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Kryštof Harant a jeho Pecka
Přípravy slavnostní sezóny roku 2021, kdy si připomínáme hned dvě významná výročí – 400. výročí popravy
sedmadvaceti českých pánů a 100. výročí předání hradu do vlastnictví městečka, právě vrcholí. Od dubna do
konce října je plánována řada zajímavých akcí, přednášek, výstav, koncertů a dalších doprovodných pořadů.
Forma, jakou budou moct proběhnout, ale bude nadále
záviset na aktuálních pandemických opatřeních. Věříme však, že aspoň na některých akcích se společně
uvidíme. Připomínkový program s názvem Kryštof Harant a jeho Pecka můžete průběžně sledovat v místních
tiskovinách a na sociálních sítích nebo přímo na novém
webu, který byl pro tuto příležitost zřízen (viz níže).
-r-

Svátky probouzející se přírody,
vonících květin a rozzářených dní,
to jsou Velikonoce!

Přejeme jejich
příjemné prožití.

Nové internetové stránky
Všechny důležité informace ohledně akcí spojených
s peckovskými výročími roku 2021 najdete na internetových stránkách www.harantovapecka.cz. Krom
aktuálního kalendáře akcí tady budou i různé soutěže a kvízy, historické zajímavosti a data o Harantovi
i hradu.
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Úřad

Investice do rozvoje obce pokračují
i v době nouzového stavu
Vážení spoluobčané,
jaro klepe na dveře, déšť se střídá se sněhovými
vločkami, slunce si s námi hraje na schovávanou,
ale přeci jen ve vzduchu cítíme jaro a naději, že se
náš život vrátí k normálu.
Ale co v současné době znamená vrátit se k normálnímu životu? Každý z nás si během posledního roku, kdy nás provázel a stále provází nezvaný
host, virus s názvem SARS-CoV-2 neboli COVID-19
uvědomil, že k tomu, abychom zase žili tzv. normálně, stačí relativně málo - moci se volně pohybovat,
navštěvovat se s rodinou, kamarády a známými,
děti mohou chodit do školy, obchody, restaurace
a služby jsou otevřené. Chceme toho moc? V současné době, kdy statistiky hovoří o velkých počtech
úmrtí spojených s covidem, nemocnicích přeplněných pacienty se zákeřným virem, tak si nepřeji nic
jiného, než virus zastavit i za cenu nepříjemných
opatření. Proto vás prosím, dodržujte mimořádná
opatření, noste respirátory, zvažte možnost dát se
očkovat a tím snižovat riziko šíření nákazy.
Vím, že stále slýcháme „vydržme to ještě nějaký
čas“, ale nikdo nedokáže říci, jak dlouho ještě. Proto mysleme stále na ty, kteří patří do rizikových
skupin, a snažme se je chránit alespoň svým zodpovědným přístupem.
V obcích se nám kvůli pandemii zastavil kulturní a společenský život, ale investice do rozvoje pokračují.
Na letošní rok zastupitelé schválili v rozpočtu
rekonstrukci bytového domu v čp. 211 v Pecce. Rekonstrukce se týká kompletní výměny oken a dveří, izolace proti zemní vlhkosti, zhotovení nových
podlah, sádrokartonových podhledů, vybudování
centrální plynové kotelny, rekonstrukce rozvodů
elektrické energie včetně nové přípojky, rekonstrukce bytu v 1. patře s vybudováním sociálního
zařízení, zateplení vnějšího pláště budovy, podlah
a stropů, příprava podlahy na půdě pro vestavbu 2 bytových jednotek, zhotovení fasády, úprava
zpevněných ploch, položení zámkové dlažby. Na
práce týkající se úspor energie byla získána dotace
ze Státního fondu životního prostředí ve výši 40 %
uznatelných nákladů.
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Budeme pokračovat v revitalizaci zeleně na Peckovsku. V loňském roce firma Zahradnictví Květ
provedla bezpečnostní a zdravotní řezy lip a javorů
v Arnoštově, v Bukovině, v Horním Javoří a v Pecce. V letošním roce budou práce pokračovat pokácením 2 ks lip na náměstí, výsadbou 5 ks nových
lip, založením záhonů okolo morového sloupu, u lip
a na břehu u parkoviště. Na tyto práce budeme
čerpat finanční prostředky z Evropské unie.
Projekt Bezpečné cesty na Peckovsku bude letos pokračovat rekonstrukcí pěšin pod hradem,
přístupové cesty k pomníku I. světové války včetně
instalace veřejného osvětlení. Na tuto akci byla získána dotace z Královéhradeckého kraje. Začátkem
června firma ČEZ a. s. zahájí práce na rekonstrukci
rozvodů nízkého napětí v Desateru, směrem k hradu. Rozvody budou umístěny do země, obec využije
jejich výkopových prací a položí zde nové rozvody
veřejného osvětlení a vymění v tomto úseku stožáry a světla.
V současné době čekáme na výsledky dotačních
programů Ministerstva pro místní rozvoj. Z těchto programů jsme požádali o finance na přístavbu klubovny ve Vidonicích a na opravu sportoviště
u základní školy.
Abychom byli připraveni na další období, připravují se projekty na rekonstrukce místních komunikací na Žižkově, v Chudobinci a pod kostelem. Stavební řízení je zahájeno na rozšíření komunikace
do Lhoty – lokalita nové domky.
Letošní rok je pro Pecku velmi významný,
21. 6. 2021 si připomeneme 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí.
Mezi nimi byl Kryštof Harant, pán na hradě Pecka.
Druhým významným dnem je 13. 6. 1921, kdy hrad
Pecka přešel z rukou majitele Karla z Trauttmansdorffu do správy obce Pecka. Zatím jsou kulturní,
společenské a sportovní akce omezeny, proto připravujeme různé varianty, jak si významná výročí
připomenout. Sledujte proto stránky obce, hradu,
knihovny, kde budeme vše postupně zpřesňovat.
Přeji Vám všem pevné zdraví, ještě trochu trpělivosti a mnoho sil.
Hana Štěrbová

Fara

Nepomluvíš bližního – osmé ne z Desatera
Přeji dobrý den a požehnané Velikonoce 2021,
sestry a bratři z Pecky
a okolí. Zima přešla, je zde
jaro, i půst se završil, jsou
Velikonoce. „Nepomlouvejte druhé,“ říkal pro letošní půst papež: „Slova se
mohou změnit v polibky,
pohlazení a léčiva, anebo
v nože, meče a střelné náboje. Když vrháme bomby,
tvořené pomluvou, očerňováním a závistí, stáva-

Rok svatého Josefa
Dne 19. března 2021 zahájil papež Rok svatého Josefa,
v němž se zabýváme tématy o „pozemském“ otci Ježíše z Nazareta jako ochránce rodiny, dobrého manžela
a spolupracovníka na spáse, věřícího. Kladné vzory
mužů nebo žen rádi promítáme do svého života. Pozitivně, či ne, jako romantický film, který dojme k slzám, pravdě však uniká. Prázdné řeči, nevkusné, zbytečné, to je realita v dnešních médiích, společnosti,
jako i strašení a nadbytečné zákazy. V křesťanské televizi zní heslo „Společně to vydržíme“, děti, mládež,
dospělí, staří, co nám taky zbývá. Virus kosí přátele
i nepřátele, prst Boží jakoby připomíná, že už je toho
hříchu a zloby příliš i na Boha. Ve starém zákoně Bůh
často promíjí, je shovívavý, dá se uprosit Mojžíšem.
Pak ale přeteče míra a přijde potopa, rána, mor, oheň,
pohroma, něco zlého jako následek neposlušnosti Božích příkazů. Dnes už sice letíme na Mars, ale neuchráníme rodiče, příbuzné před úmrtím s covidem
a na covid. Mnozí rádoby křesťané odhodili svůj křestní závazek, smlouvu ve křtu s Bohem a žijí pohansky.
Kdoví jestli se ve sčítání přihlásili hrdě k rodině církvi,
křesťanské víře i veřejně před státem, jak biskupové
žádali? Letošní Velikonoce budeme slavit ve stínu již
25 tisíc mrtvých v naší zemi, obětí pandemie. Jak do
toho zapadá radostná velikonoční zvěst o zmrtvýchvstalém Kristu? Ale Ježíš přijal utrpení a smrt, aby se
k nám snížil a spojil s naším utrpením, i všem trpícím
na covid a jiné utrpení, aby toto lidské utrpení vykoupil. A nyní je, byl vzkříšen, je živ! A přesto k němu neutíkáme. Tajemství víry bude pro celé lidství nabídkou
a odpovědí k přijetí nebo zradě Krista.

jí se z nás teroristé.” „Když mlčíš, mlč z lásky, když
mluvíš, mluv z lásky,” nabádá sv. Augustin a spolu
s ním sv. František: „Nepomlouvej druhé lidi. Není to
pouze mravní skutek, nýbrž také lidské gesto. Pokud
totiž očerňujeme druhé, špiníme Boží obraz, který je
v každém člověku.” Papež proto vybízí ke správnému
nakládání s jazykem, jelikož: slovem lze dobrořečit
i zlořečit, slova se mohou změnit v nezdolnou zeď či
otevřená okna. Ovocem ticha je modlitba a ovocem
modlitby je víra. Víra plodí lásku, láska plodí službu.”
Předmluvu ke knize italského kapucína uzavírá František invokací k Panně Marii, Matce ticha, aby „nás
naučila správnému užívání jazyka, dala nám sílu každému dobrořečit, pokoj v srdci a radost ze života.”

Velikonoční bohoslužby na Pecce
Také letos se konají s omezením a hygienickými předpisy. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18.00, na Bílou
sobotu bude otevřen kostel a „Boží hrob“ a vigilie večer
v 19.30. A v neděli – Boží hod velikonoční, jako obvykle: Borovnice v 8.00, Pecka 9.30 a Mostek 11.00; na pomlázku v Pondělí velikonoční pak ráno v 8.00. Přejeme
vám z farnosti požehnané Velikonoce 2021 a návrat do
nového, lepšího života.

Toto je letošní téma. V pátek 28. května od 18 hodin proběhne již 15 ročník Noci kostelů, kdy snahou křesťanů je připravit program a pozvat do
kostela lidi. Rádi bychom pozvali i do kostela
sv. Bartoloměje na Pecce k setkání a kulturnímu
programu, v rámci možností doufajíc v rozvolnění. I na všechna další setkání.
Přijďte pobejt.

Stránku připravil P. Lubomír Pilka
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Hrad

Dvě výročí spojená
s peckovským hradem
Rok se s rokem sešel, začátek dubna, kdy se na hradě otevírá, turistická sezóna je
tady, už i venku to vypadá, že jaro si se zimou poradí, ale… Republika se plácá v koronavirové krizi, návrat ke společenskému životu tak, jak jsme na něj byli zvyklí
v minulosti, je v nedohlednu. A stejně tak otevření památek. S nadějí a velkou dávkou
momentální pozitivity (nikoliv covidové) si říkáme, tak snad už třeba za měsíc by se
mohlo… No, kdo ví. A je to teda velká škoda. Zrovna letos, kdy jsme si chtěli během celé
sezóny připomínat dvě významná výročí, v plánu byla řada kulturních a společenských
událostí. Snad alespoň část z nich budeme moci nějak společně prožít.
Zpátky k těm výročím. První se vztahuje k posledním dnům života Kryštofa Haranta. V červnu uplyne
400 let od chvíle, kdy jeho bohatý život ukončil mečem
kat Jan Mydlář. Už na přelomu února a března 1621
byl na peckovském hradě zatčen oddílem Albrechta
z Valdštejna. Přes Bukovinu a Bělohrad byl odvezen
nejdříve do Jičína a pak od 19. března 1621 byl vězněn
v pukrabském úřadu na Pražském hradě. Po následných výsleších a obhajobách byly vyneseny rozsudky.
Celkem bylo odsouzeno 45 osob, 29 z nich ke ztrátě
majetku a hlavně života. Harant byl odsouzen k smrti stětím, jeho hlava měla být ponechána u mrtvého těla. V pondělí 21. června, v první letní den roku
1621, v brzkých ranních hodinách přistupovali jeden
po druhém odsouzení k popravišti. Harant jako třetí
v pořadí. Meč kata Mydláře jedinou ranou ukončil život renesančního velikána českých dějin. Bývalo dobrým zvykem připomínat hlavě hudební tvorbu K. Haranta během Harantovských slavností historického
zpěvu. Nicméně ochromení kulturní scény zapříčinilo
to, že řada sborů nemůže zkoušet, a tak varianta velkolepých slavností, tak jak by si ty výroční zasloužily,
určitě nebude. Doufejme a pevně věřme, že v polovině
června už bude alespoň nějaká možnost hudební život Haranta připomenout nějakým koncertem.
S červnem je spojeno i druhé letošní peckovské
výročí. To už vám asi nebude tak známé jako datum

smrti K. Haranta. Bude tomu přesně 100 let. Opět to
bylo pondělí, tentokráte 13. června, které se zapsalo
významně do historie městečka. V ten den převedl
Karel z Trauttmansdorffu, tehdejší majitel peckovského hradu, bývalé sídlo Kryštofa Haranta do majetku obce. Moc dobře věděl, jak špatném stavu hrad
předává, a proto na jeho opravy přidal i 15 979 korun
a 12 haléřů. Započalo se tak období, kdy se o správu
hradu stará naše městečko. V červnu 1921 se konala
i velkolepá oslava na připomenutí 300 let od úmrtí K. Haranta. Před školou byl odhalen jeho pomník,
Rafael Engelman vydal monografii věnovanou historii hradu a městečka. Obec nechala opravit všechny
cesty a obyvatelé z vlastního přičinění prý opravovali a bílili svá obydlí. (To jen na okraj, až nebudete
pro samý lockdown vědět, do čeho píchnout).
Uvidíme, co z plánovaného na letos se podaří nakonec opravdu uspořádat. Slavnostní otvírání hradu
s příjezdem Kryštofa Haranta určitě ne, Harantovské
slavnosti snad alespoň v nějaké podobě. O všem se
dozvíte v obecním bulletinu, z plakátů, v prázdninových listech, na webu hradu i obce a taky na úplně novém výročním webu www.harantovapecka.cz.
Věřme, že se nakonec setkáme i přímo na hradě při
nějaké akci.
Těšíme se na vás.
Honza Murdych, kastelán hradu

Pecka nabídne dvě výroční vína
Po celý rok si budeme připomínat dvě významná peckovská výročí. 400 let od smrti Kryštofa Haranta a 100 let od
získání hradu do obecního majetku. Aby si bylo čím připít,
nechala obec připravit dvě vína. Červené Rulandské modré (2018) z vinařství Kern a bílý Ryzlink vlašský (2018) od
Zdeňka Peřiny. Vína s originální výroční etiketou (ideální
třeba jako dárek pro návstěvu) budou k dostání na obecním úřadě i a na hradě.
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Slavný rok 1921 v kronice městečka
V letošním roce si připomínáme 100. výročí od předání hradu obci a zároveň i 400. výročí popravy sedmadvaceti českých pánů, mezi kterými byl i náš Kryštof Harant. Hrad a připomínka Harantovy smrti na
staroměstském popravišti zaměstnávaly před 100 lety i naše předky. Jejich plány a péči o zvýšení povědomí o Pecce zachycuje kronika městečka:
První polovina roku
vyplněna byla přípravami
na zbudování památníku majiteli hradu Pecky
panu Krištofu Harantovi z Polžic a Bezdružic,
pánu na Pecce.
Kryštof Harant byl
český pán, jakých poskrovnu nalézáme v českých dějinách. Byl pán
vzdělaný,
šlechetný
a spravedlivý hlavně ke
svým poddaným. Narodil se r. 1564. Již v mládí
svém osvojil si několik
jazyků a záhy dán byl
do služby ke dvoru arciknížete Ferdinanda Tyrolského. Po smrti svého
otce vrátil se do Čech
a zde za věrné služby domu Habsburskému prokázané povýšen byl do stavu panského. Po smrti své choti
podnikl odtud cestu do Italie, na východ a do Svaté
země. Své zkušenosti a dojmy sepsal ve zvláštní knize, která nazvána „Cestopis Krištofa Haranta…“
Cestopis opatřil vlastnoruční kresbou. Byl velmi
dobrým malířem.
Ve válkách tureckých vynikl jako slavný vojevůdce.
Se třetí manželkou svojí, ctnou Salomenou Hradišťskou z Hořovic bydlel pak trvale na hradě Pecce. V roce
1617 přestoupil na domluvu známých k víře podobojí
a odbržel vysoký úřad zemský. V bitvě však na Bílé hoře,
kde národ český veden byl tenkrát šlechtou a hynul, nebyl. V únoru 1621 odvezen byl z hradu Pecky 23. února
nejprve do Jičína a pak do Prahy, kdež byl vězněn. Dne
21. 6. 1621 položil neslavně jako ostatní páni hlavu na
špalek katu. Telo jeho pohřbila manželka jeho, kde, není
známo. Jedna zpráva též praví, že na Pecce.
Po smrti Harantově koupil hrad Pecku s panstvím
Albrecht z Vladštejna a ten daroval jej kartuziánům,
usedlým ve Valdicích u Jičína. Po zrušení řádu císařem
Josefem spravovala hrad administrace státních statků
a ta hrad dala soustavně ničiti. R. 1824 koupil hrad

v dražbě Ferdinand kníže Trauttmansdorff. V roce 1830
při požáru v městečku chytl též hrad a celá střecha shořela. Od té doby hrad pustl a nikdo se o něho nestaral.
Klenba řítila se za klenbou a nesvědomití lidé pomáhali
zhoubnému dílu přírody.
Již delší dobu uvažovalo se o záchraně hradu. Vhodná příležitost se naskytla letošního roku. Zemský památkový úřad byl požádán za podporu a pomoc při
zachraňovacím díle. Ten pak vyslal do Pecky komisi
sestávající z architekta p. Říhy z Prahy, ze státního
konzervátora p. prof. Dufka z Hořic, z místodržitelského rady a přednosty okresní pol. správy p. Troníčka, ze zástupců panství a zástupců obce. Komise hrad
prohlédla, uznala, že nutno jest hrad zabezpečiti, aby
dále nebyl ničen, a nastínila také podmínky, za kterých by obec mohla přejmouti zříceninu i s okolním
pozemkem. Obec žádala 15 975 K. Panství se nejprve
zdráhalo, ale konečně sjednána byla smlouva, dle které
městečko Pecka přijímá hrad do své správy za odměnu
15 975 K a hrad i s okolním pozemkem ve výměře 1 ha
přechází trvale do obecního jmění. Tímto okamžikem
přestalo také vandalské ničení hradu a zabezpečen městečkem dozor na udržování jeho.
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Letošního roku připadla 300 letá památka potupné smrti českých pánů na Staroměstském náměstí
v Praze. Městečko Pecka se rozhodlo, že důstojně oslaví tuto památku v osvobozené vlasti a panu
Krištofu Harantovi, že postaví památník na rampě
k tomu cíli již připravené před měšťanskou školou.
I sezvána byla k tomuto cíli schůze všech občanů,
kteří by chtěli v té věci pracovati. Předsedou zvolen
ředitel Rafael Engelman a byli zvoleni dva jednatelé,
dva pokladníci. Pomýšlelo se tedy na akci rozsáhlého slohu. Zároveň s odhalením památníku měla býti
uspořádána veliká pietní slavnost památce popravených. Při té příležitosti byl sledován také cíl propagační, pozvednouti turistiku a uvésti v širší známost
městečko i hrad Pecku.
Návrh na pomník vypracoval profesor sochařské
školy hořické p. Mára, který také dohlížel na práce kamenické. Památník byl pracován ve skále na Boháňce
z tvrdého bílého pískovce. Zhotovil jej sochař J. Bílek
z Vojic. Když byl dohotoven, rolníci peckovští jej po

kusech zdarma přivezli do Pecky a kamenický mistr
Holeček z Bohánky jej se svými pomocníky postavil.
Celkový náklad na pomník obnášel 23 000 K.
Mezi tím výbor „Harantova sdružení“, jak se nazýval, horečně konal přípravy ke slavnosti odhalení pomníku, kterou určil na den 26. června 1921. Všem rodákům peckovským, všem známým, všem korporacím
zaslány pozvánky a všichni žádáni o podporu. Dosti
četné příspěvky se scházely ze všech stran. Dalo se též
předpokládati, že návštěva slavnosti bude veliká, dle
toho bylo na vše pamatováno.
Obec dala upraviti všechny cesty a ulice a znovuzřídila novou ulici vedoucí z náměstí směrem ke
hradu za stájemi p. Drašara a rozšířila cestu ze silnice
přímo na hrad.
Ale i občané nelenili a nově bílili a opravovali i malovali své domy, takže cizinci chválili čistotu a spořádanost městečka.
Připravila Věra Kociánová
Pokračování příště

Sčítání lidu,
domů a bytů 2021
Český statistický úřad oznamuje občanům, že
sčítání lidu, domů a bytů 2021 začalo rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021.
Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři.

6

Listy Peckovska / březen – květen 2021

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
Český statistický úřad v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou ČR distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterém dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacím komisařem a obyvatelstvem. Sčítací komisaři z tohoto důvodu nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů, v případě
potřeby se obyvatelstvo může obrátit na infolinku
840 30 40 50. Podrobné informace najdete na webových stránkách městyse: www.mestys-pecka.cz.

Školka

Krátce z mateřské školy…
Již měsíc máme mateřskou školu uzavřenou pro všechny děti. Po celý pracovní týden ale mateřská škola
pracuje – připravujeme se na příchod dětí do MŠ, vyrábíme pomůcky pro výuku a vzdělávání dětí, chystáme
výzdoby tříd i celé budovy MŠ, připravujeme pro děti vzdělávací programy na interaktivní tabuli a postupně provádíme činnosti, které vedou ke zlepšení vzdělávacích aktivit dětí. Pokud nám to počasí dovolí a děti
ještě nebudou moci přijít do MŠ, čekají na nás i práce na školní zahradě.
Pro všechny děti, ale hlavně pro děti předškolní,
které od září vymění naši budovu za nově (a krásně)
opravenou základní školu, připravujeme pracovní listy. Každý týden rodiče obdrží na svůj e-mail úkoly,
které by si s dětmi měli vypracovat. U předškolních
dětí je to povinnost. Děti dostávají úkoly ze všech
vzdělávacích oblastí, které by za normálního provozu
plnily v mateřské škole. Tak najdou třeba list s jednoduchým počítáním, s poznáváním různých rozdílů,
s poznáváním tvarů, vyhledáváním písmenek, grafomotorikou, spojováním stejných obrázků, s náměty
na vyrábění, cvičení, říkání…
Od některých rodičů a dětí máme zpětnou vazbu
– posílají nám obrázky splněných úkolů a moc jim za
to všem děkujeme.

A co dál? Čekáme, že budou mateřské školy co
nejdříve otevřeny a my budeme moci s dětmi pracovat. Už se nám stýská. Až děti nastoupí, čeká je ve
školce karneval, který jsme jim slíbili před zavřením
mateřské školy.
V měsíci květnu čeká mateřskou školu zápis dětí,
které by od září měly do MŠ nastoupit. Podrobné
informace si mohou rodiče přečíst na letáku nebo
budou umístěny na webových stránkách mateřské
školy.
Nyní si přejme, ať se epidemiologická situace
zlepší a vše se bude pomalu vracet do svých kolejí.
Všem přejeme hodně sil a hlavně zdraví.
Za MŠ Pecka Jana Murdychová

Online Veselá
družina
Na naší škole probíhá vysílání Veselá družina pro
děti prvního stupně. Setkáváme se pomocí aplikace
Teams, kde mají děti distanční výuku a s programem
jsou zvyklé pracovat. Náš záměr byl určen především
pro děti a rodiče v této náročné době, kdy musí trávit
většinu svého času doma. Snažíme se vést děti k samostatné činnosti, aby si rodiče mohli odpočinout
a měli čas na práce spojené s chodem domácnosti.
Při našich pravidelných setkáváních, která probíhají každý den od 12.30 do 15 hod., se snažíme o různorodost činností tak, aby děti stále překvapovala
a bavila. Mají rády čtení pohádek a při čtení ilustrují
příběh. Obrázky budeme posílat do soutěže a těšíme
se, jak se budou líbit. Někdy se zabavíme kvízy, hádankami a pantomima je pro ně taky velká zábava.
A v neposlední řadě oblíbené tvoření. To děti zvládají
velmi dobře a jsou šikovné. Často se k nám přidávají
i jejich sourozenci a velmi nás potěší, když se k nám
přidají i maminky.

Děti se vždycky nejvíce těší na divadlo. Námětem jsou
lidové pohádky, které už mezi dětmi přestávají být
známé.
V družině děti oceňují, že si můžou hrát, soutěžit
a povídat mezi sebou a být aspoň tak v kontaktu se
spolužáky.
Rádi přivítáme do naší družiny další děti a budeme
se na ně těšit! Naši práci si můžete prohlédnout v galerii na www.zs-pecka.cz.
Martina Suchardová, vychovatelka ZŠ Pecka
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Pořád se něco děje

Někteří žáci se rozhodli s předstihem řešit ptačí bytový problém a tak vznikly ptačí budky.

a SNĚHULÁCKÁ VÝZVA

4. tříd
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PTAČÍ BUDKY IHNED
K NASTĚHOVÁNÍ

tří

2.

ň

pe

u
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ti vyřazeny a odsunuty k likvidaci a z části omyty
a umístěny do nových skříní.
Výsledek je nepřehlédnutelný. Archív je jako
z cukru, technický kabinet vypadá zase jako kabinet a učebna výtvarné výchova, která sloužila jako
nouzový sklad, je připravena uvítat žáky – až covid
dovolí.
To víte – pořád se něco děje.
Alena Müllerová

6.

Ačkoli se to nezdá, pod dokončovaným pláštěm naší
školy to bublá aktivitou. Podařilo se postupně dokončit rekonstrukci archívu školy a technického kabinetu. Tyto dvě místnosti běžný návštěvník vůbec
nezaznamená, ale pro chod školy jsou důležité. Obě
místnosti obdržely nová okna, výmalbu a nábytek,
který nahradil mobiliář v dezolátním stavu. Pak přišlo na řadu stěhování, kterého se účastnili všichni,
co byli po ruce – kuchařky, uklízečky, přítomní učitelé. Všechny věci byly přebrány, roztříděny. Z čás-

PODZVIČINSKO
OČIMA DĚTÍ

Škola
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2.

ZIMA JE OBDOBÍM
PÉČE O PTÁČKY

a
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JARO
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ň

Momentálně nemáme funkční školní dílnu a děti jsou
na distanční výuce. To nám ale nebrání postarat se
o ptáčky v našich zahradách. Žáci druhého stupně
plnili úkol „krmítko z čehokoliv“. Výrobky se moc
povedly a tady máte malou ukázku šikovnosti dětí.
Jsou to finální výrobky. Děti postup výroby fotily
jako miniseriál.
AM

da

tří
.
2

.
5
+
4. da
tří

VESELÁ SVAČINKA
PRO SOUROZENCE

SNĚHULÁK
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OBRÁZKY ZE STARÝCH
KALENDÁŘŮ
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SNĚHOVÉ LUCERNY

Kronika
Soutěž

Život Kryštofa
Haranta
Výtvarná soutěž pro děti a mládež
Zadání:
Výtvarně ztvárni, co tě na životě nejslavnějšího hradního pána na Pecce nejvíce oslnilo.
Soutěž vyhlašuje Knihovna Kryštofa Haranta u příležitosti připomínky 400. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí.
Soutěž je vhodná pro předškoláky, žáky a studenty všech typů škol. Inspirací může být jeho dílo či zajímavý osud Kryštofa
Haranta (z doby jeho dospívání, z jeho cestovatelského období a sepsání slavného cestopisu, je možno ho zachytit také jako
skladatele a hudebníka nebo v období, kdy sloužil u dvora Rudolfa II. a možná mu prý i zachránil život, či z konce jeho života a cesty na popraviště. Očima historiků byl Kryštof Harant bohatýrský a ctnostný, řídil se heslem: „Virtus ut sol micat“,
srdce upřímného, čestného a dobrého.
Podmínky soutěže:

Kategorie:

• Práce přijímáme do pátku 11. 6. 2021

Podle množství příspěvků budou jednotlivé soutěžní práce
rozděleny do kategorií dodatečně

• Přijímáme pouze amatérské práce, které ještě nebyly
oceněny v jiné soutěži ani nikde publikovány
• Je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže
(ke stažení na www.pecka.knihovna.cz)
• Každý může zaslat nanejvýš 1 grafické dílo (kresba, malba, grafika)
• Požadavky na obrázky: čtvrtka A4 nebo A3, technika
volná. Dílo je nutno přeskenovat a zaslat mailem na
adresu knihovna.pecka@seznam.cz spolu s vyplněným
formulářem. Práce posílejte jako přílohu, do předmětu
uveďte název soutěže a přihlášku posílejte ve formátu
M. Word
• Zasláním přihlášky dává účastník (jeho rodiče) souhlas
s evidencí osobních údajů a k prezentaci zaslaných příspěvků na webových stránkách Knihovny Kryštofa Haranta a Městysu Pecka
• Máte-li závažný důvod, proč nemůžete poslat vaši práci
elektronicky, přijmeme po telefonické dohodě předem
i obrázek či jiné výtvarné dílo a to bezkontaktně
• Soutěžní práce zůstávají majetkem Knihovny Kryštofa
Haranta
• Knihovna Kryštofa Haranta si vyhrazuje právo uvádět
v tisku a jiných médiích jména výherců
• Knihovna Kryštofa Haranta si vyhrazuje právo fotografovat soutěžní práce i výherce a zveřejnit tyto snímky
v médiích v souvislosti se zmínkou o soutěži, nevyjádří-li výherce (v případě dětí jejich zákonný zástupce) písemně zákaz fotografování či zveřejnění.

Ceny:
V každé kategorii oceníme 3 nejlepší práce a udělíme
3 knižní ceny. Každý oceněný obdrží také diplom, suvenýr
s Kryštofem Harantem a sladkou odměnu.
Upozornění:
Vyhrazujeme si právo některou cenu neudělit či rozdělit
v závislosti na kvalitě soutěžních prací. Vyhodnocení soutěže proběhne s ohledem na aktuální pandemickou situaci
nejdříve v červnu a nejdéle na podzim letošního roku slavnostně v Knihovně Kryštofa Haranta nebo jiným způsobem,
například on-line
Vítězné výtvarné práce budou prezentovány na této akci,
nejlepší pak budou vystaveny na hradě nebo na náměstí
v Pecce ve vitrínách podchodu od 1. 7. do 31. 8. 2021 a otištěny v Listech Peckovska.
Knihovna Kryštofa Haranta, Pecka 2, 507 82 Pecka,
493 799 013, 602 556 142, knihovna.pecka@seznam.cz,
pecka.knihovna.cz

Listy Peckovska / březen – květen 2021

11

Knihovna

Vracení knih v knihovně
již nemůže být jednodušší!
Začátkem roku Knihovna Kryštofa Haranta pro své čtenáře pořídila nový bibliobox – schránku na vracení
knih. Čtenáři již nemusí navštívit knihovnu, pokud chtějí pouze vracet vypůjčené knihy. Mohou je vhodit do
biblioboxu, velké kovové schránky na knihy, i když je zrovna knihovna zavřená. Knihy se vkládají do otvoru
v horní části hřbetem k sobě a jsou zabezpečeny před případným poškozením. Knížky, které jsou vhozeny
do biblioboxu, jsou odepsány ze čtenářského konta následující půjčovní den. Vyrozumění o vrácení výpůjčky
zašle knihovna e-mailem. Čtenář si také může ověřit vrácení knih kontrolou svého čtenářského konta na
www.pecka.knihovna.cz/ctenari-ucet.

Pozor! Knihovna může odmítnout převzetí knihy,
pokud není v takovém stavu, v jakém si ji čtenář zapůjčil. Poškozené a jinak znehodnocené knihy proto
nebudou z konta odečteny, případné nesrovnalosti
si řeší čtenář s knihovnou při následující osobní návštěvě.
Bibliobox je v provozu nonstop a nachází se před
budovou knihovny – hned vedle poštovní schránky. Zavedení této nové služby umožňuje bezpečné
a spolehlivé vrácení knih bez osobního kontaktu.
Prosíme proto čtenáře, aby v období nouzového
stavu upřednostnili vracení knih do biblioboxu.

Jarní snížek
Alena Nedomová

Letos bylo sněhu dosti,
až nám mrzly všechny kosti.
Děti na svahu sáňkují,
pro covid do školy nechodí.
Někdo má rád běžky
a kdo nemá, chodí pěšky.
Sníh mu padá do bot
a chodí pak jak robot.
Sjezdovky jsou zavřené,
ach mé lyže osamocené.
Krčí se mi v rohu.
Bohužel jim nepomohu.
Za rok se podíváme do Alp,
chceme tomu věřiti,
ať se máme na co v této těžké době těšiti!
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Nové knihy v knihovně

Četbu knih pandemie vůbec neovlivnila a významná část čtenářů má nyní naopak více času na čtení. Proto jsme pro Vás do knihovny
nakoupili spoustu nových titulů. Tentokrát se podíváme na výběr z novinek, které byly pořízeny v období ledna až března 2021.
Ruta SEPETYS
V šedých tónech
V Praze: CooBoo, 2020
Patnáctiletá Lina se octne se
svou rodinou a statisíci Litevců v první vlně deportací
do pracovních táborů na Sibiři. Umělecky nadaná dívka
prostřednictvím kreseb zaznamenává všechny hrůzné zážitky, jichž je svědkem.
Přirozeným jazykem, spíše konstatujícím
drastické události, přibližuje nelidské poměry v lágrech, chování příslušníků NKVD
i vězněných spoluobčanů. Přes všechny
hrůzy Linu i její blízké drží při životě touha
přežít a podat svědectví. Kniha je i oslavou
Litevců a jejich touhy po svobodě, která
byla naplněna až v roce 1990, kdy Litva
znovu získala samostatnost.
Håkan NESSER
Osamělí
Brno: MOBA, 2020
Všechno začíná v roce 1969.
Během studií v Uppsale se
spřátelí šestice mladých lidí.
Pořídí si autobus a vyrazí
s ním na cestu do východní
Evropy. Tento zpočátku bezstarostný výlet jim však přinese zážitky, které je navždy
poznamenají. Po nějaké době
jeden z nich za záhadných okolností zemře
v lesní rokli nedaleko Kymlinge. O pětatřicet let později je na stejném místě nalezena mrtvola dalšího. Co se tady stalo?
Jde o mstu po letech? Sebevraždu? O dvě
sebevraždy? Souvisejí vůbec spolu oba případy? Další román z detektivní série s inspektorem Gunnarem Barbarottim.
Agnes MARTIN-LUGAND
Kapka štěstí v ranní kávě
Praha: Motto, 2019
Hortense je třicet devět let
a je společnicí v taneční škole,
kde společně se svými kolegy
učí balet, moderní a světový
tanec. Po poranění kotníku, kvůli kterému musí nohu
šetřit, odjíždí na venkov do
domu po rodičích. Pro ukrácení dlouhé chvíle otevírá za pomoci přátel dům hostům, kterým nabízí ubytování
a stravu. Jedním z nich je i tajemný Élias,
jenž u ní skončil dílem náhody. Jejich vzájemná interakce se postupem času mění
a přerůstá v něco víc. Dokáže ale Élias vyhrát svůj boj nad démony minulosti a užívat si opět života? A jak se zachová Hortense, až o Éliasovi zjistí úplnou pravdu?
Romance z francouzského prostředí.

C. J. TUDOR
Ti druzí
Praha: Euromedia Group, 2020
Gabe se jednoho dne vracel
autem domů z práce a v zácpě
uvízl za starým autem. Jeho
zadním oknem na něj vykoukla dívčí tvář. Zahlédl, jak říká:
„Tati.“ Byla to jeho pětiletá
dcera Izzy. Od toho okamžiku
už ji nikdy nespatřil. Tři následující roky strávil Gabe cestováním po
dálnici, kterou tenkrát jel, a hledáním Izzy.
Odmítá se vzdát naděje, že ještě žije. I když
mu všichni tvrdí opak. Fran a Alice mají za
sebou taky spoustu dní a nocí na cestě. Ty
dvě ale nikoho nehledají. Ty dvě utíkají.
Před někým, kdo jim chce za každou cenu
ublížit. Protože Fran zná pravdu. Ví, co se
skutečně stalo Izzy. Kdo za to může. A co
udělají ti druzí, když ji a Alici dostihnou…
Mrazivý thriller úspěšné anglické autorky.
Karin BABINSKÁ
Hvězdy na cestě
Brno: CPress, 2020
V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery,
úspěšné spisovatelky Vandy,
se skrývá tragédie, která navždy změnila jejich životy. Po
letech odcizení se setkávají
na Krétě, aby tu splnili jedno
poslední přání. Podaří se jim
během společných dnů ustát řadu vypjatých situací a najít k sobě ztracenou cestu?
Emotivní vyprávění o vině a odpuštění vás
spolu s hrdiny dovede k jasnému poselství:
Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.
Richard DOSTÁL
Královi rytíři
Brno: MOBA, 2020
Václav II. byl synem Přemysla Otakara II. a po jeho smrti strávil většinu dětství ve
vězení středověkých hradů.
Tolik se Habsburkové báli,
aby nezískal moc, jakou měl
jeho otec. Přesto se později
Václav II. stal českým králem.
Sňatkem s Eliškou Richenzou
(později známou jako Eliška Rejčka) získal
polskou korunu a poté i korunu uherskou.
Jeho říše se rozkládala od Baltu až po Jadran a stal se jedním z nejmocnějších evropských panovníků středověku. To ale rozhodně nebylo po chuti Habsburkům. Král
Václav II. musel čelit útokům mohutného
vojska, přičemž mu po boku stáli jeho věrní
rytíři Jindřich z Lipé a Jan z Vartenberka.
Historický román.

J. K. ROWLING
Ikabog
V Praze: Albatros, 2020.
Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na
světě. Oplývalo spoustami
zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních dobrotách lidé tančili
blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle legendy strašlivý
Ikabog. Všichni věděli, že jsou to povídačky, ale ty někdy začnou žít vlastním životem. Co když se taková legenda rozhodne
srazit království na kolena a unést dvě děti
ve víru dobrodružství, o které ani za mák
nestály? Napínavý pohádkový příběh plný
naděje, s ilustracemi českých dětí.
B. A. PARIS
Dilema
Praha: Motto, 2020
Livia se chystá na velkolepou oslavu svých
čtyřicátých narozenin a netuší, že její manžel Adam před
ní tají zdrcující zprávu. Ani
Adam ale netuší, že Livia před
ním něco skrývá. Pravda by ji
mohla zničit. Mlčení zase zničí jeho. Livia nikdy nezažila
svatbu snů, protože si Adama
vzala v mládí a narychlo. O to víc se teď
upíná na oslavu svých čtyřicátých narozenin, na níž bude chybět jen jejich dcera
Marnie studující v zahraničí. Adam ale přichystal překvapení. Tajně pro Marnie zařídil letenku domů. Když ho však během dne
zdrtí šokující zpráva, není schopen ji Livii
sdělit, než oslava skončí. Jak daleko zajde,
aby své milované ženě dopřál posledních
pár hodin štěstí? Rodinné drama plné přetvářek a tajemství.
Halina PAWLOWSKÁ
Zážitky z karantény
Praha: Motto, 2020.
Ani v té nejsvízelnější situaci by člověka
neměl opustit smysl pro humor. Populární autorka líčí
příhody z doby, kdy se s rodinou ocitla v izolaci kvůli
pandemii. Sedm lidí, každý
s jinými stravovacími nároky a návyky, usilovná snaha
se nezbláznit a najít na tom
všem něco pozitivního - tak by se dal krátce shrnout soubor povídek a historek, zakončený tuctem receptů.

Lenka Knapová
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Patnáctiletá prohlídka
Konečně jsem po nemoci. Je začátek jara a já ležela dva
týdny s angínou. Dnes jdu na polikliniku na kontrolu.
Paní doktorka mě pečlivě prohlíží a já se už nemůžu
dočkat velké točené jahodové zmrzliny na náměstí.
Odcházím z ordinace a všímám si v čekárně kluka
s napařenou červenou kšiltovkou na hlavě. Má kšilt tak
nízko, že mu není vidět do obličeje.
„Ahoj, Filipe, jsi to ty?“ oslovím ho.
„Nazdááár. Neviděl jsem tě,“ říká překvapeně.
„Co tu děláš? Jsi nemocný?“
„Ještě to tak, jdu si pro recept na mastičku.“
„Asi vím, pro jakou.“ Má obličej plný akné. Vypadá
jak červené rajče, ani ta kšiltovka mu nepomůže.
„Lepší se ti to?“ ptám se.
„Moc ne, jsem rudej jak komunista.“
„Dlouho jsme se neviděli, co? Pamatuješ si, jak jsme
jezdili s vaší školou na plavání?“ říkám.
„Jasně, celou cestu autobusem jsme vzadu zlobili.“
„Vaše škola byla vždycky divoká.“
„Jsme z města, je nás hodně. A co ty tady děláš?“
„Měla jsem angínu, ale zítra jdu do školy.“
Náhle se zprudka otevírají dveře čekárny a řítí se
dovnitř dva rozesmátí kluci.
„Hele, Filípek si tady randí!“ Směje se vysoký hoch
v dlouhé modré bundě.
„Vy dva jste mi tady chyběli. Máte zápal švindlu?
Určitě píšete z matiky, ne?“
„Bohužel ne, musíme na patnáctiletou prohlídku,“
říká ten menší kudrnatý.
„Chááá,“ plácá se Filip do stehna.
„Proč se směješ?“ ptá se vysoký Vítek.
„Chá, chá, to… to ti Vítku nezávidím. Budeš se tam
muset celý svléknout. Před doktorkou i sestřičkou.“
„Vážně i já se budu muset svlékat? Nebo jen někdo?“ ptá se poplašený kudrnatý Mirek.
„No, všichni.“
„Jak to víš? Tobě je čtrnáct,“ říká Vítek.
„To ví přeci každej. Nejdřív budeš číst písmenka na
světelný tabuli, pak ti bude šeptat nějaký kraviny a nakonec tě svlíknou.“
„I holky?“ ptám se.
„Ty svlíkaj zase doktoři ne?“ přisadí si Vítek.
„Né všechny děti,“ povídá Filip.
„Mě nikdo svlíkat nebude!“ říká rozhodně Mirek.
„Sis vzal ráno určitě ty oranžový slipy s medvídkama, že jo?“ směje se Filip.
„Žádný oranžový nemám,“ ohradí se Mirek.
„Nekecej, si je měl nedávno na těláku. Ukaž, ukaž,“
popichuje ho Filip.
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„Nech mě, nesahej mi na tu gumu od tepláků!“ odstrkává ho Mirek.
„Proč nosíš k doktorce tepláky?“ ptám se.
„Jsou značkový nevidíš? Čtyři proužky. Čím víc
proužku, tím víc Adidas,“ řechtá se Filip. Zatahá
prudce za gumu a tepláky Mirkovi sjíždí k zemi.
„Jo, to je hlína,“ Filip s Vítkem se rozesmáli na
celé kolo.
„Ty… ty… idiote! Jsi mi přetrhl gumu,“ vyděsí se
Mirek.
„Hustý, já věděl, že budeš mít ty s medvídky,“
hýká Filip smíchy.
„Jste trapný, jak teď půjde do ordinace,“ říkám.
„No, ve slipech,“ povídá Filip.
Dveře do ordinace se otevírají a vykoukne z nich
starší zdravotní sestra.
„Co je to tady za bengál, tohle je poliklinika, né
cirkus!
„Kdo je na řadě, vy uličníci,“ ptá se sestřička.
„At´ jde Mirek, jemu praskla guma,“ chichotá se
Filip.
„Tak pohyb, Mirku, a vy tu budete jak myšky.
Nebo vám nenapíši omluvenky do školy,“ hrozí sestřička.
„Jste fakt debilní,“ ťukám si na čelo.
„Jo, jsi trapnej, takhle se chovat před svojí holkou,“ říká Vítek.
„Není to má holka,“ povídá Filip.
„No tak bude Mirkova. Jsem si všiml, že po tobě
kouká. Je mistr v matice, mohl by ti dělat úkoly,“ mudruje Vítek.
„Nemám zájem, matiku umím.“
„Tvůj nový kluk přichází,“ uculuje se Vítek.
„Tak co? Povídej, přeháněj, jaký to bylo?“ vyzvídá
Filip.
„Takovej trapas, daly mi provázek na ty tepláky.
Nevím, co řeknu doma.“
„Přeci, že ti praskla guma.“
„Tobě praskla, Vítku.“
„Na provázek se vykašli. Abys věděl, že jsem kámoš…“
„Ježíší né,“ skočil Mirek Vítkovi do řeči.
„Nesvlíkej se tu, jedno představení už stačilo,“ povídá Filip.
„Klídek, jen si odepínám pásek.“
„To jsem si oddechl,“ říká Filip.
„Mirečku, půjčuji ti můj nejmilejší pásek, dávej na
něj pozor, zítra mi ho ve škole vrátiš. Rozumíš? Stál
pětikilo.“

Pohádka
xyz

„Opravdu mi ho půjčíš?“ diví se Mirek.
„Nemusím, jestli ti je milejší jít domu ve slipech.“
„Díky, u tebe člověk nikdy neví a Filip pěkně kecal.
Vůbec jsem nemusel být do naha.“
„Ne? A já se tak těšil! Ale holky určitě musej, že jo?“
„Nikdo se svlíkat nebude,“ vstávám.
„Ty už jdeš?“ ptá se Filip.
„ Už mi vaše společnost stačila. Čus, kluci.“

„Měj se a přijď v neděli na fotbal. Miránek hraje,“
loučí se Filip.
„Uvidíme,“ říkám spíš pro sebe.
Zajímavá partička, ještě že nechodí k nám do školy.
To by byl blázinec.
Nedá mi to a přeci se ohlédnu. Asi v neděli půjdu na
zápas. Musím vyvětrat nové jarní šaty…
Alena Nedomová

Červená karkulka aneb Jak to bylo dál
Uplynulo mnoho vody, když myslivec zachránil babičku i Karkulku od mlsného vlka. Karkulka vyrostla do
krásy a oblíbenost červené barvy jí už zůstala.
Otec i matka churavěli, a proto se rozhodli Karkulku
provdat. Karkulka se jen smála.
I babička jí domlouvala, že by si měla najít mládence.
„Já bych se vdávala hned, za mysliveckého Vincka,
ale on mě nechce. Ani se na mě nepodívá,“ vzdychla
Karkulka.
„Ach, děvenko zlatá. On tě má upřímně rád, ale ztratil řeč. Kdysi šel na borůvky a přes cestu viděl přeběhnout dva obrovské kance. Vincek se tak polekal, že už
nikdy nevydal hlásku. Jen silná láska ho může zachránit,“ povídá babička.
Karkulka byla díky babičce vzdělaná. Uměla číst
a psát. Rozhodla se Vinckovi do hájovny napsat milostný dopis. Čekala, toužila, ale žádná odpověď nepřicházela. Je možné, že neumí číst, ale myslivec, jeho
dědeček, číst umí. Určitě by zvládli napsat společně
oodpovědět, myslela si Karkulka.
Po čase už přestala doufat. Rodiče churavěli čím
dál víc. Nabádal ji, ať si vezme starého mládence Janka. Je to nejlepší řemeslník v kraji. Karkulka do něj
vlastně byla trochu zakoukaná, ale děsilo ji, že už má
šedivé vlasy.
Na srpnovou neděli přišel Janek na námluvy.
Když klepal na dveře chaloupky, všimnul si na lavici položeného psaní.
Karkulka si myslela, že asi drží v ruce pro otce svatební smlouvu.
Když Karkulka po návštěvě uklízela, všimla si položeného dopisu.
Asi jí ho ve zmatku nošení koláčů a různých jiných
dobrot zapomněl dát.
Opatrně dopis otevřela. Byla v něm milostná báseň.
Karkulka se tetelila blahem a těšila se na svatbu. Netušila, jak je Janek romantický a dokáže tak krásně psát.

Když Karkulka chodila krmit zvěř, všimla si mysliveckého chlapce Vincka. Pozoroval ji za stromem. Když
na něj chtěla z dálky promluvit, plaše utekl jak srna.
Náhle jí probleskla myšlenka, že ta báseň je od Vincka. Jenže Jankovi už dala slovo. Otec by jí neodpustil
a vyhnal z domu.
S pláčem se svěřila babičce. Ta ji poučila, že se nedá
nic dělat, že si osud někdy s životy ošklivě zahrává, že
nemůžeme dostat to, co chceme.
Karkulka se s velkou slávou po žních provdala a rodiče v zimě smrtelně podlehli na zápal plic.
Babičku si Karkulka nastěhovala do chaloupky, takže
kolem hájovny už nechodila a na Vincka pro domácí povinnosti úplně zapomněla.
Jednoho dusného letního večera byla obrovská bouřka a Janek se nevrátil domů. Karkulka pevně věřila, že
se jen Janek někde schoval před bouří. Ale sedláci ho
ráno našli mrtvého. Srazil ho blesk, když se vracel domů
s kosou.
Karkulka celé dny a noci plakala.
Na jaře zaklepal Vincek na okno chaloupky. Karkulka
se vyděsila. Byl zarostlý jak vlk, ale ty hřejivé hnědé oči
znala.
Vincek se Karkulce podíval do uplakaných očí a v ten
moment zahořel láskou a promluvil.
Hledal Karkulčinu babičku, jelikož jeho dědečkovi se
přitížilo a bez její pomoci by mohlo být zle.
Babička si rychle naskládala do košíku léčivé masti
a rychle nasedla i s Karkulkou do drožky.
Babička myslivce s láskou opečovávala a za krátko
už byl zase jako rybička. Zamiloval si babiččin borůvkový koláč a navrhl jí, aby u něj v hájovně už zůstala.
Vincek a Karkulka rádi chodili do lesa na borůvky
a houby. Krmili zvířátka a už se od sebe nehli.
Tak babička a Karkulka spokojeně žili v myslivně,
kde to každou neděli krásně vonělo čerstvým borůvkovým koláčem.
Alena Nedomová
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Křížovky

Literární křížovka
V tajence je ukryt název knihy Karin Krajčo Babinské - senzitivní hloubavý psychologický příběh o úspěšném,
nyní však vyhořelém muži, který možná ještě dokáže znovu nalézt smysl života. Správné znění tajenky z Listů
Peckovska 4/2020 je: Chirurg.

Vodorovně:
A. Podstavec; opis; B. Zkratka pro Video Disk
Recorder; ačkoliv; ženské jméno; C. Citoslovce
pochopení; baže; sepisovat; D. 1. díl tajenky;
Nabokův skandální román; MPZ Německa;
E. Někdo; 2. díl tajenky; ovšem; F. Angl.: oko;
starořecký pěvec
Svisle:
1. Aliance; předložka; 2. Tipy; 3. Chem.
zn. Kryptonu; léčivá rostlina; 4. Solmizační slabika;
neobuta; 5. Zktratka české měny; německy: takže;
6. Část vozu; indonéský ostrov; 7. Léčka; značka
yardu; 8. Slovensky: Jiná; souhlas; 9. Angl.: Jíst;
španělsky: Dvě;
Pomůcka: aoidos; eye; Pini; yd

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.

Zpracovala:
Jana Knapová
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Sbor dobrovolných
hasičů Pecka
v roce 2020
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás stručně informoval o činnosti
našeho Sboru dobrovolných hasičů Pecka v uplynulém roce 2020. Zároveň se pokusím stručně nastínit
plány, které by náš sbor rád uskutečnil v letošním
roce 2021.
Události roku 2020
V sobotu 11. 1. 2020 proběhla výroční valná hromada SDH Pecka za účasti hostů z HZS Královéhradeckého kraje, SDH Vidochov, SDH Nová Paka a za
Městys Pecka byla přítomna starostka paní Hana
Štěrbová. Po slavnostním zahájení schůze byly přečteny zprávy velitele, starosty, hospodáře a starosty
okrsku Pecka. Čestné uznání za dlouholetou dobrovolnou činnost získali paní Ulrichová, paní Žlabová
a pan Zlatník. Starosta Josef Nyč získal Medaili svatého Floriána od zástupců OSH Jičín. Následně byly
během diskuse promítnuty videozáznamy a fotografie
pořízené v roce 2019, poukazující na bohatou činnost
našeho SDH. Oceněna byla také aktivní činnost žen
a členů JSDHO.
Dne 15. 2. se konal tradiční Hasičský ples s účastí
kolem 130 lidí. Po celou dobu plesu nás hudebně doprovázel pan Chytráček se svojí zpěvačkou. Nechyběla
bohatá tombola čítající přes 500 cen a v hlavním slosování dalších 27 hodnotných výher, například tablet, 30 l
sud piva, outdoorová kamera, dort, poukázky a mnoho
dalších. Bohatý byl také doprovodný program oživený
soutěží. Novinkou, která měla velký úspěch, byl pivní
minibar Hořického pivovaru Jungberg u vstupu do
úřadu městyse v kompletní
gesci našeho sboru. Druhým rokem bylo využito
služeb fotografa pan Tučka
z Nové Paky a jeho zábavného fotokoutku.
Následně se 21. 2. uskutečnilo malé setkání pořadatelů plesu v klubovně hasičské zbrojnice, kde se ples
zhodnotil a byly promítnuty
pořízené fotografie.

V neděli 23. 2. se konala výroční valná hromada
okrsku Pecka – vzhledem k výročí SDH Bukovina se
rozhodlo, že se bude okrsková soutěž konat 16. 5. 2020
na Bukovině. Bohužel dnes již víme, že se tato plánovaná akce a mnoho dalších nekonala.
Koncem měsíce března zajišťovala výjezdová jednotka dopravu potřebného množství dezinfekce z Centrální požární stanice HZS Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové.
Od léta si výjezdová jednotka nastavila pravidelná
školení a výcvik. Bohužel letní rozvolnění netrvalo
dlouho a bylo nutné opět omezit kontakt jak mezi lidmi,
tak i členy JSDH.
Ve dnech 24. 7. až 26. 7. 2020 zajišťovala JSDH
požární dozor na Country festivalu v Pecce s vozidlem VW a přístrojem AED, který je určen pro poskytování první pomoci při zástavě krevního oběhu.
Letní rozvolnění umožnilo ke konci prázdnin konání
tradiční Pouťové Pecky, která se svým programem měla
opět obrovský úspěch. Součástí doprovodného programu před hasičskou zbrojnicí proběhla výstava současné
hasičské techniky, ale i té historické jako Tatra T613-4
Milong, Pragy RN, motorové stříkačky PS8 nebo stříkačky tažené koňmi od
firmy R. A. Smekal. Bylo
možné si vyzkoušet stříkání
z ruční stříkačky, kterou zapůjčil SDH Arnoštov. Novinkou byl dětský skákací
hrad a nechyběl ani dětský
koutek. Sobotní večer byl
ve znamení taneční zábavy v sále hasičské zbrojnice s DJ Jirkou Čeřovským.
Po celý víkend zajišťovali
členové sboru občerstvení
před zbrojnicí.
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V sobotu 12. 9. se členové SDH zúčastnili oslav SDH
Lázně Bělohrad.
Asi nejdůležitějším bodem celého roku bylo koncem
září zahájení rekonstrukce na hasičské zbrojnici. Došlo
ke kompletní opravě asfaltového povrchu před hasičskou
zbrojnicí. Plechová vrata hasičské zbrojnice byla vyměněna za sekční elektrická vrata, která nyní umožňují bezproblémovou manipulaci s hasičskou technikou.
Dále byl vytvořen průchod mezi hlavní a 3. garáží
a celková rekonstrukce podlahy garáží s vrchní stěrkou
a zabudovaným odvodem výfukových zplodin z vozidel. Byly instalovány nové elektro a vzduchové rozvody.
S novými rozvody stlačeného vzduchu byl pořízen stabilní 100L kompresor Orlík. Celý vnitřní prostor garáží
je nově osazen LED osvětlením. Nebylo opomenuto ani
na osvětlení za zbrojnicí. Také klubovna disponuje novými elektro rozvody s možností připojení projektoru a televize pro školení výjezdové jednotky. Vnitřní prostory
prošly kompletní výmalbou.
Vzhledem k pandemii COVID 19 se nekonala řada
kulturních akcí, školení ani výcviků. Okrsková soutěž se
v tomto roce z důvodu vládních opatření nekonala.
JSDH za rok 2020 pomáhala při 21 mimořádných
událostech.
SDH Pecka k 1. 1. 2021 má 71 členů a JSDH Pecka
k 1. 1. 2021 má 17 členů výjezdové jednotky.
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PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat členům našeho SDH, kteří jste
součástí tohoto dobrovolného spolku, především za váš
čas, obětavou práci, ale i nervy, které bohužel neodmyslitelně patří k pořádání každé společenské akce.
Poděkování patří také sponzorům našeho sboru, bez
kterých bychom neměli tak bohatý ples, ale také například nové lehké zásahové přilby. A v neposlední řadě
patří velké díky Městysu Pecka a jeho zastupitelstvu za
podporu při rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Věříme, že letošní rok 2021 bude příznivější, abychom se mohli vrátit do běžného života a aby se obnovila
naplno i spolková činnost, která je pro nás všechny velmi
důležitá.
Rok 2021 by měl být ve znamení oslav výročí 140 let
od založení našeho sboru. Věříme, že situace dovolí tyto
oslavy v září uspořádat stejně jako před pěti lety. Součástí oslav bychom rádi uskutečnili dálkovou dopravu vody
za pomoci ručních stříkaček z náměstí až na hrad. Rozhodně je to výzva! Ale letošní rok nebude jen o oslavách,
ale snad i o pořádání školení, výcviků jednotky i akcí pro
veřejnost.
Hasičskou zbrojnici bude čekat druhá etapa rekonstrukce spočívající v obnově fasády, osazení zabezpečovacího a svolávacího systému, dokončení systému odvodu výfukových plynů z vozidel či montáž osvětlení před
zbrojnicí nebo instalace varovné signalizace pro vyjíždějící hasičskou techniku. Nechceme opomíjet ani stránku členské základny, chtěli bychom se zaměřit na nábor
nových členů a členek ochotných pomáhat druhým. Tak
snad bude líp!
Michal Pavel

Sport

Cyklostezky v okolí Pecky
1.	Do rodiště K. V. Raise a K. J. Erbena aneb
za miletínskými motlitbičkami – silniční kola

1.

Výchozí bod:
Délka trasy:
Náročnost:
Typ kola:

Pecka, kemp
36 km
střední
silniční, trekové, horské

Trať (km)
Kemp (0)
Pecka (1)
Bělá (3)
Lázně Bělohrad (9)
Byšičky
(alternativně Byšičky
Červená Třemešná) Černín (15)
Lukavec
(16)
Dobeš (17,5)
Červená Třemešná (19)
Jeníkov (21,5)
Rohoznice (23)
Miletín (24) (alternativně Miletín
Miletínek
Vidoň)
Podháj (26)
Vidoň (27,5)
Tetín (28)
Vřesník
(30)
Pecka kemp (36)
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2.

2.	Trasa za nezapomenutelnými výhledy
kolem Pecky – silniční kola
Výchozí bod:
Délka trasy:
Náročnost:
Typ kola:

2

Pecka, kemp
29,5 km
střední
silniční, trekové, horské

Pecka (1)

Lhota (1,9)

Staňkov (2,4)

Vidonice

(4)
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Kal (7)
Vidoň (12,3)
Tetín (13)
Vřesník (17,7)
Bukovina (18,5)
Arnoštov (19)
Horní Javoří (19,5)
Bělá
(21,5)
Stupná (23,8)
Pecka kemp (29,5)
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Oslavili svá životní jubilea
V 1. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Kalenská Marie z Bukoviny u Pecky – 86 let
Roubalová Alena z Pecky – 80 let
Šepsová Marie z Pecky – 86 let
Špůrová Jiřinka z Pecky – 98 let
Kalvach Jaroslav z Pecky – 91 let
Roubal Miloslav z Pecky – 86 let

Trybenekr František z Pecky – 89 let
Mikulka Josef z Kalu – 89 let
Nyč Miroslav z Pecky – 80 let
Havlová Růžena z Bukoviny u Pecky – 87 let
Šormová Jaroslava z Vidonic – 80 let
Kühnelová Miloslava z Pecky – 87 let

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

Navždy nás opustili:
Hradecká Vlasta z Bělé u Pecky
Klieber Jaroslav z Pecky
Straňková Marie ze Lhoty u Pecky
Podlipný Jan ze Lhoty u Pecky
Kalvachová Jana z Pecky
Věnujme jim tichou vzpomínku.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v červnu 2021.
Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky úřadu městyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 1. června.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.
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