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Do peckovské farnosti
nastoupil nový kněz
K 31. červenci ukončil v Pecce své desetileté působení
P. ThMgr. Marius Robak, který odešel na farnost do
Rychnova nad Kněžnou. Novým duchovním správcem
peckovské farnosti se stal P. Mgr. Lubomír Pilka.
Pane Pilko, jste muž vzezření středního věku s jistě bohatými životními zkušenostmi. Jaká byla Vaše
dosavadní pastorační činnost a odkud přicházíte
do Pecky?
Zdravím vás všechny na Pecce a v přilehlých obcích,
tuším, že je jich osm. Přicházím z Přelouče, kde jsem byl
administrátor 6 farností, patřilo tam cca 52 obcí a osad,
ale kostelů, kde jsem konal bohoslužby, bylo asi 10.
Předtím jsem dva roky působil jako kaplan v Chotěboři.
A ještě před tím jsem studoval teologii, nejdříve tři roky
v Nitře, pak mě vyloučili a dva roky dálkově v Bratislavě. Když mě pak přijal kardinál Duka do diecéze,
studoval jsem dva roky v Praze na UK a bydlel v semináři v Dejvicích. Na konci studia jsem v roce 2002 zvládl postupně za sedm měsíců všechna svěcení, lektorát,
akolytát, kandidaturu, jáhenství a kněžství.
(Pokračování na straně 4)
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Úřad
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Připravované projekty se postupně realizují
Vážení spoluobčané,
určitě si každý z nás povzdechne – „a budeme zase topit“. Léto se s námi loučí, zima klepe na dveře a my čím
jsme starší, tím se nám roční období nějak rychleji střídají. Děti zahájily další školní rok a nás ještě do zimy
čeká spousta práce.
O prázdninách jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na financování rekonstrukce místní komunikace od konce cyklostezky směrem k transformátoru ve výši 1 mil. Kč, podíl obce bude
činit 900 tis. Kč. Na tuto akci již proběhlo výběrové řízení
a s nejnižší cenou zvítězila firma REPARE z Trutnova. Komunikace by měla být dokončena v květnu příštího roku.
Díky dotaci z Programu regenerace MPZ pokračují práce na hradě Pecka – dokončuje se oprava Veselky
a další část hradního zdiva.
V těchto dnech jsme obdrželi Rozhodnutí o přidělení
dotace na restaurování Kamenného krucifixu na návsi
v Kalu. Na obnově památky bude pracovat paní Renata
Poláková (Tauchmanová) a v novém kabátě ji uvidíme
v září 2020.
Podařila se nám získat dotace na zateplení a výměnu
oken bytového domu pod hradem ve výši 1 400 tis. Kč.
Na základě výsledku výběrového řízení bude práce provádět firma NADOZ. Práce započnou v těchto dnech
a vše by mělo být hotové do jara 2020. Součástí projektu
je i úprava okolí bytového domu.

I letos nejen v letní sezóně Peckovsko žilo. Naše spolky pořádaly kulturní, sportovní a společenské akce, kde
si každý místní i návštěvník mohl najít, co ho baví a zajímá. Závěr srpna patřil Peckovské pouti, která se opět
vydařila a všem, kteří se na organizaci podíleli, patří
velký dík. V letošním roce si i ti, kteří mají rádi pouťové
atrakce, přišli na své. Majitel atrakcí pan Karel Janeček
se dohodl o pronájmu pozemku bývalého rybníku s paní
Formanovou a lunapark tam provozoval.
Zastupitelé na svém zasedání schválili pořízení stroje
na údržbu menších ploch. Tímto traktůrkem budeme sekat,
vyhrnovat, sypat, zametat veřejné plochy, kam se s velkým
traktorem zajet nedá. Od 1. 11. 2019 je přijata posila na pozici technického pracovníka pan Martin Kuhn.
Jsme rádi, že Královéhradecký kraj pokračuje v opravě silnice III. třídy na Bukovinu a do Tetína přes Vřesník. S prováděcí firmou je dohodnuto i vyasfaltování
autobusové točny a parkoviště u hřbitova v Bukovině.
Práce by měly být dokončeny do konce října 2019.
Nejen prací živ je člověk, do konce roku bychom chtěli zrealizovat i různé kulturní a společenské akce. Mezi
tradičními to bude slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu, Zpívání u stromečku, Silvestrovký běh a další.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí aktivně na všech akcích a i těm, kteří nezištně pomáhají zkrášlovat naše obce.
Hana Štěrbová

Zpívání je radost!
Sbor Pecka (Peckórum) má za sebou další, v pořadí už
třetí pěveckou sezonu. Tato byla obzvlášť pestrá – v zimě
jsme se totiž dohodli s brněnskou skupinou Tyjátrio na společném projektu, v kterém měly ve společných aranžích
v doprovodu kytary, kontrabasu a příčné flétny zaznít jak
vícehlasé lidové písně ze sborového repertoáru, tak písně
Tyjátria obohacené o naše vokály. Od ledna jsme se vrhli
do zkoušení nových hebrejských, sefardských a cikánských
písniček a těšili se na premiéru na srpnovém festivalu Kočí
v Chotči. Těsně před jeho konáním však Tyjátrio muselo
z vážných důvodů svou účast zrušit. V Chotči jsme si tedy
nakonec užili samostatný koncert a navíc se stali i součástí
celkové dramaturgie festivalu, který byl letos zaměřený na
rybí tématiku. Skladatelka Eliška Vidomus pro festival složila píseň Rybí ples a zazpíval ji právě náš sbor.
Další velkou výzvou letošního roku byl měsíc věnovaný básníkovi a psychoanalytikovi Zbyňku Havlíčkovi
v jeho rodišti Jilemnici. Už vloni pro náš sbor několik jeho
básní zhudebnil čestný člen sboru Jiří Bílek. Ve spoluprá-
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ci s jilemnickou undergroundovou kapelou ŽIWA jsme
společně připravili komponovaný program, na kterém
zazněly nejen Havlíčkovy zhudebněné verše v našem podání, ale četly se i jeho další básně a úryvky z dopisů. Program proběhl v rámci vernisáže výstavy věnované jednak Zbyňku Havlíčkovi (jeho otcem byl prozaik Jaroslav
Havlíček, autor románů Petrolejové lampy, Neviditelný…)
a jednak výtvarným pracím klientů denního stacionáře
Život bez bariér. Výstava v jilemnické galerii V Kotelně
potrvá až do 15. října.
Kromě zmíněných dvou větších projektů si náš sbor
s radostí zazpíval na několika dalších koncertech, například v kostelíku v Borovničce nebo na benefičním festivalu na peckovském hradě.
A protože nás zpívání baví, připravujeme i letos vánoční repertoár. A stále vítáme nové členy, zejména z řad
mužů. Od 31. října každý čtvrtek zkoušíme na faře –
přijďte se podívat!
Věra Kociánová, vedoucí sboru

Fara

Josef Štemberka
v městě svých studií
Výstava věnovaná 150. výročí narození Josefa Štemberky, našeho významného rodáka, vstoupila do
druhé poloviny svého putování. Po slavnostním zahájení v Pecce a hostování na Pivovarském náměstí
v Hradci Králové je až do 6. října k vidění na nádvoří
Regionálního muzea a galerie v Jičíně.
V pátek 20. září ji v rámci komorní „vernisáže“
uvedli nový peckovský farář Lubomír Pilka a starostka
Hana Štěrbová. V krátkosti připomněli nejen Štemberkův život, ale i jeho vztah k Jičínu, kde od roku 1882 do
roku 1890 studoval gymnázium a také zde pobýval. Na
setkání byla k dostání i kniha Simony Pařízkové Rutarové Lidický kněz Josef Štemberka, která je vůbec první monografickou publikací věnovanou jeho osobnosti.
V rámci letošního připomínkového projektu ji vydala
místní římskokatolická farnost.
Slavnostní představení knihy, původně diplomové
práce, proběhlo za účasti autorky už v půlce srpna na
peckovské faře. Simona Rutarová zde povyprávěla nejen o mravenčí práci v archivech a při získávání a zaznamenávání vzpomínek pamětníků, ale také zájemcům
knížku podepsala.
Hostování výstavy o páteru Štemberkovi v Jičíně
bylo doplněno přednáškou historika Františka Koloucha, který byl Arcibiskupstvím pražským pověřen
sepsáním ještě podrobnější monografie. Ta by měla
vyjít asi za dva roky v souvislosti s přípravnými
kroky k případnému zahájení procesu Štemberkova
blahořečení. František Kolouch v současné době sbírá pro novou knihu materiál, už nyní ale zjistil řadu
věcí, které zatím unikaly pozornosti. Srdečně zveme
na přednášku i na výstavu.

Posledním místem, kam by v rámci připomínky
150. výročí narození Josefa Štemberky měla výstava
doputovat, jsou Lidice. Zdá se ale, že její cesta tím neskončí – už nyní o ni projevili zájem až v daleké Moravské Ostravě.
Publikace Simony Pařízkové Rutarové Lidický kněz
Josef Štemberka je v Pecce dostupná v místní knihovně, v infocentru, v muzeu legionářů a na úřadě za dobrovolný příspěvek. Výtěžkem chce farnost přispět na
transparentní účet založený pro místní rodinu Jiřičkovu,
kterou v červnu postihl ničivý požár. První vklad ve výši
6 450 korun byl už odeslán a věříme, že pomůže. Děkujeme všem, kdo přispěli.
Věra Kociánová,
koordinátorka projektu 150. výročí
narození Josefa Štemberky
Připomínkové akce se konají pod záštitou biskupa
královéhradeckého Mons. Jana Vokála a za finančního
přispění Královéhradeckého kraje.
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Do peckovské farnosti nastoupil nový kněz
(pokračování z titulní strany)
Odkud pocházíte?
Pocházím ze západního Slovenska, z obce Velký Lapáš u Nitry. Mám dvě sestry a rodiče. Pokřtěný jsem
byl jako dítě a pocházím z tradiční křesťanské rodiny.
Sestra mojí babičky byla řeholní sestra a za doby komunismu byla přestěhována do Čech, do Rumburku,
Krásné Lípy do pohraničí, kde sloužila v ústavu pro
postižené děti. O prázdninách vždy přijela na měsíc na
dovolenou a bylo to takové zvláštní, vidět jeptišku – jak
se jim tady v Čechách říká. A děda byl kostelník, otec
ministrant a já jsem při vánoční besídce jednou hrál na
křídlovku koledu a u prvního přijímání zpíval z bible
žalm č. 148. Toto jsou snad nějaké střípky k pozdější
cestě ke kněžství. Po vojně jsem začal chodit na faru,
kde byla mládež a taky pěkná křesťanská mládežnická
hudba. V té době jsem kvůli Kristu po 15 letech opustil dechovku. Pak jsem postupně začal pomáhat i knězi,
dělat kostelníka, hrávat na varhany a postupně sloužit
u oltáře, nacvičovat mládežnické písně. Svědectví a život kněze byl pro mne příklad, i když i moji rodiče mě
vychovávali k práci. Pětkrát jsem se hlásil na kněze,
až mne přijal starý pan rektor do semináře sv. Gorazda.
Přišel jste z Přelouče, z města. I zde jste dostal na
starost poměrně rozsáhlou farnost zahrnující několik obcí a kostelů. Jaké máte představy o svém budoucím působení na Peckovsku?
Nejdříve průzkum bojem a pak zaútočit s Evangeliem vhod či nevhod do srdcí lidí. Nejsem žádný světec,
ale uvědomuji si, že Bůh a jeho láska chce prostoupit
i srdce lidí na Pecce, zatím se lidé sice bojí více otevřít,

ale to se poddá, věřím. Máte zde nádherný kostel, báječnou přírodu a lidi jsou zde dobří! Další kostely a další lidi v okolí chci v rámci možností navštěvovat, děti
učit náboženství a sloužit jako kněz. A už jsem přeložil
mši v neděli na Pecce na 9.30 hod., aby mohli přijít lidi
do kostela probuzení.
Čím chcete zapůsobit na lidi ve zdejším kraji?
Náš bývalý arcibiskup Otčenášek mluvil o myšlence spřátelování, a to bych rád. Můj koníček je hudba,
zpěv a rád budu zde s vámi žít a pracovat, seč mi síly
postačí. Poznal jsem, že všude jsou lidé ochotni milovat
a následovat Krista. Lidé z masa a kostí, hříšní jako já
a lidé, kteří mají i problémy. A s tím bych jim taky rád
pomohl, budu-li umět. Za chvíli začíná nový školní rok
i dětem a studentům, kéž všem nám pomáhá Bůh. Zdraví a žehná vám váš kněz Lubomír Pilka.
Děkuji Vám za rozhovor a poskytnutý čas. Přeji
Vám, aťsi náš podkrkonošský kraj oblíbíte a dobře
se Vám tu daří a pracuje.
Petr Pavel
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Pouť

Tradiční
Bartolomějská pouť
již po čtvrté
Konec prázdnin tradičně na Pecce patřil Bartolomějské pouti. Už po čtvrté s bohatým kulturním programem, koncerty, divadly a řemeslným jarmarkem.
Děkujeme pořadatelům, všem pomocníkům, účinkujícím a taky vám všem, co jste si ji s námi přišli užít.
Tak zase za rok!
Za organizátory Pouťové Pecky Honza Murdych
Foto: Michal Kos

Pozvánka
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A je to… za námi
Hlavní sezona na hradě je za námi, skončila peckovská pouť, letní prázdniny a davy turistů se změnily
na jednotlivce a malé skupinky a hrad aby pomalu bilancoval letošní rok. Pojďme se ohlédnout za tím
letošním létem. Ještě v červnu hrad praskal ve švech při muzikálu Noc na Karlštejně. V ten den snad na
obci nezůstala jediná volná židle a všechny posloužily v hledišti na hradě. Byl to parádní zážitek a vypadá to, že se chystá opakování. Ale o tom až zase příště. Je za námi další ročník festivalu hudby a divadla,
tradiční koncert komorního orchestru Musica Antiqua. Svá šermířská vystoupení si taky odehráli šermíři ze Sinistru i ze skupiny Fortis.
Přesná návštěvnická čísla vám představíme až
v příštím čísle, ale jen tak pro zajímavost největší
turistický nábuch se na hradě letos neodehrál během
červencových státních svátků, jak tomu bývá obvykle, ale až v neděli 21. července, kdy se na prohlídku
hradu přišlo podívat 346 lidí. Jinak od začátku roku
už prošlo hradem víc jak 18 500 návštěvníků.
Sezóna ještě ale nekončí. 21. září na hradě proběhl
další trampský potlach pod vedením peckovské kapely Country Náhoda Pecka. Hned o týden později,
v sobotu 28. září od 19 hodin, byla k slyšení v Rytířském sále barokní hudba v podání sopranistky Veroniky Kalivodové, tu na theorbu doprovodila Barbora
Hulcová a na violu da gamba Magda Uhlířová. V pátek 5. října opět v noci proběhnou přes hrad a Peckou
závodníci na trase víc jak stokilometrového závodu
Stovka Podkrkonoším. Na hradě pro ně bude připravená občerstvovací stanice. Můžete vyrazit tyhle
blázny podpořit.

Hradní záhady #11
Snažte se… ať je vás zase víc než dva… Kdo z vás
tentokrát uhodne, co se skrývá na fotografii?
Posílejte tipy na hrad (třeba do schránky, na pokladnu nebo na adresu hrad.pecka@centrum.cz, holubem i po poslovi).
Správná odpověď z minulého čísla: na záhadné
fotografii byl ocas kohouta v erbu na hradní bráně.
Několik správných tipů jsme dostali a vstupenky na
večerní kostýmované prohlídky získává… M. Krejčí
z Nové Paky. Děkujeme a gratulujeme.
-hm-
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V plné přípravě je už i akce, která se na hradě bude
konat v sobotu 12. října. Tajuplný hrad Pecka je název pohádkových kostýmovaných prohlídek. Opět ve
spolupráci s Půjčovnou kostýmů ze Dvora Králové
nad Labem, opět za účasti Kryštofa Haranta, manželky a spousty dalších pohádkových a historických postav. První kostýmovaná prohlídka začne v 16 hodin.
Dokončení se dočká taky i vyhlídka u pokladny.
Už teď je obnovený strop v místnosti pod bývalou
věží, betonový podklad čeká na izolaci a navrch přijde položit dlažba. Dodělá se zábradlí a Veselka bude
jako nová. Další drobné stavební práce budou probíhat i v prostoru u studny.
A pak už bude čas hrad pomalu zavřít, uklidit a nechat odpočinout.
Tak na viděnou.
Honza Murdych
kastelán hradu

Školka
xyz

3, 2, 1 a start je za námi…
Ano, vždyť už měsíc září, až budete tyto řádky číst, má už všechny dny téměř za sebou. A i my, děti z mateřské školy, už víme, jak to u nás ve školce vypadá, co všechno budeme s ostatními kamarády a paní učitelkami dělat, na co se budeme těšit. A není toho málo. Pokud chcete, začtěte se do našich řádků a dozvíte
se více.
Ještě na konci prázdnin se paní učitelky rozhodly
podpořit Peckovskou pouť a do své pracovní dílničky nalákaly spousty malých šikulů a šikulek, kteří si
vyráběli drobnosti pro radost a na památku. Finanční
výtěžek byl věnován organizátorům pouti. Těšila nás
chvályhodná slova návštěvníků nejen naší dílničky,
ale i ostatních dílniček a samozřejmě celé pouti na náměstí. Děkujeme.
A pak už začalo září a my ve sportovním duchu
vyrazili do přírody na vycházky s Kryštůfkem a Aničkou. Nutným doplňkem těchto vycházek byl proutěný košík, do kterého jsme s radostí ukládali podzimní
plody lesa – nenašel se nikdo, aby do košíku nevložil
hříbka, klouzka či sameťáčka. Už víme, proč se Stupenský kostelík jmenuje Stupenský – až tam nás zavedla první vycházka s Kryštůfkem. Počasí bylo nádherné a bylo co užívat. Na děti čekaly nejen hry, ale
i úkoly v přírodě.
Děti starší a předškoláci se vydali v pátek 13. září
na dopolední exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem. Zde na nás čekala senzační průvodkyně, která
děti velmi pěkně seznamovala se životem šelem a savců. A co více? Zapojila děti do čištění terárií. Děti vyměňovaly hlodavcům misky s jídlem a vodou, rosily
terária plazům. Všechno bylo moc prima, děti byly šikovné. Potom si prohlédly ještě další kouty Zooparku.
Malé děti mají za sebou již Polštářkový den se
spoustou úkolů a zajímavých her a budou je čekat další námětové dny.
A teď aspoň trochu o tom, co na nás čeká v nejbližší době. Hned z kraje měsíce října začnou děti ze
třídy U Vochomůrky jezdit do Nové Paky na plavecký
výcvik. Čeká na ně 10 lekcí her s vodou, se začátky

plavání. V měsíci říjnu to ještě bude akce pro rodiče
s dětmi, pro žáky 1. třídy ZŠ, kdy si přijdou do mateřské školy nejen pohrát, ale i něco se naučit při práci
s interaktivní tabulí a dalšími pomůckami, které MŠ
dostala od SOŠPg v Nové Pace. V měsíci říjnu nás
pak ještě čeká tradiční lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku. A pak budou následovat další akce až do Vánoc, kdy bychom chtěli opět
uspořádat vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje
v Pecce.
Tyto a ještě další mimořádné akce doplňují běžný
život v mateřské škole, kdy děti pod vedením učitelek pracují podle vzdělávacího programu Poznáváme
svět s Křemílkem a Vochomůrkou. O všechny děti se
starají 4 pedagogické pracovnice – Jana Murdychová, Radka Pavlová, Veronika Zahradníková a nově od
září Klára Zapadlová. Kolektiv školky doplňuje Dana
Vočková, kuchařka a uklízečka Kateřina Munzarová
a jí ku pomoci je Lucie Munzarová. V mateřské škole
je na tento školní rok zapsáno celkem 53 dětí, z toho
18 chlapců a 35 děvčat!
Doufejme, že všem těmto dětem i jejich rodičům
budeme dělat radost a bude se jim u nás v naší mateřské škole líbit. Děkujeme za podporu všem rodičům,
ale i ostatním příznivcům a těšíme se na vzájemnou
spolupráci při našich aktivitách.
… a naše cesta bude stále pestrá, plná dobrodružství, nového poznávání, seznamování. Do cíle je ještě
hodně daleko a věříme, že si cestu budeme užívat, jak
nejlépe to půjde. Šťastnou cestu všem v tomto školním roce přeje
Jana Murdychová
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Škola

Oslavíme 110. výročí založení základní školy
Horké prázdniny ostře utnulo 2. září, které dalo jasně najevo, že škola je tu a počasí nebude odvádět pozornost
dětí. První školní den totiž lilo jako z konve. Naše společné setkání po dvouměsíční pauze se tedy přesunulo
do tělocvičny. Po úvodním slově paní ředitelky, která nás seznámila s organizací školního roku, se pozornost
přenesla na prvňáčky. Paní učitelka Lenka Kupková každému dala obrázek se značkou, která je bude provázet celý školní rok. Následovalo přání paní ředitelky, kytička od deváťáků a průchod slavnostním špalírem do
třídy. Novinek bylo na počátek opravdu hodně a doma se o tom jistě dlouho mluvilo.
Ostatní žáci se také
odebrali se svými třídními
učiteli/učitelkami do tříd,
kde zjistili, co a jak bude,
co je nového a v čem se
bude pokračovat.
A co je tedy nového?
O letošních prázdninách
proběhly tři turnusy příměstského tábora. Prvních čtrnáct dní v červenci
a poslední týden v srpnu.
O této aktivitě se dočtete
na jiném místě Listů Peckovska.
Od září začala naše školní družina fungovat ve větších prostorách. Po drobných úpravách bývalého bytu
v objektu školy získalo každé oddělení 2 školní družiny,
dvě místnosti, navíc společnou čítárnu. Vše voní novotou a děti mají ke svým činnostem dostatek prostoru. Rodiče už při vyzvedávání dětí nemusí ve škole do patra,
družina má vlastní vchod.
Kromě běžných vyučovacích dnů proběhnou i turistické dny, exkurze, výlety a projektové dny. Během tohoto školního roku dokončíme projekt, který zmapovává
farmy a farmičky na Peckovsku. V červnu jsme dostali
grant na robotické rameno. Kluci se už těší, jak se s ním
naučí programovat a během Týdne techniky předvedou,
co všechno umí – přenášet věci, gravírovat a změní se
i v 3D tiskárnu. V rámci tohoto projektového týdne se
zaměříme i na jiné elektronické vymoženosti a představíme je veřejnosti.
Naše škola byla spolu s dalšími 35 školami z celé republiky přizvána ke spolupráci na tvoření náplně předmětu, který dostal pracovní název Technika. Na základě
doporučení České školní inspekce, která školu vloni navštívila a ocenila vybavenost tříd a odborných učeben,
oslovili zástupci Ministerstva školství ČR paní ředitelku, zda by se ZŠ nechtěla jako pilotní škola podílet na
tvoření osnov. Výzvy se mají přijímat, první jednání na
ministerstvu již proběhla. O tom, jak se tato myšlenka
zhmotňuje, vás budeme informovat.
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Příští rok uplyne 110 let od otevření současné budovy
školy. Kulatá výročí si zaslouží oslavy, a tak vás všechny
srdečně zveme na sobotu 30. května 2020, kdy si budete
moci naši školu prohlédnout i zevnitř. A že se toho změnilo! Nebude chybět ani doprovodný program.
Nyní je školní rok v plném proudu. Děti už vzaly na
vědomí, že jim skutečně nic jiného než chodit do školy
nezbyde. Podporujeme i mimoškolní aktivity, takže se
děti mohou přihlásit do kroužku volejbalu, Zálesáka či
divadelního Smajlíku. Hudebně či pohybově nadaní mohou využít nabídky ZUŠ Melodie Hořice, která má u nás
pobočku. Nabídka je široká, stačí jen zvolit.
O dění ve škole se můžete informovat na
www.zs-pecka.cz.
-šk-

Škola

Příměstské tábory
Začátkem července se na Pecce konal první příměstský tábor pod záštitou dobrovolného svazku obcí
Novopacka.
Cesta časem – 2. – 4. července
1. den
První den jsme přivítali děti na táboře a seznámili jsme
je s programem. Téma na tento týden bylo cestování časem. Začali jsme tím, že jsme děti rozdělili do skupin. Poté
proběhla krátká hra, která dětem představila etapy historie
od pravěku po budoucnost. Po hře si daly děti svačinu.
Pak jsme šli ven, kde byly pro děti připraveny různé hry
zaměřené na cestování časem. Například lovily mamuta,
luštily hieroglyfy nebo přenášely vodu. Když se prostřídaly všechny skupiny, šli jsme na oběd. Po obědě jsme
dětem dali klidový režim, kde jsme jim pustili dobovou
ukázku z pravěku. Pak si děti měly vybrat deskovou hru.

4. den
Čtvrtý den jsme měli turistický. Vyrazili jsme společně na Krkonošskou vyhlídku. Cestou jsme hráli hry.
Například na kovboje nebo na partyzány. Když jsme došli na vyhlídku, dali jsme si svačinu a hráli hry, které si
děti samy vybraly. Pak jsme pokračovali dál. Na konec
turistického dne jsme si dali zmrzlinu nebo ledovou tříšť.
Poté jsme došli do školy a dali jsme si oběd. Po obědě
jsme se dívali v rámci klidového režimu na film, který
byl tematicky situován do budoucnosti.

2. den
Druhý den jsme začali tím, že se děti rozdělily do skupin. Poté dostaly papír, kde měly text o historii hradu Pecka a o Pecce. V textu byla vynechaná slova, která musely
doplnit v průběhu dne. Pak jsme se vydali na hrad Pecka.
Cestou děti řešily různé úkoly. Například luštily křížovku
nebo osmisměrku. Cestou zpět jsme hráli hry. Po obědě
jsme jim pustili dobovou ukázku ze středověku.
3. den
Třetí den byl zaměřený výtvarně. Děti dostaly čtvrtku
o velikosti A3, pastelky a fixy. Poté si měly vybrat jedno
z témat, které následně zpracovaly. Když to děti vypracovaly a byly s tím spokojené, měly to prezentovat před
ostatními. Pak jsme se vydali na oběd. Po obědě jsme opět
zařadili klidový režim s ukázkou ze současné doby.

houbařské bádání se školní družinou

vycházka s entomologem p. Jiřím Plecháčem
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Superhrdinové – 9. – 13. července
1. den
Tento týden byl zaměřený na superhrdiny. Zahájení prvního dne začalo
tak, že jsme se seznámili s programem
na tento týden. Pondělí bylo zaměřeno
na sílu, a tak jsme si na úvod zahráli
hru Přetlač soupeře v kruhu. Po hře
jsme děti rozdělili do skupin a začala
hra na seznamování se superhrdiny.
Děti dostaly do skupiny křížovku, ve
které se skrývali naši superhrdinové.
Kdo superhrdiny neznal, měl v podobě lístečků poschovávané nápovědy
po místnosti. Jakmile všichni vyřešili
křížovku, představili jsme si superhrdiny v podobě obrázků. Poté jsme se
s dětmi přesunuli ven, kde na nás čekaly připravené úkoly, kde se děti seznámily se „superschopnostmi“ našich
superhrdinů. Děti pracovaly opět ve skupinkách a řešily
úkoly, které měly na stanovištích. Jako další na děti čekaly
pohybové hry na hřišti. Následoval čas oběda, a tak jsme
se vydali na lahodný oběd do školy. Po obědě nás čekal
klidový režim a pak hádanky. Děti si mohly číst, malovat
či zahrát si s kamarády deskové hry.
2. den
Další den začal přivítáním a připomenutím, co nás
dnes čeká a nemine. Děti si na úvod zahrály hru na čísla s míčkem. Dále následovala aktivita: vytvoř si svého
superhrdinu za svůj tým. Děti se měly při této aktivitě ve
skupince domluvit, jak by měl jejich superhrdina vypadat
a přenést svoje nápady na papír. Tato aktivita děti moc bavila, jelikož si mohly vymyslet úplně cokoliv, co je v tu
danou chvilku napadlo. Po přenesení jejich myšlenek na
papír skupinky prezentovaly před ostatními své výtvory.
Děti měly vskutku báječné nápady. Po výtvorech jsem se
vydali ven, kde jsme si vyzkoušeli další ze „superschopností“, a to rychlost. Hráli jsme spoustu her, které byly zaměřeny právě na rychlost. Různé honičky, běžecký souboj
a jiné. Celé dopoledne nám zas rychle uteklo, a tak jsme
se opět těšili na oběd. Po obědě následoval klidový režim,
kde jsme dětem pustili krátkou ukázku ze superhrdinů,
hráli jsme kolektivní i karetní hry.
3. den
Třetí den jsme se vrhli na tvorbu svého superhrdiny.
Každý měl za úkol si vyrobit svého superhrdinu a k němu
různé čarovné rekvizity. Tato činnost nám zabrala dost
času, jelikož se děti velmi snažily a pečlivě pracovaly
na svých dílech. Různé činnosti byly propojeny pauzami
na svačinu a na oddech. Po obědě jsme dokončili své
výtvory a šli jsme se projít ven. Při cestě z procházky
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jsme se zastavili u pískoviště, kde jsme vystavěli odolné
stavby z písku. Stavby se nám velice povedly, společně
jsme vyhodnotili nejpovedenější stavbu.
4. den
Předposlední den jsme zahájili hrou město, jméno,
zvíře, věc, kde si děti procvičily slovní zásobu. Hra to
byla velice napínavá. Po procvičení slovní zásoby jsme
vyrazili na hřiště, kde jsme si zahráli spoustu nových her.
Po obědě následoval klidový režim, při kterém jsme si
četli o oblíbených superhrdinech a následně domýšleli,
jak by asi příběh mohl dopadnout. Na konci celého dne
jsme si vyhodnotili celý týden, rozdali jsme dětem sladké odměny jako poděkování za účast na příměstském táboře. V pátek nás měl čekat výlet, kterého jsme se kvůli
nepříznivému počasí nedočkali.
5. den
Pátý den jsme začali vyráběním. Každé dítě si vyrobilo vlastní záložku s motivem oblíbeného superhrdiny. Když to měly děti hotové, tak jsme se přemístili
do tělocvičny, protože venku pršelo, takže výlet, který
byl naplánovaný ke kostelu svaté Máří Magdalény, jsme
neuskutečnili. V tělocvičně jsme hráli hry, jak klasické
jako je fotbal, vybíjená, badminton, tak tematicky zaměřené, jako jsou superhrdinové a padouši. Po obědě jsme
si v rámci klidového režimu pustili krátký film o superhrdinech. Po klidovém režimu si děti hrály deskové hry
nebo si kreslily.
Velký dík patří i našim kuchařkám, které se nám postaraly o výbornou stravu a o pitný režim.

Škola

Neobvyklé sporty – 26. – 30. srpna
1. den
Nejdříve jsme ráno s dětmi hráli hru
čelovky, kdy navzájem hádaly, co mají na
čele napsáno. Dopoledne jsme děti naučili
novou neobvyklou hru ringo, která je moc
bavila. Nejdříve zkoušely ve dvojicích, kde
se učily házet a chytat, poté jsme přešly na
hru v týmech. Pak jsme si zahráli nějaké
hry na rychlost a obratnost. Po obědě jsme
si odpočinuli a vyrazili opět na hřiště. Děti
chtěly hrát ringo a pak jsme to obměnili na
týmovou vybíjenou.
2. den
Hned ráno jsme se s dětmi přemístili
na hřiště a zahráli si pár honiček na rozehřátí. Poté jsme pro ně připravili hru
s kartičkami, na kterých byly jednotlivé
úkoly. Když měli všichni správné odpovědi, zahráli jsme
si ringo a poté ještě přehazovanou. Těsně před obědem
jsme se přesunuli do družiny, kde se děti rozdělily do
trojic a dvojic a měly za úkol vymyslet vlastní neobvyklý
sport. Po obědě jsme si odpočinuli a poté jsme se naučili
házet s frisbee. Na závěr si kluci vybrali fotbal a dívky si
házely ringem.
3. den
Hned ráno jsme děti rozdělili do dvou týmů. V daném
týmu musely vymyslet název, vlajku a maskota. Po deváté hodině jsme se vypravili na túru se záměrem využití
lesního prostředí pro táborové hry. Tento den byl hodně
o soutěživosti a týmovosti. Vymysleli jsme si na ně několik her, kdy musely vzájemně spolupracovat a to: krmení
ptáčka, hon kartiček, čelovky. Odpoledne už jsme měli
takové volnější, protože děti byly dost uhoněné a hrály
se jen společenské hry.
4. den
Den začal tím, že si ve skupince vybraly hru, kde
měly nakreslit, jak vypadá hřiště, a sepsat k tomu stručná
pravidla, například fotbal, hokej nebo tenis. Poté jsme
se přesunuli na hřiště, kde jsme se naučili hrát softball.
Nejdříve si všechny děti zkusily nadhoz a odpal a až poté
jsme přešli na hru. Hra je velmi bavila, ale kvůli horku
jsem se museli vrátit do školy. U školy jsme si zahráli
hru kolíky. Pak jsme šli na oběd. Po obědě jsme dětem
dali papíry, aby napsaly, co se jim na táboře líbilo, co by
chtěly změnit nebo si v pátek zahrát. Poté jsme vyhlásili
vítěze středečních her a rozdali malou odměnu jak výhernímu týmu, tak i poraženému týmu. Nakonec jsme
nechali volnou zábavu s tím, že si děti samy vybraly, jakou hru chtějí hrát.

5. den
Poslední den tábora jsme chtěli udělat takový, jaký
si vybraly samy děti den předtím. Ráno jsme si zahráli
několik her na obratnost a vyrazili na výlet. Šli jsme se
projít směrem ke koupališti a cestou v lese hráli hry, například čelovky nebo partyzáni. Poté, co jsme se vrátili,
tak jsme se šli naobědvat. Po obědě jsme dětem zadali,
aby nakreslily to, co se jim na táboře nejvíce líbilo. Nakonec jsme se s dětmi rozloučili a popřáli jim mnoho
štěstí do nového školního roku.
S prázdninami jsme se rozloučili i s posledním turnusem tábora, který probíhal od 26. do 30. srpna na téma
netradiční sportovní hry. Naučili jsme se, jak se hraje
ringo, softball, badminton, bowling nebo třeba frisbee.
I když byl tento týden zaměřený na sport, tak jsme i výtvarně tvořili. Nejvíce děti bavilo vymýšlení vlastního
sportu. Představily nám, jak se hraje IceBall nebo třeba
Robotball. Také jsme se vydali na výlet ke kostelu svaté
Máří Magdalény. Cestou jsme s dětmi hráli hry s využitím lesního prostředí a našli spoustu hub. Poslední týden
prázdnin nám utekl jako voda, ale nebojte, příští rok se
můžete těšit na další příměstský tábor, ale na jaké bude
téma, to se nechte překvapit.
Věra Paličková, Olga Plecháčová
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Pecka před 30 lety –
zlomový devětaosmdesátý
Hezký podzim se protáhl do poloviny listopadu, zima však přišla náhle, bez předchozího ohlášení. Obyvatele naší obce však nezaskočila. Zahrádky byly upravené a připravené k zazimování, chalupy obložené
pečlivě srovnanými hranicemi dříví, v chlívcích spokojeně pochrochtávali vypasení čuníci. Když se setmělo, lidé se uchýlili do svých útulných domovů, rodiny večeřely a sledovaly televizní program. Okna
planula do tmy modravým přísvitem, který se mísil s narůžovělou září pouličního osvětlení, a společně
s kouřem z komínů stoupal k vysokému jasnému nebi. Na náměstí bylo pusto, jen v hospodě posedávalo
pár mudrlantů, stranících se jak veřejně prospěšného dění, tak i nudných televizních programů. Mlčeli,
protože všechno, o čem by mohli mluvit, si už dávno řekli, a usrkávali kalné pivo. Tak pozvolna plynul čas.
A ti, kteří si ještě vzpomínali, jak kdysi, když jim bylo dvacet, psali vápnem po silnici jakási hesla, si ani
nestačili uvědomit, že jim je najednou třicet a potom čtyřicet.
V pondělí 13. listopadu se v hotelu Pecka konala
schůze Československé strany socialistické.
Ve čtvrtek 16. listopadu se v Madridu konal pohřeb
Dolorés Ibaruri, předsedkyně KS Španělska, a téhož
dne v Pecce beseda na téma „Úloha a místo CO v podmínkách přestavby a nového myšlení v mezinárodních
vztazích“.
V pátek 17. listopadu převzal generální tajemník KSČ Miloš Jakeš z rukou zástupce Mezinárodního
svazu studentstva čestné uznání MSS. Demonstrace na
památku smrti Jana Opletala se mění na demonstraci
za demokracii a svobodu. Proti studentům zasáhnou na
Národní třídě s nevídanou brutalitou policejní oddíly.
Sobotní Rudé právo (18. 11.) věnuje událostem
v Praze jedinou větu, že se objevily „pokusy zneužít
shromáždění k protisocialistickým vystoupením“. Zato
se na titulní straně detailně rozepisuje o brutálním zásahu pařížské policie proti stávkujícím odborářům. Lidová demokracie, Svobodné slovo a Mladá fronta kritizují policejní zásah na Národní třídě. Studenti obsazují
vysoké školy a vyzývají ke generální stávce. Pražská
divadla přestávají hrát a mění se v diskusní kluby.
V neděli 19. listopadu vzniká Občanské fórum jako
koalice opozičních skupin, studentů a ostatních občanů. V Praze 20 tisíc lidí žádá odstoupení Miloše Jakeše.
V pondělí 20. listopadu demonstruje na Václavském náměstí již 200 tisíc lidí. Rudé právo v článku
Očité svědectví objasňuje, že zásah policie proti studentům byl velice mírný.
V úterý 21. listopadu demonstruje v Praze již 280 tisíc lidí a žádá odstoupení neschopné vlády a zkompromitovaných představitelů strany. Stávkové hnutí studentů se rozšiřuje po celé zemi.
K večeru napadl sníh a zahalil krajinu do bílého
hávu. Byl to počátek zlomu. V pátek 24. listopadu podalo předsednictvo KSČ včetně Miloše Jakeše demi-
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si. Od sobotního dopoledne přestala televize vysílat
jednobarevně a z obrazovky se začaly linout pestré
polopravdy. M. Štěpán, poté, co byl dělníky v ČKD
vypískán, se vzdal své funkce. Půlmilionová manifestace na Letné.
V pondělí 27. listopadu proběhla generální stávka
ve většině měst a obcí v celé republice. Její průběh
definitivně změnil poměr sil ve prospěch občanského
hnutí. V naší obci byl průběh událostí poměrně klidný.
Již ráno vyjela většina autobusů ČSAD ozdobena československými vlaječkami. Vlajky zavlály i na obou
restauracích na náměstí a na budově základní školy.
Výkladní skříně samoobsluhy byly polepeny různými letáky a hesly, z nichž většina vyzývala ke stávce.
Vyskytla se však i prohlášení opačného rázu, dokonce i místní produkce. Ke stávce se v obci přidali pouze členové JZD Pokrok. Na členské schůzi (58 hlasů
pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování) vydali prohlášení,
v němž žádali zrušení vedoucí úlohy strany a lidových
milicí a svobodné volby. Stávkovali rovněž i někteří
další občané naší obce zaměstnaní v Nové Pace, Lázních Bělohradě, Hořicích a jinde. Houkání sirén z okolních obcí, které v poledne ohlásily začátek stávky, bylo
slyšet až v Pecce. Sirény v Tibě a na MNV mlčely.
Ve středu 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění ústavní článek o vedoucí úloze strany. Je ustavena
komise k vyšetření událostí ze 17. listopadu.
Ve čtvrtek 30. listopadu se ruší zátarasy na hranici
s Rakouskem.
Po celý týden byla situace v obci nejasná. Okna národního výboru slepě hleděla do vsi, jako by se život
uvnitř zastavil. V neděli 3. prosince se v klubu důchodců konala schůze organizací a složek Národní fronty.
Její průběh nevybočil ze zaběhnutých kolejí. Téhož
dne L. Adamec sestavil novou vládu, jejíž složení však
bylo pro Občanské fórum zcela nepřijatelné.

Kronika
xyz

V pondělí 4. prosince demonstrují opět statisíce
lidí v mnoha městech naší vlasti. Požadují, aby bylo
zahájeno jednání o složení reprezentativní vlády, a to
nejpozději do 10. prosince.
Ve čtvrtek 7. prosince odstupuje vláda L. Adamce.
V neděli 10. prosince je ustavena vláda, v níž jsou
komunisté poprvé po jednačtyřiceti letech v menšině. Prezident Husák abdikuje. Brzy nato sníh roztál
a změnil se v špinavou břečku. V záplavě importovaných plakátů a letáku ve výloze samoobsluhy se
objevil i jeden domácí produkce (odpusťme autorovi
gramatické chyby):
Že si zima dělá sví
protože už neplatí
heslo komunistů českých:
Poručíme větru dešti!
(Pecka 13. 12. 1989)
V úterý 19. prosince se
nový předseda vlády M. Čalfa vyslovuje pro Václava
Havla jako kandidáta na úřad
prezidenta republiky. Ostatní
uchazeči se posléze vzdávají
kandidatury.
20. a 21. prosince probíhá
mimořádný sjezd KSČ. Předsedou je zvolen L. Adamec,
prvním tajem níkem V. Mohorita. V. Biĺak je vyloučen ze
strany a 32 funkcionářům je
pozastaveno členství. Lidové
milice jsou rozpuštěny.
V kanceláři JZD se
v 15 hodin sešlo ustavující shromáždění Občanského
fóra členů JZD Pokrok. Zúčastnění zvolili mluvčí, kteří
budou OF JZD reprezentovat.
V úterý 26. prosince proběhlo na náměstí v Pecce vánoční setkání obyvatel obce
(zorganizované dvěma místními studentkami – pozn.
VK). V družné, sváteční atmosféře si asi 200 zúčastněných u vánočního stromu
zazpívalo koledy a popřálo si
vzájemně štěstí a zdraví. Byla
to první akce tohoto druhu
v obci.
Ve středu 27. prosince se
na schůzi občanů v klubu
Svazarmu ustavilo místní OF.

Ve čtvrtek 28. prosince volí Federální shromáždění za svého předsedu Alexandra Dubčeka.
V pátek 29. prosince splnili zaměstnanci s. p. Tiba
celoroční plán. Bylo vyrobeno téměř 5 tisíc km tkanin. Ve Španělském sále Pražského hradu je prezidentem republiky jednomyslně zvolen Václav Havel.
A tak skončil rok, sice bez sněhu, ale radostně
a optimisticky. Alespoň pokud jde o nejbližší budoucnosti…
Z peckovské kroniky
vybrala Věra Kociánová
V roce 1989 zapsal
Jiří Červenka
Pozvánka

10. 10. 2019 | 17 HOD.
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Knihovna

Pozvánka na Týden knihoven
Zveme vás do knihovny na celostátní kampaň Týden knihoven, který
se koná od 30. září do 6. října. Připravili jsme pro vás k této příležitosti opět několik zajímavých akcí: od 2. října zahajujeme v knihovně zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku, přijďte se nezávazně podívat na první přednášku s možností přihlásit se ke studiu.
Tentokrát máme na výběr ze dvou témat: Klenoty barokního sochařství v Českých zemích nebo Křesťanská ikonografie a hagiografie.
Studovat lze případně obě témata najednou. Studentům nabízíme
občerstvení během přednášek, slavnostní předávání osvědčení o splněném semestru, zájezd na závěrečný seminář, studium v příjemném prostředí a kolektivu – rádi vás
mezi sebou přivítáme, pokud bude potřeba, pomůžeme a poradíme. Po absolvování 6 semestrů následuje promoce v ČZU v Praze.
Dále bude u nás také probíhat ještě možnost přihlásit se do kurzů anglického jazyka pro začátečníky
a pokročilé – pondělky a středy odpoledne. S naší učitelkou, Luckou Morávkovou, vás bude výuka angličtiny určitě bavit! Na každé lekci vám navíc zdarma
připravíme kávu, čaj, vodu. Cenově jsme se snažili
být také dostupní – platit budete pouze za výuku, vše
ostatní je v naší režii. A co je na tom nejlepší – nemusíte nikam dojíždět.
Dětem doporučujeme ve čtvrtek 3. října zúčastnit
se zábavného odpoledne v knihovně, které vyvrcholí
hledačkou a opékáním buřtů. Těšit se mohou na nové
deskové hry, soutěže a testy, připraveny jsou pro ně
drobné odměny. V případě špatného počasí se koná
náhradní program na sále hasičské zbrojnice. Akce se
koná pro děti od 9 let.
Nezapomínáme ale ani na ty nejmenší. V pondělí 30. září rozjíždíme již 3. ročník kurzu anglického
jazyka pro děti od 3 do 6 let – Angličtina s Pecičkou.
Máte-li zájem zažít s dětmi výuku angličtiny hravou
a zábavnou formou, přidejte se k nám. Výuku cizího
jazyka je nejlepší začít již od nejútlejšího věku.
Týden knihoven je naplněn, akce knihovny ale nekončí. Třešničkou na dortu bude pro nás pro všechny
o týden později vystoupení Ivo Jahelky. Koncert se
koná k připomenutí 100. výročí přijetí prvního knihovnického zákona a pan Jahelka nám k této příležitosti složil pro knihovny speciální písničku, kterou
nám zahraje. Zveme všechny příznivce knihoven, čtení, zákonů, práva a pana Jahelky 10. října v 17 hodin
do sálu hasičské zbrojnice v Pecce. Vstupné je dobrovolné.
Po celý týden bude v knihovně probíhat přihlašování nových čtenářů zdarma a připravujeme pro vás také
anketu na téma Besedy v knihovně. Tři vylosovaní,
kteří nám anketu vyplní, obdrží knižní cenu. Co do-
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dat na závěr? Týden knihoven je příležitost přilákat
k nám do knihovny širokou veřejnost a my toho rádi
využíváme. Nejlépe to vystihl pan Jahelka ve své písničce, která zazní na chystaném koncertě: „… někdo
chvátá do hospody z posilovny – a já půjdu posílit se
do knihovny…“
Lenka Knapová

Povídka

Překvapení na letišti
Jedu tramvají ze školy, bezmyšlenkovitě koukám
z okna. Vidím, jak nastupuje Petra.
,,Ahoj, Ivo,“ mává na mě.
,,Ahoj.“
,,Tak co, napsal?“
,,Nenapsal.“
,,Se podrž, za měsíc naši miláčkové přiletí,“ říká nadšeně.
,,Ty nemáš radost? Neboj on ti napíše.“
,,Kašle na mě, prohání na pláži americký opálený kočky.“
,,Má hodně učení. David mi popisoval, jak doslova
leží v knížkách. Chce mít nejlepší výsledky. Však ho
znáš.“
,,Kdy přesně přiletí?“
,,Za dvacet dní.“
,,To nevydržím.“
,,Vydržely jsme to rok, pár dní nás už nezabije. Už
vystupuji. Pa a netruchli.“
Dívám se smutně za Petrou. David jí píše každý den.
Já musím Vojtu prosit o pár řádek.
Neuvěřitelně mi chybí. Loni po jeho promoci jsme
spolu měli začít bydlet. On se rozhodl odcestovat
s Davidem do USA studovat angličtinu. Možná mě už
nechce. Mám pocit, že píše jen z povinnosti. Aspoň
Davidova láska k Petře je stále žhavá.
Nejspíš zase neusnu. Prohlížím si naši společnou
fotku z dovolené,Vojta je vážně velký fešák. Neměla jsem ho nikam pouštět. Škoda, že tu nemám rádio.
Usínalo by se mi lépe.
Zdá se mi živý sen. Jak Vojta stojí u velkého okna
asi na školní chodbě. Na parapetu sedí černovlasá holka v oranžové minisukni. Šeptá mu něco do ouška.
On se na ni směje jak měsíček a dá jí ruku na opálené
stehno. Raději se probouzím. Poslední dobou se mi
daří utéct z ošklivého snu. Nikdo mi nebude svádět
Vojtu! Bohužel to nedokážu ovlivnit.
Je tu den D! Oči mám červené jak králík. Nedokázala jsem za celou noc usnout. Vlasy mi trčí na všechny strany. Nervózní jsem jak sáňky v létě. Vojta se ani
neobtěžoval napsat, v kolik hodin přiletí. Mám ho jít
vůbec vítat na letiště? Z pochmurných myšlenek mě
vyleká zvonek. Ospale otevírám dveře.
,,Jak to vypadáš?“ děsí se Petra.
,,Oblíkej se, vyrážíme. Neboj, Vojta tě miluje. Určitě
se tě nemůže dočkat. Sedni si. Učešu tě, namaluju a on
ti zaručeně neodolá.“
,,Bože, kde jsou! Cestující dávno vychází. Asi budu
zvracet.“
,,Klid, Ivo, sedni si raději na lavičku a zhluboka
dýchej.“

Dva opálení, moderně zastřižený hoši jdou přímo
k nám.
,,Ahoj, princezny, vy nás nepoznáváte? To jsme tak zkrásněli?“ culí se David a pevně Petru objímá.
,,Ivanko, si celá bledá. Pojď sem, neboj, už jsem s tebou,“
chlácholí mě Vojta.
,,Proč jsi mi nepsal?“
,,Měl jsem moc učení, do postele jsem chodil úplně mrtvej.“
,,No, když po nocích vykládá zboží v obchodním domě,
tak se nemůžeš divit,“ rýpnul si David.
,,Proč si pracoval? Na studia si měl peněz dost.“ Vůbec
jsem tomu nerozuměla.
Vojta mlčí. Poklekl na zem a něco hledal v batohu.
Nejspíš mi chce ukázat vysvědčení.
,,Už to nemůžu vydržet, zavři oči a nastav ruku.“
V dlani cítím nějaký plyš. Snad to není ta ohavná plyšová krysa, kterou jsem mu nenápadně hodila do batohu,
když se balil na cestu.
,,Můžeš.“
Otevírám oči a v ruce držím růžové srdíčko.
,,Je na zip. Rozepni ho,“ pobízí mě Vojta.
Rozklepaly se mi ruce. Je to prsten? Nikdy jsme
o svatbě nemluvili. On má odpor k manželství. Rozepínám zip. Ze srdíčka vypadává prstýnek a kutálí se po podlaze neznámo kam.
,,Sakra, hledejte ho, stál půl melounu,“ povídá rozrušeně
Vojta.
Bezmocně jsem stála. Zkazila jsem nejdůležitější
chvíli svého života.
,,Jak můžeš být tak levá.Vojta je blázen, že si tě chce
vzít,“ rozčiluje se David.
,,Klid, mám ho. Byl za lavičkou,“ oddychne si Vojta.
,,Promiň mi to, Vojto, nezlob se na mě. Už se to nestane,“
provinile klopím oči.
,,To doufám, protože už ho nikdy nesundáš z prstu.“
,,Ale počkat, ona ti ještě neřekla ano,“ směje se Petra.
Vojta znovu poklekne. „Ivanko, staneš se mojí ženou?“
Teprve nyní se pozorně dívám na prsten. Proboha, to
je můj vysněný Cartier ve tvaru květiny. Stojí jako náš
byt! Vojta se na něj musel pořádně nadřít!
,,Ano, ano, ráda si tě vezmu a ještě jednou promiň.“
,,Nebreč, už budu pořád s tebou,“ šeptá mi Vojta do vlasů
a dlouze mě políbí na rty.
,,No to jsou dneska lidi. Nemělo by celé letiště tleskat?
Jako ve filmu?“ povídá Petra.
,,Život není film, jdeme slavit!“ zavelí David.
Konečně ze mě opadl všechen stres a nejistota. Je tu Vojta, můj princ, a už mi nikdy nikam neodletí.
Alena Nedomová

Listy Peckovska / září – listopad 2019

15

Křížovky

10. literární křížovka

Román Radky Denemarkové, inspirovaný autorčinými pobyty v Číně, je obsáhlou a mnohovrstevnou kritickou reflexí poměrů v této asijské velmoci, ale i stavu západní společnosti. Správné znění tajenky z Listů Peckovska 2/2019
je: Pražské jaro.

Vodorovně:
A: Gazelí vlna; zkratka Komory auditorů České republiky; osten; B: Váhavý souhlas; 1. část tajenky; anglicky nebo; C: Úvaha; vysoké karty; lyže (zastarale); D: Zkratka České
televize; kalendářní měsíc; E: Ženské jméno; prostřední část tajenky; Značka izotopu vodíku (Tritium); konec tajenky; F: Nepravda; mýt podlahu; G: Zájmeno osobní; hradba; čin;
Heyerdahlovo plavidlo
Svisle:
1: Zesílený zápor; část hlavy; 2: Návštěvník; pryč; 3. Kreslicí materiál černé barvy; spojka; římskými číslicemi 5; 4. Knockout; stigma; 5. Počítačová zkratka (Automated Design
Engineering); sloh; 6. Neposkvrněnost; 7. Zkratka kyseliny ribonukleové; domácky Oldřich; 8. Zájmeno ukazovací; pohybová aktivita; 9. 12 měsíců; kočovník; 10. SPZ Nitry; údaje
Pomůcka: ahu; Avar; or; Ra

Křížovka: Osobnosti Peckovska

Narodil se 18. 11. 1886 ve Vitiněvsi a právě před 100 lety – v roce 1919 nastoupil jako odborný učitel na měšťanskou
školu v Pecce, aktivně se účastnil spolkového života obce, dvanáct let zde byl starostou, v letech 1926–1935 psal
kroniku obce.

sloka
stavba určená pro ochranu osob před leteckými útoky
listnatý strom z čeledi olivovníkovitých
první umělá družice země
skelet
zřícenina
smeták
sakrální stavba
2. září začal… rok
částečně zkvašený mošt z vinné révy
vyprávění
21. 9. se na hradě konal trampský…
barevná tužka
perla Podkrkonoší
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Na hřišti se konala Harantiáda již po sedmé
TJ Harant Pecka, z. s.
Co to vlastně Harantiáda je?
• sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku
• disciplíny jsou uzpůsobeny věku sportovců rozdělením do věkových kategorií
• pro nejmenší do čtyř let je vyčleněn samostatný sektor
• všechny děti jsou dle dosažených výkonů odměněny a mohou si vybrat ceny dle dosažených bodů
Neděle 8. září, městečko Pecka,
náměstí Kryštofa Haranta se plní mladými sportovci
s doprovodem rodičů. První registrace a přihlášky do
soutěží, zapálení harantiádovského ohně a přesun na
peckovské hřiště, kde od 14 hodin začínají VII. Harantiádovské hry 2019!
Pořadatelé, členové TJ Harant Pecka a FKM Javorka,
od desáté hodiny připravují harantiádovskou hranici, jejíž oheň nás bude symbolicky provázet celým sportovním
odpolednem, připravují se jednotlivé sportovní sektory,
přiváží se občerstvení a odměny pro sportovce a dolaďuje se ozvučení akce. V jednu hodinu, tedy v době, kdy se
na náměstí scházejí účastníci dnešních sportovních klání, je vše připravené. Začíná krátká porada a rozdělení
úkolů pro jednotlivé pořadatele a sportovní komisaře. Ve
13.30 se zapaluje harantiádovská pochodeň a po krátkém
uvítání se všichni přesunují na peckovské hřiště.
V čele průvodu sportovců je Josef Berger, dlouholetý člen cyklistického oddílu TJ Harant Pecka, cyklista
tělem i duší, fotodokumentaci pořizuje Jakub Stárek,
člen fotbalového oddílu. Za potlesku účastníků je zapálena harantiádovská hranice a Harantiáda 2019 může
vypuknout.
Je připraven sektor pro drobotinu do 4 let. Shazování kuželek, skládání puzzlového krtečka, lovení rybiček.
To je jen krátký výčet připravených disciplín. Pro starší
děti je připraveno dalších 10 disciplín. Kop na fotbalovou branku, hod na přesnost se shazováním pyramidy
z dřevěných kostek, pro mladší hod na přesnost, hod daleký kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, skoky
v pytli, člunkový běh, cyklistická jízda zručnosti, dřepy
a stezka zručnosti s přeskoky přes překážky, slalomem
a podlézáním překážek.
Po včerejším celodenním dešti se počasí umoudřilo,
a dokonce se na nás usmívalo sluníčko, přesto nám včerejší namočený den pár sportovců ubral. Všech 75 letošních
sportovců si s nástrahami sportovního odpoledne poradilo na výbornou, což jsme díky reportážnímu mikrofonu
v rukou Vládi Stárka věděli hned z „první ruky“, a nebylo
pochyb, že se mladým sportovcům daří. Přísný zrak sportovních komisařů dohlížel na regulárnost soutěží. Měli
také plné ruce práce: změřit vzdálenosti nebo dosažený

čas, každého sportovce nejprve poučit a vysvětlit, v čem
disciplína spočívá, a po výkonu vše znovu připravit pro
dalšího mladého sportovce. Všichni absolvovali všechny
disciplíny a s vyplněnými účastnickými kartičkami hurá
pro odměnu. Jako obvykle, velká mela byla při vybírání
cen, spousta mladých sportovců se nemohla rozhodnout,
co si vybrat.
Ke konci odpoledne proběhla ukázka výcviku služebních psů, o kterou se postarali pánové od vojenské
policie, kteří přivezli své psí svěřence a nakonec zodpověděli spoustu dotazů. Děti byly nadšené.
Příjemnou tečkou v závěru bylo opékání buřtů na
ohni z harantiádovské hranice. Zde bylo také živo a Věra
Žlabová, Věra Fousková a Jana Žlabová se také zapotily. Buřty, klobásky, chlebík, hořčici, tácky a jehly na
opékání. Malinovka pro malé sportovce tekla proudem.
Vždyť si to po skvělých výkonech vše zasloužili. Pak
ještě chvilka posezení u dohořívajícího ohně a v pozdním nedělním odpoledni domů.
Všem sportovcům přejeme, ať se jim v celém školním
roce daří alespoň tak dobře jako na Harantiádě a hlavně
nezapomeňte na sport. Naše oddíly volejbalu, fotbalu,
cyklistiky, nohejbalu i sportu pro všechny vás rády uvidí
ve svých řadách.
Věříme, že se účastníkům harantiádovské odpoledne
líbilo, vždyť to není jen o výkonech, ale také o kamarádství a přátelství, které ke sportu neodmyslitelně patří.
Velké díky patří všem pořadatelům, kteří se o celou Harantiádu 2019 postarali.
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A tak ještě krátká rekapitulace:
776 př. n. l. první antické olympijské hry
1896	první novodobé letní olympijské hry
v Aténách
1924	první novodobé zimní olympijské hry
v Chamonix
2013
I. ročník Harantiády v Pecce
2014
II. ročník Harantiády v Pecce
2014
Zimní olympijské v Soči
2015
III. ročník Harantiády na Pecce
2016
Letní olympijské hry v Riu 2016
2016
IV. Harantiádovské hry v Pecce
2017
V. Harantiádovské hry v Pecce
2018
Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu
2018
VI. Harantiádovské hry v Pecce

2019	VII. Harantiádovské hry v Pecce
A budoucnost:
2020
Letní olympijské hry v Japonsku v Tokiu
2020
VIII. Harantiádovské hry v Pecce

Tradiční nohejbalový turnaj tříčlenných
družstev ve Staňkově
I přes nepříznivou předpověď počasí jsme neponechali
nic náhodě a v sobotu 7. září v 10 hodin bylo vše připraveno na konání již tradičního nohejbalového turnaje.
Zásoby jídla v podobě guláše, klobás, párků v rohlíku,
neodmyslitelné
„dršťkovky“
a samozřejmě výborných buchétek místních hospodyněk
čekaly na své konzumenty.
Dopolední mrholení sice
odsunulo start samotného turnaje do popoledních hodin, ale
čas se skvěle využil k fandění
české reprezentaci v basketbalu na mistrovství světa v Číně,
jejíž zápas se právě hrál, a tak
nebránilo nic promítání zápasu
na plátně ve výčepu Čeperky
a hromadnému fandění. Výsledek byl skvělý, naši vyhráli.
A také přestalo pršet a konečně
se mohlo jít hrát.
Na turnaj dorazili účastníci
minulého ročníku a nohejbaloví
nadšenci ze Ždírnice a Olešnice
a tým z Nové Paky, který již tradičně patří k účastníkům našeho
turnaje a který obohacuje nejen
svými kuriozními sportovními
výkony, ale udržuje i vysokou
úroveň zábavy celého dne.
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I tentokrát nebyla nouze o krásné výměny, líté
boje, ale i velmi humorné situace na hrací ploše.
Všichni účastníci za podpory místních fanynek poměřili své síly, a i když v průběhu hry opět několikrát
začalo mrholit, celý turnaj se
odehrál bez zranění ku spokojenosti všech milovníků
tohoto sportu.
Následovalo
posezení
a konzumace připravených
dobrot a společenská část celého dne.
Sportovní plochu pak ještě ovládl místní dorost, který
si také oblíbil a trénuje hraní
nohejbalu a zcela jistě již brzy
bude silným protihráčem nám
dospělým. Ani ping-pongový stůl letos nezahálel, i tady
se v mezičase sehrály zápasy
zájemců všech věkových kategorií.
Byl to krásný sportem nabitý den.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli
na organizaci turnaje, všem
účastníkům i Městysu Pecka
za finanční podporu. Děkuji.
Petra Bezstarosti

Sport
xyz

2019
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Počet sportovců:
Počet disciplín:
Rozpočet:
K nezaplacení:

VII. Harantiádovské hry v Pecce:
TJ Harant Pecka, z. s.
8. září
fotbalové hřiště Pecka
75
16
závratných 16 000 Kč
práce a nadšení pořadatelů

A rok 2020 zatím nepopsaný list, jedno je však jisté:
VIII. Harantiáda 2020 opět bude! Děkujeme všem a už
se těšíme na příští VIII. Harantiádovské hry 2020
Vladislav Stárek

Rodným krajem
na kolech
Psal se rok 1996 a paní učitelka nám do třídy donesla přihlášky s názvem Rodným krajem na kolech. Měli jsem za úkol si informace poznamenat
do notýsku. Paní učitelka si zápis zkontrolovala.
„No, teda chlapče,“ vyjekla. „Jak můžeš napsat Styblík s měkkým i?! Copak neznáš tvrdé souhlásky!“
obořila se na žáka.
Celá třída se začala smát. Pan Styblík se píše s tvrdým y a má i tvrdý kořínek. Sportovec duší i tělem.
O tom jste se mohli přesvědčit letos 28.dubna v neděli odpoledne na znovu obnovené cyklistické vyjížďce
více jak po dvaceti letech. Opět se mířilo na Byšička.
Recitoval se oblíbený Karel Jaromír Erben. Svatební
košile nesměla chybět.
Sešla se většina dospělých ve vystajlovaných oblečcích, vybavení berličkou v podobě motorku na
kolo. Silný vítr nikoho neodradil a posílení obědem
v hospůdce zdatně najeli kolem šedesáti kilometrů.
Ale historicky první výprava na Byšička byla nezapomenutelná. Byla slunečná sobota a v Pecce před
obecním úřadem
se sešlo kolem
dvaceti pěti dětí
naší
základní
školy. Někdo si
vzal i starší sourozence. Já kvůli výletu dostala
své první dospělé červené kolo

s přehazovačkou. Nebyla to samozřejmost, některé
děti výlet absolvovaly i bez přehazovačky a nejtěžší
zkouška byla vyjet na Vřesník. To už všem docházely
síly. Čekalo se na trávníčku na poslední dojíždějící,
byli červení ve tvářích, bolaví, ale šťastní. Při poslední zastávce jsme se kochali výhledem na Krkonoše
na rozcestí do Bukoviny a pan Styblík nás z výhledu
zkoušel. Všechny hory jsme bezpečně poznali. Ujeli
jsme 36 km. Většina z nás poprvé v životě zdolala
tak dlouhou trasu. Nikoho by nenapadlo, že za pár
měsíců jsme schopni ujet i 100 km. Velmi ráda vzpomínám na cyklistické začátky a na zajímavé poučné
vyprávění pana Styblíka a občas zazněl i nějaký vtip.
Šlapali jsme přímo z domova na všechna úchvatná
místa v okolí. Nechyběl Kuks, zámek Nechanice, kdy
bylo nesnesitelné vedro, betlém v Třebechovicích,
kde celou cestu pršelo, Krkonoše, Český ráj… Užívali jsme si i týdenní ježdění na Vysočině či v Třeboni.
Přibývala spousta rodičů i nových dospěláků z okolí
a všichni byli nadšení.
Neváhejte a přidejte se. Podzim je plný barev
a krás. To se na kole jezdí samo.
Alena Nedomová
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Pecka kros 2019 opět vyhrál Jiří Čivrný.
Šedesátka běžců se sešla ve čtvrtek 12. září u hradu Pecka, aby bojovala o co nejlepší umístění ve 12. ročníku
Pecka krosu. Běželo se za ideálního počasí a závody zahájily kategorie nejmladších předškoláků. Většina tratí
vedle okolo zmíněného hradu. Muži, ženy a veteráni se
pak vydali na hlavní členitou čtyřkilometrovou trať.
Organizátoři z OK Reco Sport Pecka a Městysu Pecka
si váží toho, že již po několikáté zařadila do svého sportovního programu Pecka kros i olympionička a dlouholetá reprezentantka v běhu na lyžích Blanka Paulů, která
si stále udržuje špičkovou výkonnost a byla i nejrych-

lejší ženou. Další vítězství si z Pecka krosu odvezl Jiří
Čivrný ze Semil, který vyhrál Pecka kros a peckovský
Silvestrovský běh již patnáctkrát. Na stupních vítězů jej
doprovodili Martin Ježek ze Staré Paky a Radek Kahánek z Lázní Bělohradu. Pěknou účastí se prezentovaly
kategorie předškoláků, kde startovalo hodně domácích
dětí a také zástupci z Mostku a tradičně z oddílu HSK
Benecko. Organizátoři děkují za ceny Pivovaru Rohozec, Městu Lázně Bělohrad a Městysu Pecka
Text a foto: Pavel Vydra

Nejúspěšnější v kategorii Muži 1. Čivrný, Ježek a Kahánek

Zájmu se těšily dětské kategorie předškoláků

Oficiální výsledky Pecka kros
Předškoláci 1 (2015 a mladší; 100 m):
1. Václav Haken
2. Vilém Sucharda
3. Hynek Sucharda

2016
2016
2017

Mostek
Sokol Nová Paka
Sokol Nová Paka

Předškolačky 1 (2015 a mladší; 100 m)
1. Týna Králová
2. Filipa Bergerová
3. Ema Stránská
4. Miriam Kalistová
5. Josefínka Murdychová
6. Karolína Čivrná
7. Tereza Munzarová
8. Štěpa Buriánková
9. Nikol Hutníková

2014
2016
2016
2015
2014
2015
2016
2016
2016

HSK Benecko
MŠ Pecka
MŠ Pecka
MŠ Pecka
MŠ Pecka
Semily
Pecka
MŠ Pecka
MŠ Pecka

Předškoláci 2 (2013–2014; 100 m)
1. Josef Holman
2. Alexandr Jebavý
3. Filip Stránský
4. Tobiáš Crha
5. Tadeáš Haman

2013
2013
2014
2014
2014

HSK Benecko
HSK Benecko
Pecka
Pecka
Pecka

Předškolačky 2 (2013–2014; 100 m)
1. Adélka Munzarová
2. Kateřina Hakenová
3. Justýna Suchardová
4. Berta Hervertová
5. Markéta Ježková
6. Nela Morávková
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2013
2014
2013
2014
2014
2014

Pecka
Mostek
Sokol Nová Paka
HSK Benecko
Sokol Stará Paka
MŠ Pecka
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Nejmladší žáci (2010–2012; 350 m)
1. Tomáš Kopal
2. Jan Hanuš
3. Jiří Jerie

SK Stará Paka
HSK Benecko
HSK Benecko

1:06
1:18
1:25

Sokol Nová Paka
SK Studenec
Pecka
Mostek
HSK Benecko
Pecka
HSK Benecko
HSK Benecko

1:02
1:03
1:04
1:10
1:12
1:14
1:20
1:26

SK Stará Paka
Pecka
Souvrať
Mostek
Nová Paka

2:05
2:10
2:29
2:34
2:37

Mostek

2:47

Starší žáci (2004–2006; 1 400 m):
1. Dominik Rydval

Borovnička

4:24

Dorostenci (2001–2003; 1 400 m)
1
Ondřej Sakáč

Pecka

4:04

Nejmladší žákyně (2010–2012; 350 m)
1. Eliška Odvárková
2. Kamila Klouzová
3. Karolína Horáková
4.
Petra Hakenová
5. Anna Hanušová
6. Aneta Zahradníková
7. Veronika Urbancová
8. Bára Králová
Mladší žáci (2007–2009; 700 m)
1. Jan Kopal
2. Lukáš Jakubský
3. Daniel Baudyš
4. Martin Petr
5. Matěj Krejčí
Mladší žákyně (2007–2009; 700 m)
1. Eliška Lebedová

Sport
Hlavní trať 4 100 metrů:
Muži 1 (1980–2000)
1. Jiří Čivrný
2. Martin Ježek
3. Radek Kahánek

Semily
Stará Paka
Lázně Bělohrad

16:02
17:25
20:51

Muži 2 (1970–1979)
1. Jan Kopal

Stará Paka

16:15

Ženy 2 (1970–1979)
1. Monika Dohnalová

Pecka

24:18

Muži 3 (1960–1969)
1. Michal Valenta
2. Josef Berger

Tužín
Pecka

23:24
24:01

Ženy 3 (1960–1969)
1. Sylva Nováková

BŽB JičínNová Paka

30:19

Muži 4 (1959 a starší)
1. Vítězslav Šolc
2. Václav Šír
3. Ivo Brunclík
4. Karel Trejbal

BKL Machov
TJ Spartak Rokytnice
Slovan Špindlerův Mlýn
Ml. Boleslav

21:27
25:13
27:14
28:14

Ženy 4 (1959 a starší)
1. Blanka Paulů

Maratónstav Úpice

21:14

Adrenalin na JBC 4x Revelations 2019
„Co je to za akci?“ ptám se kamarádky, jablonecké rodačky, a ukazuji jí barevný leták s velmi poutavou fotkou cyklisty předvádějící ve vzduchu přemet.
„Událost roku! Kdo nebyl na sjezdovce v Dobrý
Vodě, jako by nežil.“
Víc nemusela dodávat. Nenechám si ujít závod světové série ve fourcrossu horských kol v Jablonci nad
Nisou. I když mě sportovní akce nikdy moc nezajímaly,
tohle mi otevřelo oči.
Už ve středu 17. 7. na mě dýchl adrenalin. Stačilo,
když u jablonecké přehrady zaparkovalo oficiální auto
akce připomínající tvarem tank. Krásné hostesky prodávaly u vody trička, čepice, a dokonce i dupačky, aby
fanoušci byli pro světový sobotní závod stylově oblečení a lépe se jim fandilo.
Ve čtvrtek 18. 7. večer na zahajovacím ceremoniálu
na letní scéně Eurocentra to rozbalil moderátor takovým způsobem, že i nesportovec se musel nakazit skvělou atmosférou. Představil zábavnou formou závodníky
z celého světa a pouštělo se poutavé video z předchozích ročníků.
Dokonce tu padla hláška: „Jablonec, to je hlavní
město České republiky.“ Díky organizátorovi a závodníkovi Tomáši Slavíkovi se už po sedmé Jablonec zviditelnil do světových rozměrů. Dávno neplatí, že je to
město korálků.
V pátek 19. 7. šlo do tuhého. V JBC bikeparku v areálu Dobrá Voda to žilo. Ve vzduchu byl cítit pot, strach,
prach, pozitivní energie a neskonalé nadšení diváků.
V kvalifikaci vyhráli naši jablonečtí mistři. První Tomáš Slavík, za ním Ondřej Štěpánek a Dominik Kvapil.
Dále probíhal závod Revelations Kids Event. Hochům

patří velký obdiv a ještě větší jejich rodičům, když pouštějí náctileté dítě na extrémně nebezpečnou trať. Jen
opravdový profesionál zvládne sjet prudkou sjezdovku,
i když má vybavené a bezpečné kolo. V kategorii do
12 let vyhrál Nicolas Reinl, kategorii 13 – 16 let vyhrál
místní Matěj Raška. Po famózních závodech přišla na
řadu hudba, zahrála Vypsaná fixa, Manene a další. Nechyběl ani slavnostní ohňostroj.
V sobotu 20. 7. byl zlákán celý Jablonec, fanoušci
z okolních měst i světa. Všem se tajil dech, když sledovali akrobatické kousky, monstrózní skoky a napínavý závod. Jako třešnička na dortu se proletěl v letadle
akrobat Martin Šonka. Ukázal nám ty nejlepší triky.
Handicapovaný biker Michal Kosík bravurně zvládl
trať na svém upraveném stroji. Stejně tak si vedli jednokolkaři. Za závod ve freestylu REVOLATIONS BIG
AIR CONTEST si odnesl vítězství za nejlepší trik Vilibald Vítek. Další místa obsadili Tomáš Zejda a Teodor
Kováč.
Hlavní závod byl jedno velké napětí. A vítězem se
stává… Tomáš Slavík! Opět nezklamal a obhájil už
po sedmé své vítězství. Hannes Slavik z Rakouska
se umístil na hezkém druhém místě a na třetím místě
se radoval Ondřej Štěpánek. A afterparty mohla začít
v podobě skvělé bikeové muziky Muerti nebo Status
Presents. Kamarádka přesně vystihla a naplnila moje
představy.
Kdo chce zažít nevšední sportovní okamžiky, ať zavítá na další ročník JBC 4X REVELATIONS 2020.
Vstup je dobrovolný, stanování v areálu i na parkovišti je možné.
Alena Nedomová
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Hasiči

Předání hasičské stříkačky
V roce 2018 se uskutečnilo hasičské cvičení v Kalu, kde
pomáhali všichni, kdo měl ruce a nohy. Mezi těmito dobrovolníky byli i manželé Skopalovi. Předpokládáme, že
během tohoto velkého dne se manželům zrodila v hlavě
myšlenka. Co kdybychom pomohli místnímu sboru novou hasičskou stříkačkou formou daru?
A tak se myšlenka naplnila, dobrovolným hasičům se
splnil sen mít novou a silnější stříkačku.
Dne 17. srpna od 14 hodin, kdy bylo krásné, slunečné
letní odpoledne, proběhlo slavnostní předání. Zúčastnili
se členové, členky sboru a přátelé Kalu.
Velitel sboru Radomír Pavel poděkoval manželům
Skopalovým slovy: „Děkuji vám jménem svým i jménem sboru za tento velkorysý dar v hodnotě 160 700 Kč.
A velké poděkování patří i firmě TECAM z Hradce Králové.“
Po této slavnostní události panovala na návsi dobrá
nálada. K poslechu hrála skupina Sebranka. Jídla a pití
bylo dostatek.
Členové, členky a příznivci Kalu se radovali do pozdních večerních hodin.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali
manželům Skopalovým za zprostředkování sponzorského daru od firmy Tecam z Hradce Králové.
Členové sboru SDH Kal

Dětský den v Bělé u Pecky
V sobotu 17. srpna odpoledne po 15. hodině se začalo
hřiště nad vsí plnit dětmi a jejich dospělým doprovodem. Místní hasiči pro ně opět připravili zábavné odpoledne. Kluci a holčičky od útlého věku po školáky,
zúčastnilo se jich celkem 35, předváděli své schopnosti a zručnost při připravených hrách a úkolech. Například shazování barevných válečků postavených na
lavici tenisovým míčkem, házení karet do klobouku,
klasické skákání v pytlích, lovení plastových víček
plovoucích v lavoru
pomocí dvou tyčinek, přenášení
sklenky s vodou na hlavě po
určené dráze,
strefování se do
hrdla plastové
láhve tyčinkou
zavěšenou na
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provázku atd. Na závěr došlo na tradiční skupinové přetahování lanem. Odměnou dětem bylo nejen
zvládnutí úkolu, ale především většinou sladká odměna. Plně využívanou atrakcí s trochou adrenalinu
bylo sjíždění na laně nataženém nad hřištěm. Sportovně zábavné odpoledne podpořil Úřad městyse
Pecka finanční dotací.
Rodiče sledovali výkony svých ratolestí z posezení
před chatou a využívali přitom nabízeného sortimentu občerstvení.
Počasí
přálo,
bylo oblačno,
teplo, sluníčko
moc nepálilo.
Dětský den se
vydařil, z dětí
i dospělých vyzařovala spokojenost.
Petr Pavel

Koupaliště
xyz

Léto v kempu Pecka
Léto nám skončilo a tím i sezona v peckovském kempu.
Dovolte mi malé hodnocení za rokem 2019. Kemp se pro
návštěvníky otevřel již tradičně v únoru na zabijačkové
hody. Po malé odmlce se provoz naplno rozjel začátkem
dubna. Duben a květem byl ve znamení pobytu škol
a firemních akcí. Letní měsíce byly obsazeny takřka
ze 100 % a rekordní návštěvnost jsme zaznamenali
u návštěvníků s vlastními stany a vlastními karavany.
Pokles naopak nastal v návštěvnosti koupaliště, oproti
loňskému roku nebylo tolik koupacích dnů.
Vrcholem sezony pro náš kemp byl již V. ročník
Country a folk festivalu Pecka, který se každoročně koná
poslední červencový víkend. I zde jsme dosáhli rekord-

ní účastí 1 225 platících diváků, kteří si mohli vybrat
z pestrého programu. Již se pilně pracuje na programu
pro ročník 2020, který má termín: 24. – 26. 7. 2020
a již můžeme přislíbit účast písničkáře Pokáče, Roberta
Křesťana a Druhé trávy, Fešáků, Věry Martinové a spousty dalších.
Děkujeme všem návštěvníkům a budeme se těšit
v roce 2020.
Jaroslav Hudec

Kdo rozlouskne tento rébus?
Jistě je známo všem Staňkovákům,
obyvatelům Lhoty i mnohým Peckovákům,
že se oprava plynovodu ve Lhotě neúměrně
dlouho táhla. Zmatek vyvolávalo i značení
přednosti v jízdě.
Otázka: kdo ze čtenářů uhodne, z kterého
směru měl řidič přednost v jízdě?
Helena Říhová
Fotografie pořízeny 20. září
Směr Pecka

Směr Staňkov
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Oslavili svá životní jubilea

Navždy nás opustili:

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

• Podzimek Pavel ze Lhoty u Pecky

• Kalvachová Jana z Pecky – 83 let

• Rejmont Vlastimil z Bělé u Pecky
• Křeček Miloslav z Pecky

• Reimontová Eva z Pecky – 80 let

• Tomšovská Jarmila z Pecky

• Domorádová Květa z Pecky – 88 let

Věnujme jim tichou vzpomínku.

• Grohová Ludmila z Pecky – 87 let
• Rolfová Zdeňka ze Lhoty u Pecky – 85 let
• Tauchmanová Marie z Pecky – 82 let
• Erben Zdeněk z Horního Javoří – 84 let
• Rolenec Vítězslav z Pecky – 82 let

Vítání občánků

• Mičík Václav z Pecky – 84 let

V měsíci listopadu 2019 se uskuteční slavnostní vítání
občánků. Budou přivítány tyto děti:

• Styblík Jiří z Pecky – 88 let

• Menčíková Ester z Pecky

• Rulf Karel z Pecky – 80 let

• Machková Anežka z Pecky

• Pavlíčková Miroslava z Kalu – 91 let

• Tázlarová Kristýna z Pecky

• Raisová Soňa z Bělé U Pecky – 91 let
• Hradecká Vlasta z Bělé u Pecky – 88 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, hodně spokojenosti a osobní pohodu.

• Rychtera Matěj z Pecky
• Janata Tomáš z Pecky
Přejeme pevné zdraví
a pohodu.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v prosinci 2019.
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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