovou stříkačkou AS 16
Na statice se tyčila vozidla CAS T815-7 (HZS Nová
Praga RN hasičů ze Štikova. Největší obdiv budila sta- Paka), CAS T815 Terrno (HZS Nová Paka), TA Nissan
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Navara (SDH Lomnice nad Popelkou), CAS MAN TGM
(SDH Lázně Bělohrad), DA VW Transporter (SDH Nová
Ves nad Popelkou), TA Nissan Navara (SDH Mostek),
CAS T815 Terrno (SDH Nová Paka), CAS T148 (SDH
Nová Paka), CAS T815 (SDH Mlázovice), CAS Š706
(SDH Stará Paka), CAS T815 (SDH Pecka) a CAS T815
Terra (SDH Železnice).
V rámci oslav se prezentovala také řada speciální
techniky například TA LIAZ „Dakar“ z HZS Libereckého kraje, AZ Iveco Magirus z HZS Královéhradeckého
kraje, terénní čtyřkolka SDH Lázně Bělohrad, terénní šestikolka SDH Velká Úpa - Pec pod Sněžkou, CAS
na podvozku T815 8x8 VVN hasičů z Lysé nad Labem,
GAS Bobr z SDH Malá Úpa nebo robot LUF 60 převážený v kontejneru na ANK Scania hasičů z mladoboleslavské Škody Auto.
Historická technika byla dále zastoupena hasičským speciálem Škoda 860 a technickým automobilem T613-4 Milong z HZS Středočeského kraje, vozidlem Škoda s nástavbou Stratílek z SDH Kopidlno, válečnými vozidly Mercedes Benz od kolegů ze Lhoty za
Červeným Kostelcem a z Kruhu, Tatrou T805 z SDH
Dolní Nová Ves, automobilovými stříkačkami AS 16
Praga RN z Ostroměře a Štikova. Přívěsné motorové
stříkačky v zastoupení: Ing. Ebert Sigmund (SDH Ostroměř), Holeček (SDH Kal), Bohumil Mára (SDH Dolní
Nová Ves), Smekal (SDH Vidonice a SDH Třebovětice),
Stratílek (SDH Levínská Olešnice) atd. Dále přenosné
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motorové stříkačky DKW (SDH Pecka), Flader (SDH
Vidochov), PS4 (SDH Stará Paka), PS8 (SDH Pecka) aj.
Nejstarší techniku prezentovaly ruční koněspřežné stříkačky Smekal (SDH Horní Nová Ves, Pecka,
Arnoštov, Vrchovina, Nedaříž a Lhota u Pecky). Nejmenší stříkačky tzv. berlovky ukázali kolegové z SDH
Velké Petrovice.
Oslav se zúčastnilo na 58 kusů techniky různého
druhu a typu. Mimochodem před pěti lety se zúčastnilo „pouze“ 28 kusů techniky.
Samozřejmě nechybělo chutné občerstvení a dětský koutek s omalovánkami, kreslením na kamínky
a různými soutěžemi, vše pod naším palcem. Na co
se ale všechny děti těšily nejvíc, byla pěna, kterou
jsme vytvořili z téměř 20 litrů pěny do koupele.
Snažili jsme se ukázat rozdíl mezi tou nejmodernější technikou a technikou, se kterou naši předci bojovali proti ohnivému kohoutovi. Oheň je stejně ničivý, ale dnes k tomu máme o dost lepší prostředky, jak
zabránit zbytečným ztrátám jak na životech, tak i na
majetku.
Myslíme si, že se naše oslavy vydařily na jedničku.
Tímto za hasičský sbor děkujeme všem účastníkům,
sponzorům, hasičům, rodinným příslušníkům za pomoc při organizaci a hladký průběh oslav!
Michal Pavel
SDH Pecka

SPORT

Memoriál Míry
Tměje v trojkovém
nohejbale
Sobota 28. srpna – Špatné datum, říkáte si? Nedá se
nic dělat, jiný vhodný termín prostě nebyl. A tak i přes
nepříznivou předpověď počasí, v Pecce konanou pouť
a další konané akce v okolí jsme to prostě riskli. A? Vyplatilo se! V 10 hodin byla již staňkovská náves zaplněna auty sportuchtivých nadšenců. A nejen těch. Jako
již tradičně přijeli „naši“ akci podpořit i gurmáni a milovníci dobrého jídla, pití a dobré zábavy. Účast byla
opravdu překvapivá a potěšující.
Vše bylo skvěle nachystáno, hřiště bylo suché, síť
vypnutá, stoly se prohýbaly pod spoustou dobrot, a tak
mohly obě disciplíny odstartovat naráz (nohejbal i konzumace). Na hřišti se sváděly opravdu líté boje o každý bod a soupeři si nic nedarovali zadarmo. Potěšující
zprávou je, že řady sportovců byly rozšířeny o další sportující mládež. Mimo Staňkováků Fandy (12 let)
a Honzy (11 let) přijeli z Nemojova tentokrát i kluci ve
věku 9 a 10 let a byly tak dva týmy nastupující generace,
jejichž výkony byly vskutku obdivuhodné. Klukům to
nejvíce kazili dospěláci.
Kolem poledne se bohužel přihnala dešťová přeháňka, která téměř na hodinu přerušila sportování

venku, nicméně byl alespoň prostor pro občerstvení
i pro sportovce. A aby se nezahálelo zcela, na sále se
odehrávaly souboje všech věkových kategorií v ping-pongu. Po dešti a osušení povrchu se pokračovalo dál
v nohejbale a celý turnaj se úspěšně dohrál. Výsledková
listina: 1. místo: Olešnice; 2. místo: Vidonice; 3. místo:
Nemojov; 4. místo: Tmějáci; 5. místo: Staňkov; 6. místo:
Pecka (kluci bohužel nestihli odehrát většinu zápasů)
Tímto bych chtěla všem poděkovat za účast
a podporu našeho snažení i za skvěle odvedenou
práci všem, kteří se starali o hladký průběh celého
turnaje a přípravu pohoštění. Městysu patří vřelý dík
za finanční podporu.
Výslovný dík patří „našim“ hospodyňkám za výborné „buchétky".
Myslím, že by měl Míra radost, kolik sportovců
a sportovních příznivců se ve Staňkově na jeho počest sešlo a prožilo společně hezkou sobotu v dobré
náladě.
A příští rok zase ve Vidonicích, budeme se těšit,
sousedé naši milí!
Petra Bezstarosti

Myslivecký spolek Sýkornice Bělá u Pecky
Doba kovidová nás značně omezila ve společenské,
sportovní, spolkové a další veřejné činnosti. Členové
mysliveckého spolku Sýkornice přes všechna opatření se intenzivně věnovali lovu černé zvěře, která je
dlouhodobě přemnožená, a jedině zvýšený lov zastaví
a sníží vysoké stavy této zvěře. Díky finanční podpoře
Městyse Pecka jsme provedli přeléčení spárkaté zvěře proti střečkovitosti medikovaným krmivem. Myslivecký spolek uspěl ve výzvě MAS Brána do Českého
ráje v programovém rámci PRV – Podpora venkovských oblastí. Občané obce Bělé a Pecky již poznali,
jak významná je pro Městys Pecka dotační podpora
právě z MAS Brána do Českého ráje, která spolufinancovala chodník a cyklostezku z Pecky do Bělé. I ostatní spolky se mohou o MAS a společné strategii dozvědět více informací na webových http://masbcr.cz.
Dotace z MAS nám umožnila opravit klubovnu my-

slivnu v Bělé, vybudovat nové
sociální zařízení, vyměnit
okna a hydroizolaci. Nový
elektrický rozvod zmodernizoval naši zasedací místnost a umožní lepší spolkovou
činnost. Členové spolku se pravidelně scházejí v myslivně ke schůzové a brigádní činnosti. Objekt dále
slouží k zahájení a ukončení loveckých akcí, uskladnění krmiva pro zvěř a spoustě další činnosti potřebné k provozu myslivosti. 27. 11. 2021 proběhnou v naší
honitbě se zahájením na myslivně klubové zkoušky
Alpského Brakýře. Věřím, že epidemiologická situace bude na podzim příznivá a umožní nám konat
všechny plánované brigádnické, lovecké, kynologické
a společenské akce.
Myslivosti zdar!
Radomír Sedláček – předseda MS Sýkornice

Listy Peckovska / září – listopad 2021

21

SPORT

Vítězem letošního Pecka krosu
František Vagenknecht
Počtrnácté se vydali běžci všech věkových kategorií na tratě v okolí hradu Pecka. Předškoláci a žáci v těsné
blízkosti hradu proslaveného zejména Kryštofem Harantem, junioři a dospělí pak na čtyřkilometrovou trať
s převýšením více jak 150 metrů vedoucí převážně po lesních cestách. Závod byl rovněž součástí Poháru
běžce Českého ráje.
Závody provázelo příjemné počasí. Pořadatelům z OK Reco Sport Pecka se zaregistrovalo více jak sedmdesát běžců, z toho pětadvacet na hlavní trati 4 100 metrů. Ti nejlepší obdrželi při vyhlašování diplomy
a ceny, které věnovaly Městys Pecka, Město Lázně Bělohrad a Pivovar Malý Rohozec. Letos se ještě uskuteční
na Pecce v poslední den roku 2021 tradiční silvestrovský běh. V jednotlivých kategoriích se při Pecka krosu
dařilo nejvíce těmto závodníkům:
Oficiální výsledky Pecka kros
Pecka 1. 9. 2021 – 14. ročník
Předškoláci 1 (2017 a mladší)
100 m
1.	Kryštof Machek – 2017 - Pecka
2.	Martin Ježek – 2019 – SK Stará Paka
Předškolačky 1 (2017 a mladší)
100 m
1.	Sára Poláková – 2018 – MŠ Pecka
2.	Lucie Galajdová – 2017 - Mostek
3.	K ačenka Novotná – 2019 – OK Reco Sport
4.	A nežka Machková – 2019 – Pecka
5.	Verunka Krátká – 2019 – Borovnice
	Stuchlíková Eliška – 2017 - Pecka
Předškoláci 2 (2015–2016)
100 m
1.	Míra Galajda – 2015 - Mostek
2.	Tomáš Bäumelt - 2015 - Pecka
3.	Štěpán Bäumelt – 2017 – Pecka
4.	Jakub Novotný – 2015 – Pecka
5.	Václav Haken – 2016 - Mostek
Předškolačky 2 (2015–2016)
100 m
1.	Aneta Hylmarová – 2015 - Pecka
2.	K arolína Jindrová – 2016 - Pecka
3.	Mariana Morávková – 2015 – Pecka
4.	Nela Nguyen – 2015 – Pecka
5.	Eliška Hlušičková – 2015 – Pecka
6.	Elena Krátká – 2016 - Pecka

Nejmladší žákyně (2012–2014)
350 metrů
1.	Johana Háková – 2012 - Studenec – 1:04
2.	Petra Hakenová – 2012 - Mostek – 1:05
3.	Zuzana Háková– 2012 – Studenec– 1:09
4.	A nička Marková – 2014 - Miletín - 1:12
5.	Markéta Ježková – 2014 – Roškopov – 1:17
6.	K ateřiná Hakenová – 2014 – Mostek – 1:18
Nejmladší žáci (2012–2014)
350 metrů
1.	Adam Herbrych – 2014 – Bělá u Pecky– 1:09
2.	Tobiáš Crha – 2014 – Pecka – 1:10
3.	Filip Podlipný – 2012 – Sportcentrum Jičín – 1:12
Mladší žákyně (2009–2011)
700 metrů
1.	Karolína Zrnová – 2009 – Jilemnice – 2:03
2.	K amila Klouzová – 2009 – Studenec – 2:32
Mladší žáci (2009–2011)
700 metrů:
1.	Lukáš Jakubský – 2009 – Pecka – 1:58
2.	Marek Škorpil – 2009 – Jiskra Hořice – 2:04
3.	Matyáš Praus – 2011 – Pecka - 2:12
4.	Marek Jiřík – 2011 – Studenec – 3:06
Dorostenci (2003–2005)
4100 metrů
1.	Milan Krupka – 2003 – Pecka -17:06
2.	Ondřej Sakáč – 2003 – Pecka – 17:52
3.	Marek Škorpil – 2009 – Jiskra Hořice – 22:00
4.	Tibor Sakáč – 2005 – Pecka – 22:26
5.	Matěj Zahradník – 2003 – Pecka – 26:33

Hlavní trať 4100 metrů:
Muži 1 (1982–2002)
1.	Adam Krupka – 2001 – Šárovcova Lhota – 17:28
2.	Martin Fikar – 1983 – Hořice – 17:49
3.	Michal Vejvoda – 1982 – TJ Sokol Jičín – 17:58
4.	Tomáš Pánek – Stará Paka – 18:53
5.	Vojtěch Pospíšil – TJ Sokol Jičín – 20:04
Ženy 1 (1982–2002)
1.	Bára Kuldová – 1992 – Havlovice – 23:34
2.	Martina Knoppová – 1983 – Mostek – 24:24
Muži 2 (1972–1981)
1.	František Vagenknecht – 1977 – Nová Paka – 16:50
2.	Jaromír Kindl – 1979 – Continental Jičín – 18:39
3.	Michal Polák – 1977 – Pecka – 18:41
Ženy 2 (1972–1981)
1.	Veronika Podlipná – 1981 – Sportcentrum Jičín – 23:50
2.	Jana Škorpilová – 1974 – Sportcentrum Jičín – 24:05
Muži 3 (1962–1971)
1.	Michal Valenta – 1962 - Tužín – 23:25
Muži 4 (1952-1961)
1.	Vítězslav Šolc – 1957 – BKL Machov – 21:40
2.	V lastimil Flégl – 1953 – Brtev – 23:06
3.	Martin Škorpil – 1957 – Jiskra Hořice – 24:53
4.	Josef Berger – 1958 – Pecka – 26:55
Muži 5 (1951 a starší)
1.	Václav Šír – 1948 – Rokytnice nad Jizerou – 26:43
2.	K arel Trejbal – 1951 – SKP Mladá Boleslav – 27:12

Dorostenky (2003–2005)
4100 metrů
1.	Karolína Pavlová – 2007 – Studenec – 24:29

Pavel Vydra
Foto: Iva Kábrtová
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KOUPALIŠTĚ

Ohlédnutí za
proběhlou sezónou
v kempu Pecka
Jak již bývá zvykem, po letních měsících přišel čas na
hodnocení uplynulé sezóny.
Rok 2021 byl opět poznamenán celosvětovou pandemií. Dle vládních nařízení jsme kemp mohli otevřít
až v ke konci května, na úspěšnosti sezóny to však
nebylo znát. I přes mírný pokles stanařů jsme zažili
úspěšnou sezónu.
Veškeré chatičky byly po celé léto plně obsazené,
a tak i nadále potvrzujeme postavení jednoho z nejlepších kempů v zemi.
Abychom hostům dopřáli ještě větší komfort, postavili jsme v areálu další sociální zařízení. Vysoký
standard se snažíme držet jak na poli čistoty, kdy
celý areál byl hned několikrát za den uklízen, tak
v restauraci, kde jsme každý den měli nachystáno
zhruba deset hotovek. Vybrat si u nás mohl opravdu každý, ani vegetariánská či bezlepková strava pro
nás nebyla problém.
Letošní rok byl ve znamení kulturních a sportovních akcí. V našem areálu jsme měli tu čest přivítat
komiky z „Na stojáka“, jičínské Beatles, hudebníky
Michala Prokopa či Pekaře a v samotném závěru
sezóny již tradiční Tři sestry. Co bychom však rádi
vyzdvihli, je červnový Dětský den. Pro děti bylo nachystáno několik soutěží, přehlídka techniky záchranných složek a v neposlední řadě i vystoupení divadelního spolku Lipany a Michala z Kouzelné
školky. Tuto akci navštívilo okolo 800 lidí a můžeme
ji tedy považovat za úspěšnou.

Rádi bychom touto formou tedy poděkovali všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na hladkém průběhu celého dne, speciálně pak místním dobrovolným
hasičům v čele s Michalem Pavlem, kteří nejen nachystali ukázku veškerého vybavení, ale sami se zapojili do aktivit s dětmi. Děkujeme!
Co se týče sportovních akcí, mimo Cyrilometodějský turnaj ve volejbale se k nám na antukové kurty
vrátil i nohejbal. Na oba zmíněné turnaje se dostavila
absolutní špička svého sportu v čele s reprezentanty
národního týmu. K již prestižnímu turnaji ve volejbalu se tak přidal další – nohejbalový.
Už nyní pilně pracujeme na přípravách další sezóny. Celý kemp projde generální údržbou a opravami,
které si jistě po náročné sezóně zaslouží. Doladíme
veškeré nedostatky, kterých jsme si vědomi, a pokusíme se laťku kvality opět posunout o něco výše
– například rychlým občerstvením, které právě dokončujeme nedaleko restaurace. Ošizeni nebudete
ani o sportovní turnaje, ani o hudební vystoupení.
Těšit se můžete například na bratry Ebeny, kapelu Buty či na Dětský den, konkrétně na vystoupení
Štístka a Poupěnky.
Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a opět se
na vás těšíme v roce 2022!
Za celý tým Koupaliště a kempu Pecka
Jiří Šacler, recepční
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Oslavili svá životní jubilea

Vítání občánků

Ve 3. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Pšeničková Danuše z Pecky – 80 let
Grohová Ludmila z Pecky – 89 let
Rolfová Zdeňka ze Lhoty u Pecky – 87 let
Štajerová Zlatica z Pecky – 80 let
Nyčová Irena z Pecky – 80 let
Tázlar Jaroslav z Pecky – 80 let
Stárková Hana z Pecky – 80 let
Erben Zdeněk z Horního Javoří – 86 let
Rais Vratislav z Bělé u Pecky – 80 let
Styblík Jiří z Pecky – 90 let
Mičík Václav z Pecky – 86 let
Pavlíčková Miroslava z Kalu – 93 let

V měsíci říjnu 2021 se uskuteční slavnostní vítání
občánků. Budou přivítány tyto děti:
Kobrýnová Markéta z Pecky
Plecháčová Ema z Horního Javoří
Prokšová Doubravka z Bukoviny u Pecky
Nalezencová Ester z Bělé u Pecky
Kout Josef ze Lhoty u Pecky
Ordáňová Anna ze Lhoty u Pecky
Kos Oliver ze Lhoty u Pecky
Kaprasová Anna a Běla z Arnoštova
Plha Matyáš ze Lhoty u Pecky
Stuchlíková Kristýna z Pecky
Grofová Laura a Linda z Bělé u Pecky
Nyč Tobiáš z Pecky
Truneček Šimon z Pecky
Vondrouš Matyáš z Vidonic
Hillebrant Václav z Pecky
Horová Zora z Pecky
Stuchlíková Rozárie z Pecky
Hoška Ondřej ze Lhoty u Pecky
Pech Erik z Kalu
Šerpán Jakub z Pecky
Losmann Patrik z Pecky
Berger Eliot z Pecky
Preissler Lukáš z Pecky
Plot Štěpán z Pecky
Balihar Martin a Šimon z Pecky
Kraus Richard z Bělé u Pecky
Crhová Anežka z Pecky
Šeps Pavel a Petr
Stuchlík Tomáš z Bělé u Pecky
Přejeme pevné zdraví a pohodu

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

Navždy nás opustili:
Kraus Jiří z Pecky
Šmídová Iva ze Lhoty u Pecky
Rejčová Růžena z Pecky
Zvercová Růžena z Pecky
Věnujme jim tichou vzpomínku.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v prosinci 2021.
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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