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Koledy u vánočního stromečku
Adventní čas na peckovském náměstí zahájily
děti první, druhé a třetí třídy v sobotu 1. prosince
v podvečer. Na krásně připraveném a osvětleném
místě u stromečku vystoupily děti převlečené za
zimní skřítky se svým programem, který se nesl
v duchu předvánočního a vánočního období od sv.
Martina až do Tří králů. Básničky, které byly doplněny jednoduchým pohybovým vystoupením, se
střídaly s pořekadly, pranostikami a rčením. Svým
vystoupením všechny potěšil sv. Martin s dřevěným koníkem, Barborka rozdávající větvičky,
krásný Mikuláš se strašidelným čertem a úžasní
andílkové, kteří krásnými andělskými hlasy zpívali koledy. V závěru samozřejmě nesměl chybět
Josef s Marií, která nádherným hlasem uspávala
Ježíška koledou Chtíc, aby spal. Samozřejmě nechyběli ani pastýři a tři králové, kteří se přišli Ježíškovi poklonit. Na úplný závěr zazpívali všichni
koledu Narodil se Kristus pán a s přáním pevného
zdraví, hodně štěstí a pohody si děti užívaly potlesku.
M. Rejlová, L. Kupková, V. Zahradníková
přejí šťastný nový rok 2019

Příjemně prožité Vánoce,
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky
v novém roce 2019 přeje redakce
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Úřad

Při podávání žádostí si budeme držet palce
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží konec roku a my máme před sebou ty nejkrásnější svátky v roce. Většina z nás bilancuje, co se v letošním roce podařilo a co se musí
dohonit v roce následujícím.
V úvodu mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří
se zúčastnili voleb do zastupitelstva obce.
Získali jsme vaši důvěru a nyní je na nás, abychom
ji nezklamali. Za všechny zvolené zastupitele mohu
slíbit, že budeme pokračovat v budování a rozvoji našich obcí a podpoře společenského a kulturního života.
Prvním úkolem pro nové zastupitelstvo bylo vytvoření a schválení rozpočtu na rok 2019. Úkol to
opět nebyl lehký, ﬁnančních prostředků na uspokojení
všech částí Pecky nikdy není dost, ale snažili jsme se
pokračovat v nastavené strategii rozvoje obcí.
Vždy na konci roku se otevírají národní dotační
programy. Budeme se snažit podat co nejvíce žádostí
a držet si palce, abychom měli štěstí i při přidělování peněz. Záměrů a projektů na zkvalitnění prostředí
a života Peckovska je mnoho. V prvé řadě budeme pokračovat v opravách místních komunikací – pro rok
2019 budeme podávat žádost o dotaci na opravu silnice ze Staňkova do Vidonic. Žádost o dotaci budeme
podávat i na Státní fond životního prostředí, abychom
mohli zateplit bytový dům pod hradem včetně výměny
oken a dveří. Přes tento fond se pokusíme získat prostředky i na revitalizaci rybníků Tešňák a v Bukovině.
Také Královéhradecký kraj otevírá programy na podporu venkova, zde se nám naskýtá možnost dotací na
opravu místních komunikací, hřbitovních zdí a obnovu čekáren. Také tyto programy využijeme a budeme
se snažit být úspěšní.
Jako každý rok, tak i v roce 2019 chceme za podpory Programu regenerace městských památkových
zón a Havarijního programu pokračovat v opravách
a restaurování kulturních památek – hradu, hraničního
kříže se sochou Krista na Popluži, kostela ve Vidonicích a zahájit opravu fasády základní školy.

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na likvidaci a svoz
odpadů a každoročnímu narůstajícímu celkovému množství
veškerých odpadů jsme nuceni navýšit roční poplatek.
Poplatek z odpadu zahrnuje odvoz a likvidaci: směsného komunálního odpadu z popelnic a z kontejnerů, tříděného odpadu z kontejnerů (plasty, sklo), pytlů s nápojovými
kartony, plasty, nebezpečného odpadu, bio odpadu, papíru.
Vývoz jedné 120 l popelnice stojí obec 1 246 Kč za rok.
Ne všichni občané si však uvědomují, že i když popelnici nepřistaví k odvozu, obec musí vývoz ﬁrmě Marius Pedersen
zaplatit. Proto apelujeme na občany, aby zvážili, zda popelnici skutečně potřebují, případně kolik popelnic naplní a využijí. Dále upozorňujeme podnikatele, kteří využívají systém
obce k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti, aby požádali a uzavřeli s obcí smlouvu. Nastavený systém by neměl
být zneužíván, ale měli bychom se všichni chovat solidárně.
Čím více budeme třídit, tím vyšší ﬁnanční odměny od ﬁrem
zabývajících se tříděnými odpady, potečou do rozpočtu obce.
Období adventu a Vánoc je každoročně bohatý na
kulturní akce téměř v každé naší vesničce. Nejprve jsme
slavnostně rozsvítili vánoční strom na náměstí, o nádherný program i překrásné vánoční ozdoby se postaraly paní
učitelky z mateřské a základní školy. Následoval koncert
v kostele s názvem Jedna vločka zimu nedělá, kde se nám
představily děti od těch nejmenších ze školky až po jejich
starší kamarády ze školy. Kostel praskal ve švech a při poslechu básní a písní nejedno oko, nás posluchačů, nezůstalo suché. Ale to všechno k Vánocům patří.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se po
celý rok starali o to, aby i kulturní a sportovní akce byly
součástí našeho života v obcích. Na úkor svých rodin věnovali mnoho hodin ze svého volného času na organizaci a přípravy akcí, aby vše dobře dopadlo a všichni byli
spokojeni. A to se na Peckovsku opravdu daří, děkujeme!
Na závěr mi dovolte popřát vám všem krásné, hvězdami a třpytivým sněhem protkané Vánoce, plné splněných snů, v roce 2019 mnoho štěstí, zdraví, pohody, více
optimismu a dobré lidi okolo sebe.
Hana Štěrbová

Volby do Zastupitelstva městyse Pecka

Volby do zastupitelstev obcí proběhly ve dnech 5. a 6. října
2018. V naší obci bylo zapsáno 1060 oprávněných voličů,
z nich se k volbám dostavilo 667, což představuje 62,92 %.
Do Zastupitelstva městyse Pecka kandidovalo 15 kandidátů volební strany Sdružení pro rozvoj Pecky a 15 kandidátů volební strany Nezávislí pro Peckovsko.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Ing. Berger Tomáš
(187), Petra Bezstarosti (445), Ing. Drábek Michal (466),
Ing. Jirková Irena (448), Jiřička Petr (463), Mgr. Kodymo-
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vá Šárka (428), Machová Štěpánka (510), Mikulka Jaroslav
(492), Bc. Murdych Jan (216), Nyč Josef (456), Ing. Pavel
Michal (480), RNDr. Pavlová Věra (388), Pavlíček František (457), Štěrbová Hana (544), Ing. Zahradník Petr (223).
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městyse Pecka konaném dne 31. října 2018 byla starostkou městyse
zvolena Hana Štěrbová a místostarostou městyse Jaroslav
Mikulka. Členy rady městyse byli zvoleni Ing. Michal
Drábek, Štěpánka Machová a František Pavlíček.

Fara

Důvodem vánoční radosti je narození Ježíše

Není to tak dávno, co jsme za relativně příjemného a teplého počasí navštěvovali o Dušičkách hroby našich blízkých a modlili se za ně. Nyní už nám začal advent – čas
přípravy na Vánoce. Abychom mohli tyto svátky v rodinách hezky prožít, je potřeba se na ně připravit: většina
z vás už má doma uklizeno, napečené cukroví, připravené vánoční dárky pro naše blízké, koupený vánoční
stromek. Čas předvánoční je časem hektickým, kdy chce
každý z nás stihnout co nejvíc různých věcí doma i kolem nás. Ale nejdůležitější pro nás věřící je duchovno.
Proč se Ježíš narodil? Narodil se přece pro nás, pro
naše rodiny. To je důvod naší radosti a důvod celých
svátků. O tom vypravují biblické příběhy, koledy i vánoční zpěvy a promluvy. Advent nás připravuje na to,
abychom tento čas prožili zbožně a plodně. Tomu nám

věřícím určitě přispívá adventní zpověď, která nám pomáhá očistit se od našich nedokonalostí a poklesků. Důležité je také udělat si reálná předsevzetí. Třeba si odříct
oblíbené jídlo, sladkosti nebo oblíbený pořad v televizi.
Čas adventu je časem většího půstu, který nám pomáhá ukáznit naše tělo. Samozřejmě je to také čas zvýšené usebranosti a intenzivnější modlitby. Doporučuje se
chodit více na bohoslužby, třeba i ve všední den, a také
se více modlit osobně. Vítanou příležitostí na naladění
se na atmosféru Vánoc jsou hojné předvánoční koncerty.
Přeji tedy vám všem, aby letošní vánoční a novoroční svátky byly plné pohody, radosti a duchovna. Aby nás
posunuly dál v našem křesťanském životě.
P. Mariusz,
administrátor Římskokatolické farnosti Pecka

Bohoslužby o Vánocích
Pondělí 24. prosince
Štědrý den
Vidochov – 14 hod.
Borovnice – 16 hod.
Pecka – 21 hod.
Horní Brusnice – 23 hod.
Úterý 25. prosince
Boží hod vánoční
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11 hod.

Středa 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Pecka – 9 hod.
Mostek – 10 hod.
Pátek 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek
Pecka – 16 hod.
Sobota 29. prosince
Vidochov – 15 hod.

Neděle 30. prosince
Svátek Svaté Rodiny
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11 hod.
Pondělí 31. prosince
Mše na závěr občanského
roku s prosbou
o požehnání na další rok
Pecka – 16 hod.

Úterý 1. ledna
Slavnost Panny Marie,
Matky Boží
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11 hod.
Neděle 6. ledna
Zjevení Páně
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9.45 hod.
Mostek – 11 hod.

Požehnání úrody
V neděli 14. října 2018 se ve 14 hodin konala u kostela svatého Bartoloměje v Pecce tradiční akce s vůní podzimu.
K dobré pohodě a notování zahrál oblíbený Hořeňák. Slavnostní požehnání ovoce a zeleniny se ujal pan farář Mariusz Robak. Lidé si přinesli ze své zahrádky dýně, slunečnice, bylinky, švestky, ořechy a mnoho dalších darů země.
Pestrou barevností se nejvíce vyjímala jablka v upravených košíčcích. I přes suché léto se jich mnoho urodilo.
Při poslechu lidových písní si návštěvníci mohli prohlédnout a zakoupit zajímavé domácí pochutiny či výrobky.
Třeba hrušky a jablka vykrojené do okrasných motivů. Popíjel se výborný mošt, káva i čaj. Jedly se voňavé buchty
a koláče.
Někteří lidé posedávali na lavičkách, vychutnávali si přátelskou atmosféru a odpolední hřejivé slunce. Maminky
se projížděly s dětmi v kočárkách nebo si prohlížely na stánku dětské knížky. Na Pecku zavítaly i přespolní rodiny
s dětmi. A všichni si užili krásné odpoledne.
Alena Nedomová
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Oslavy stého výročí republiky byly větrné
Poslední říjnovou neděli se Pecka připojila k oslavám 100. výročí založení republiky. Zajímavou inspiraci nám zanechali naši předkové v podobě zápisu v kronice z roku 1918, který podrobně popisuje okamžiky, kdy se Pecka a její
občané dozvídali o tehdy neuvěřitelné události: že s koncem velké války padla také monarchie a vznikl samostatný
stát Čechů a Slováků, Československá republika. Tehdejší kronikář František Bílek píše: Dne 28. října 1918 přinesli
občané, kteří přijeli do Pecky, zprávu, že jest uzavřen mír a v Praze že vyhlášen je samostatný stát československý.
Zpráva ta příliš překvapila, takže jí nikdo nechtěl ani věřiti. (…) Ale překvapení toto netrvalo dlouho. Dne 29. října
ráno vyvěsil poštmistr Josef Procházka na poště telegram následujícího znění: Ode dneška jste ve svém vlastním
státě (…) Dne 30. října 1918 seřadilo se všecko občanstvo i děti ve veliký průvod u měšťanské školy. Krásně vyjímaly
se v průvodě dítky v národních krojích a vesele v podzimním vzduchu třepotaly se nad jejich hlavami sta praporků
v barvách národních. V čele průvodu kráčela hudba zdejšího kapelníka pana Zlatníka… (celý text vyšel v minulém
čísle LP).
Sto let po vyhlášení samostatnosti jsme se pokusili o rekonstrukci průvodu a připomenutí tehdejší atmosféry. Nebylo to jednoduché – počasí v neděli 28. října 2018 bylo
víc než nepříznivé: zataženo, 3°C, vytrvalý déšť a silný vichr. Přesto se v ohlášený čas sešly u základní školy desítky
lidí. Rozdávaly se červenomodrobílé trikolóry.
Oslavy úvodním slovem zahájila učitelka Šárka Kodymová, atmosféru navodil zpěv lidových písní v podání
dětského sboru Sedmihlásek a přečtení dobového zápisu
z peckovské kroniky. Pak už zazněly tóny houslí a harmoniky a lidé se začali řadit, aby tak, jako před sto lety
naši předkové, prošli v slavnostním průvodu celou Peckou. V čele kráčely místní spolky s českými vlajkami –
v hojném počtu oslavy podpořili zejména hasiči a myslivci, následovala muzika Františka Pavlíčka, kterou před
deštěm chránil „baldachýn“ nesený obětavě sympatizanty spolku Bezdružic, se svými rodiči a učitelkami šly děti
ze základní školy s mávátky a za nimi další lidé z Pecky
i blízkého okolí. Průvod směřoval po silnici od školy dolů
k transformátoru, dále kolem sběrného dvora k Modré
hvězdě a odtud nahoru ke kostelu a k obecnímu úřadu.
Tam byl také kvůli špatnému počasí na poslední chvíli
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ve zkrácené podobě přesunut program, který se měl původně odehrávat na náměstí a na balkoně hotelu Roubal. Nedošlo například na přistavení hasičského žebříku
z roku 1918, který měl původně sehrát strategickou roli
v rekonstrukci okamžiku, kdy před 100 lety Peckované
s nadšením a uštěpačnými poznámkami na adresu monarchie strhávali habsburské vlajky z místních úřado-

Kronika

ven. Celý „akt“ byl nyní naznačen pouze symbolicky
– zástupce hasičů v krásné historické uniformě strhl černožlutou rakouskou vlajku a následně místo ní z oken
současného úřadu městyse Pecka zavlála vlajka národní.
Z okna radnice také v podání knihovnice Lenky Knapové zazněl autentický text Provolání národního výboru
„Lide československý…“ z roku 1918, poté starostka
Hana Štěrbová stručně připomněla stoletou historii našeho státu a svůj proslov zakončila citací z pera prvního
prezidenta T. G. Masaryka: „Bez zájmu občanů o stát,
republika se stává de facto státem aristokratickým, státem menšiny. Demokracie spočívá v mravnosti. Vy, jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie
znamená diskuzi, demokracie není panování. Člověk bez
národa by byl ničím.“ Na závěr zazněla česká hymna
v podání tří členů Sboru Pecka.

Pak už se všichni rádi přesunuli do sálu hasičské zbrojnice na svařené víno, pivo a dobré klobásy,
které připravili peckovští hasiči. V příjemném teple
se hezky sedělo a povídalo, ovšem většina přítomných byla rozhodnuta opět vyrazit ven do nepohody
a u pomníku v parku pod hradem uctít památku místních mužů, kteří padli v první světové válce. K důstojné atmosféře při pokládání věnce (svíčky, které si
lidé přinesli, nešly zapálit) přispěla pietní stráž hasičů i čestná salva, kterou ze svých brokovnic vypálili
myslivci (tak to dle kroniky bylo zvykem i při oslavách za první republiky). Úplnou tečkou za slavnostním dnem byl pestrý ohňostroj – nad hradem zazářil
(tak jako i další ohňostroje v republice) v symbolických 19.18 hodin.
Věra Kociánová, kronikářka

Tablo padlým z Peckovska
Pozvánka na lednovou besedu
Při příležitosti dokončení restaurování unikátního tabla s fotograﬁemi mužů z Pecky a okolí, kteří padli v 1. světové válce, pořádá farnost Pecka ve čtvrtek 24. ledna od 18 hodin setkání s historikem P. Tomášem Petráčkem (zároveň sponzorem opravy) a s restaurátorkou Kateřinou Samkovou-Mrovjecovou. Docent Petráček pohovoří nejen
o historických souvislostech konce 1. světové války, paní restaurátorka zase přiblíží, jak mravenčí práci představuje
například zakonzervování fotograﬁí nebo zpevnění rámu. Součástí setkání, které se uskuteční v prostorách fary, bude
i pietní přečtení jmen všech padlých. Srdečně zveme!
-vk-
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V Bělé odhalili pomník padlým
Ve státní svátek, v den sv. Václava, v pátek 28. září odpoledne od 16 hodin proběhlo v Bělé
u Pecky slavnostní odhalení
nově postaveného pomníku
padlým v 1. světové válce.
Slavnostního aktu se zúčastnilo téměř 60 lidí. Čestnou stráž
u pomníku drželi místní dobrovolní hasiči s českým praporem, s praporem Městyse Pecka a svým hasičským praporem. Po zahájení starostka
obce paní Hana Štěrbová vzpomněla 100. výročí vzniku Československé republiky a připomněla ty, kteří za
vlast bojovali a padli, a že je třeba svou zemi a svobodu
chránit a dále rozvíjet. V dalším projevu byly připomenuty válečné oběti a to, že po válce tehdejší obyvatelé
Bělé u Pecky památku svých padlých spoluobčanů uctili pamětní deskou s jejich jmény. Ta se však nedochovala. Před rokem 1970 byla zhotovena nová skleněná
deska se jmény 10 padlých vojáků a uvažovalo se postavit nový pomník. K tomu však nedošlo a původní záměr se podařilo zrealizovat až v současnosti s podporou
Úřadu městyse Pecka. Veřejně bylo poděkováno všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili a přispěli ke
stavbě pomníku. Následovalo odhalení pomníku a poté

jej s proslovem posvětil pan
farář P. ThMgr. Mariusz Robak MSF. Jednotlivé výstupy
byly proloženy básněmi recitovanými žákyněmi základní
školy a písněmi Ach synku,
synku, Čechy krásné, Česká
písnička zahranými hudebníky za vedení pana Františka
Pavlíčka. Mnozí přítomní se
s chutí zpěvem přidali. Slavnostní obřad ukončila paní Věra Müllerová Kubánková,
která za hudebního doprovodu svého manžela zazpívala českou hymnu.
Všichni přítomní byli poté místními hasiči pozváni na
společné posezení s hudbou a občerstvením na sále kulturního domu. Mnozí pozvání přijali. Následně před kulturním domem soubor Hejbánek z Jičína předvedl svou
vlasteneckou pohybovou skladbu nacvičenou k 100. výročí vzniku Československé republiky. Odměnou jim byl
uznalý potlesk přihlížejících.
Na sále byly vystaveny k nahlédnutí bělské obecní
a hasičské kroniky, historické dokumenty a fotograﬁe.
Počasí ten den přálo. Slavnostní odpoledne se vydařilo.
Petr Pavel
Foto M. Krch

Připomenutí konce první světové války
a založení republiky ve Vidonicích
Položením věnce k pomníku padlým jsme si ve Vidonicích připomněli stoleté výročí konce první
světové války a založení Československé republiky.
Spolu se zástupci Městyse Pecka a členy sboru dobrovolných
hasičů se občané Vidonic a další
hosté sešli v sobotu 27. října 2018
ve 13.00 hodin u pomníku padlým. Přítomné uvítal jednatel
sboru dobrovolných hasičů p. Miloš Petr. Úvodní slovo
přednesla starostka Městyse Pecka p. Hana Štěrbová. Za
hudebního doprovodu na harmoniku v podání p. Luboše
Stuchlíka si přítomní zazpívali píseň prvního prezidenta
T. G. Masaryka Ach synku, synku.
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Události kolem roku 1918
s důrazem na odvahu českých legionářů a jejich osudy po návratu do nové vlasti shrnul p. Karel
Jirásko z Nové Paky. Připomněl
též význam lípy jakožto národního stromu a potřebu o tyto tzv.
stromy svobody dlouhodobě pečovat.
Důstojné setkání bylo ukončeno položením pamětního věnce a poslechu Československé státní hymny v původním znění z let 1918–1990. Poté následovalo posezení
v místní knihovně.
Další fotky naleznete na www.vidonice.cz.
David Mudrák

Hrad

Hradní záhady #8
Hradní bilance
výhrůžka z předminulého čísla zabrala jen chvilku.
turistické sezóny 2018 No…
Tentokráte dvě správné odpovědi. Tradičně pan Pačesný
Další rok máme za sebou. Konec října tradičně uzavřel brány našeho hradu pro turisty, tu a tam ještě
pootevřel řemeslníkům, ale jinak si už užívá zaslouženého odpočinku. Pojďme se spolu podívat na statistická čísla, která tu letošní turistickou sezónu mohou
popsat.
Otvírání hradu s Kryštofem Harantem, tradiční začátek turistického roku, tentokrát vyšel na sobotu 31. března. A hrad opět praskal ve švech. Krom početné Harantovy družiny sem zavítalo celkem 1 296 lidí. Suverénně
největší návštěva od doby, co jsem na hrad nastoupil.
A taky třikrát více než v úterý 17. července, to na hrad
zamířilo 413 návštěvníků, což je druhá největší návštěva letos. Naopak úplně nejméně lidí si hradní expozice
přišlo prohlédnout 6. června (středa) a byli jen čtyři. Čím
zas o plných 50 % poklesla nejnižší návštěvnost oproti
minulému roku, zpátky na hodnotu z roku 2016.
Počítadlo návštěvníků peckovského hradu v turistické sezóně roce 2018 zastavilo na čísle 20 398. Ve
srovnání s rokem 2017 návštěvníků tedy zase přibylo,
přesně o 1 178 (o 6 %). Otevřeno bylo celkem 151 dní
a jednoduchým sic zkreslujícím propočtem je to průměrně 135 turistů denně.
Za vstupenky v roce 2018 návštěvníci nechali v hradní pokladně 1 183 190 Kč, oproti loňsku o cca 78 000 Kč
více. Návštěvníci neutráceli jen za vstupenky, ale také za
hradní upomínky, za které do hradní pokladny přispěli
celkem 242 917 Kč. Naprostým trhákem jsou už tradiční
turistické vizitky, kterých jsme prodali 3 265 ks. Mírně klesá poptávka po dřevených známkách (972 prodaných ks). Stejně tak jsme o trochu méně prodali i pohledů… 3 001 ks.
Nejenom turisty živ je peckovský hrad. Drobný příspěvek do obecní pokladny přinesou i šťastné zamilované páry, které se rozhodnout využít Pecky pro své svatební ano. Těch zaznělo letos celkem 54. Tudíž děleno
dvěma (ženich a nevěsta) je 27 svatebních obřadů.
Na hradě letos se krom kastelána a hlavní průvodkyně
paní Bobáňové věnovalo návštěvníkům i 9 spolehlivých
a šikovných průvodkyň a průvodců. O čistotu se opět
vzorně postarala paní Varadiová. Všem patří za odvedenou práci velký dík. A doufám, že i za ně vám ostatním
a všem návštětvníkům můžu poděkovat za letošní návštěvu, popřát krásné Vánoce a vydařený rok 2019.
Přijďte se na nás zase podívat.
Honza Murdych
kastelán hradu Pecka

a Kateřina Munzarová. Oba se mohou těšit na nějakou
tu odměnu.
Tak to zkusíme ještě jednou… Ale fakt se snažte…

Tentokrát se ptáme na jeden velmi oblíbený exponát.
Kdo soutěživý z vás pozná, o kterou z vystavených věcí
se jedná, nechť svůj tip doručí na hrad (třeba do schránky,
na pokladnu nebo na adresu hrad.pecka@centrum.cz).
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce a ten získá… pěkný dárek.
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Škola

Nejnovější vybavení školní dílny
– set obráběcích strojů
Dalo by se říci, že Ježíšek u nás chodil už v září. Dostali
jsme totiž do školní dílny úžasnou stavebnici. Jedná se
o kitt, ze kterého jde sestavit pět malých funkčních obráběcích strojů (soustruh, frézka, přímočará pila,…).
Deváťáci se spolu s panem školníkem na stavebnici
hned vrhli. Po nějaké chvíli marného boje bylo jasné, že
bude nezbytné si přečíst návod. Po roztřídění všech dílů
a nalezení správného návodu, který byl sice černobílý,
ale zato český a přesný, se povedlo sestavit soustruh. Ten
jsme nechali zkontrolovat strojaři a mohli začít.
Maličký soustruh se rázem stal miláčkem dětí v dílnách. 7. a 8. ročník se s ním seznamuje a už tvoří první
výrobky ze dřeva. 9. ročník se proměnil v seřizovače.

Teď už víme všichni, že obráběcí stroje nekoušou.
To nám ale nestačí a máme další plány.
Alena Müllerová

Mám chytré tělo
Mám chytré tělo je název naučně – zábavného programu, se kterým přijel do naší školy pan Žemla ze Svitav.
V asi hodinovém vystoupení toho stihl opravdu hodně.
Základem bylo vtipnou formou za pomoci rozličných pomůcek a odborného i veselého moderování seznámit děti
s funkcemi důležitých orgánů našeho těla. Často si vybíral pomocníky z řad dětí, mluvil jejich jazykem a tím si
udržel trvalou pozornost. Jako bývalý učitel prostě věděl,
jak zaujmout. Tak jsme se postupně dozvěděli, jak pracu-

Jezírko usnulo
Od jara jsme pilně pracovali na dalších úpravách okolí
školy. V rámci projektu Naše živé školní jezírko, na který jsme získali dotaci z programu Zelené oázy, jsme za
pomoci dobrovolníků vybudovali jezírko s mokřadem,
vodopádkem a rybičkami, osázeli skalku nad jezírkem,
postavili dvoukomorový kompost a upravili i další části
zahrady.
Na podzim jsme ještě vysázeli rododendrony a azalky. Jezírko jsme doplnili molem zakotveným v zemních
vrutech.
Rybičky v jezírku, které jsme pravidelně krmili,
se přestaly postupně zajímat o potravu a uložily se ke
spánku.
Celá zahrada usíná a my se těšíme na jaro.
-am-
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je srdce, žaludek, střeva, k čemu jsou plíce a krev. Že se
nic neztrácí ani netvoří, jen se všechno stále přeměňuje.
Ale s tím se pan Žemla nespokojil. Zaměřil se i na psychiku a vnímání světa dospívajícími, na uvědomění si sama
sebe. Bylo moc dobře, že děti slyšely, že problémy se musí
řešit, že nic nejde samo, že záleží jen na nich samotných,
jak se jim bude v životě dařit. Velmi hezké pásmo žáci
ocenili pozorností a v závěru i upřímným potleskem.
Libor Stuchlík

Škola

100. výročí vzniku Československé republiky
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle Listů Peckovska, jedním z našich letošních projektů byla oslava stého
výročí vzniku naší republiky. Projekt dostal název Narodila se Republika a měl několik etap.
Na čtvrtek 20. září jsme si s paní Věrou Kociánovou
domluvili posezení nad kronikou. Povídání probíhalo na
faře a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí nejen z peckovské kroniky. Tento den jsme ještě získali informace
v knihovně, kde si děti nakonec vyplnily tematickou křížovku. Na obou besedách se vystřídali všichni žáci.
Na konci září jsme s dětmi z druhého stupně vyrazili na exkurzi do skanzenu v Přerově nad Labem a do
muzea v Poděbradech, kde jsme zhlédli výstavu týkající
se života v době před sto lety. Načerpali jsme inspiraci a v rámci projektového dne jsme zpracovávali témata
jako móda a módní doplňky, vaření a pečení, vybavení
domácnosti, škola, zaměstnání, doprava, volný čas dospělých i dětí, divadlo a kino, sport, zájmové organizace
a spolky Výstupem pak byly plakáty s fotograﬁemi a popisky daného oboru. Děti z prvního stupně trénovaly po
třídách svá vystoupení.

Vše vyvrcholilo 24. října odpoledne, kdy se žáci svými vystoupeními prezentovali v tělocvičně. A co rodiče
a prarodiče viděli? Prvňáci a třeťáci se představili pásmem říkadel, písniček a dětských her. Druháci předvedli vědecký pidiseminář na téma vznik republiky. Čtvrtá
třída se přenesla do školní třídy před sto lety na hodinu
krasopisu oživenou návštěvou pana ředitele. Páťáci připomněli starší dětské hry a kouzlo loutkového divadla.
Po stěnách tělocvičny visely již zmíněné plakáty,
u kterých jejich autoři poskytovali odborný komentář
a zodpovídali dotazy. Část tělocvičny zabrala instalace historické školní třídy s dobovými učebními pomůckami.
Projekt jsme zakončili v neděli 28. října účastí na rekonstrukci slavnostního průvodu Peckou.
Šárka Kodymová

Den v dece
Na to, že občas nejde proud, jsme si už zvykli. Proto nás nezaskočila skutečnost, že 25. října zase proud nepůjde. Vyhlásili jsme totiž Den v dece.
Každý si kromě učení na dopoledne měl přinést deku a termosku s čajem. Popravdě řečeno – chladno bylo jen
na chodbách. Ve třídách nebyla teplota nijak nízká, ale deka je deka. Naprostá většina žáků druhého stupně k akci
přistoupila zodpovědně a někteří měli i polštářek. V hodinách se pracovalo zcela normálně, jen s dekami bylo víc
legrace. Na konci některých hodin se pak přítomní uložili na zem, pořádně se zachumlali a poslouchali vyprávění.
Na závěr pak ještě žížalili.
Vy nevíte, co je žížalení? To se pořádně zabalíte do deky, ležíte na zemi a pokoušíte se posunout po podlaze, aniž
byste se rozbalili.
Nějaké výpadky proudu si na nás prostě nepřijdou.
No a v poledne rychle domů na oběd.
-am-
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Školka

Stromy jsou už dávno holé,
jen vzpomínky nám zůstaly…
Ponoříte-li se s námi na malou chvíli do těchto řádků, tak se dozvíte, jak plynul podzimní čas u nás v mateřské
škole v Pecce. Letošní školní rok jsme začínali během okolo hradu Pecka – Pecka kros. Deset dětí si dobře měřilo
své síly s ostatními závodníky a někteří se umístili i na stupních vítězů.
Krásný teplý barevný podzim lákal k vycházkám do byla zastávka u baru. Zde nám barman připravil lahodné
přírody. Na první vycházku se velké děti vybavily batůž- nealkoholické nápoje, na kterých jsme si všichni moc poky plnými tvrdého chleba, jablíček a vydaly se k peckov- chutnali. A to, že jsme si domů ještě vezli křupavý a voňaské hájovně. Na vedlejší louce se páslo několik koní a my vý rohlíček od pekařů – to bylo dokonalé. Děkujeme vedejsme se od jejich majitelky dozvěděli, jak se o koně stará, ní SŠGS za jejich nabídku k prohlídce školy a budeme se
co všechno koně potřebují. Jednoho koníka jsme si pod je- těšit na další návštěvu, kterou plánujeme na jarní období.
jím dozorem mohli pohladit, nakrmit, povodit, vyhřebelV podzimním období jsme absolvovali plavecký kurz
covat. Moc se nám tu líbilo a dobroty zbyly i pro ostatní v bazénu v Nové Pace. Těšilo nás velice, že se plavání
koně. Malé děti čekala vycházka do lesa, při které plnily účastnily všechny děti ze třídy U Vochomůrky – 25 dětí.
rozličné úkoly, které si pani učitelky pro děti připravily. V současné době máme kurz již za sebou a věříme, že buPro podzimní hry jsme využívali často pergolu a školní deme na jaře pokračovat a děti si své plavecké dovednosti
zahradu, na které bychom chtěli na jaře postavit dřevěný budou moci dál upevňovat.
domek pro úklid hraček na pískoviště.
V měsíci říjnu zavítala na naši mateřskou školu Česká
Den zdravého mlsání či Jablíčkový den byly námě- školní inspekce. Zajímala se nejen o výchovně- vzdělávatem k poznávání podzimních darů přírody – ovoce, zele- cí práci s dětmi, ale i o další mimoškolní aktivity, vybavenina, lesní plody. Děti nejen poznávaly, pojmenovávaly ní školy, školní zahrady. K nahlédnutí si vyžádala písema ochutnávaly, ale i pekly a vařily. K dalším námětovým nosti a dokumenty o škole. Celkové hodnocení koly bylo
dnům patřil Den deštníkový, holínkový, dýňový, plyšá- kladné a pro nás potěšující a povzbuzující do další práce.
kový…
V měsíci listopadu jsme uspořádali pro rodiče s dětTygřík Péťa, který se učil nebát – to byla první po- mi akci nazvanou Logohrátky aneb Hrátky nejen se slohádka, kterou jsme v naší MŠ viděli, a ani my jsme se vy – zde měli rodiče příležitost se seznámit s prací učinebáli. Poté jsme viděli pohádku Švadlenka Eliška, Strach telek a pomůckami, které slouží při vyvozování správné
má velké oči, hudební vystoupení krejčíka Honzy a nedá výslovnosti hlásek. Akce byla zajímavá a děti si s rodiči
se zapomenout na překrásné vánoční písničky a koledy vyzkoušely mnoho aktivit, při kterých ani nevnímají, že
v podání paní Čemusové a její nádherné dekorace.
se s nimi provádí logopedická péče.
K podzimu už tradičně patří Lampionový průvod
Nač ještě vzpomenu? Je to poslední akce – vystous ukládáním broučků k zimnímu spánku, který pořádáme pení dětí na náměstí při rozsvěcování vánočního stromu
ve spolupráci s SDH Lhota u Pecky. Letos byla změna! a krásný vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje v PecVytyčili jsme si novou trasu a všem účastníkům se podve- ce Jedna vločka zimu nedělá. Do kostela naplněného náčerní procházka velmi líbila, počasí přálo a všichni jsme vštěvníky pomyslně nasněžilo a na posluchače padaly ty
byli spokojeni. Broučci se s námi rozloučili a teď už spí ve nejkrásnější sněhové vločky schované do dětských hlásků.
svých postýlkách.
Nebyly to vločky chladivé, ale vločky plné chuti rozdat
Protože jsme si do svého vzdělávacího cíle pro před- co největší radost, překvapení, potěšení. Děkujeme všem,
školní děti na letošní rok dali téma seznamování s lidský- kteří se nejen podíleli na uspořádání těchto dvou akcí, ale
mi profesemi, povoláními i řemesly, uspořádali jsme ve i široké veřejnosti, která se na nás přišla podívat. Velice
spolupráci se Střední školou gastronomie a služeb velice nás to potěšilo.
pěknou akci. SŠGS v Nové Pace nás pozvala do svých
Milí čtenáři, je ještě řada akcí, které jsme dětmi v MŠ
pracovních dílen a my jsme tak mohli nahlédnout, jak pra- dělali. Ale na ty už mi nezbývají řádky, a tak zase někdy
cují pekaři, cukráři, co ke své práci potřebují. Navštívili příště.
jsme nejen dílny, ale i jejich školu na náměstí a zde jsme si
Dovolte mi, abych vám všem za mateřskou školu nejprohlédli třídy, krejčovskou dílnu a zavítali jsme i do nové prve poděkovala za přízeň a spolupráci a popřála vám
kuchyně, kde se studenti učí kuchařským zázrakům. Nej- hezké Vánoce, hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a hlavně
více dojmů v nás asi zanechaly nádherné dorty, které žáci samé šťastné, usměvavé dětské tvářičky. Přeji za sebe i za
pod vedením svých pedagogů dokážou svýma rukama vy- mateřskou školu pěkný nový rok 2019.
kouzlit a úspěšně s nimi soutěží i na mezinárodních cuk…a je nač vzpomínat.
rářských soutěžích. Výbornou tečkou na konci této cesty
Za MŠ Pecka, Murdychová Jana
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Knihovna

S knihovnou za vzděláním

Nabídka knih

Každoročně knihovna v Pecce pořádá množství kulturních i vzdělávacích akcí
a aktivit pro veřejnost. V současné době funguje při knihovně například kurz
angličtiny pro nejmenší, který vede Martina Matoušová, a Virtuální univerzita
třetího věku pro osoby se statusem důchodce pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze.

V knihovně jsme pro Vás
připravili výběr z literatury k tomuto tématu:

Claudia WÖRNER
Adventní a vánoční
výzdoba
Zlín: Bawa, 1997.
Zajímavé nápady při tvoření výzdoby z listů, květů,
větví a plodů.

Přednášky, které se v knihovně konají
v rámci VU3V, jsou předem předtočené
a studenti tak nemají možnost setkat se
s lektorem osobně. V zájmu knihovny
v letošním roce bylo doplnit tyto přednášky o setkání s odborníky, oslovit širokou veřejnost a podnítit jejich zájem
o vzdělávání.
V průběhu letošního roku knihovna
proto připravila sedm přednášek nad rámec ostatních kulturních a vzdělávacích
akcí a aktivit, které i nadále organizovala.
Přednášky byly vybrány tak, aby byly zajímavé nejen pro seniory, ale i pro širokou
veřejnost, na některé akce byli pozváni
i starší žáci ZŠ.
Přednášky a besedy se uskutečnily
v knihovně nebo v sále hasičské zbrojnice. Tento projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR z dotačního programu
Knihovna 21. století.
Mezi akce, které se uskutečnily v rámci projektu, bychom rádi vyzdvihli zajímavou přednášku Petra Horálka – Sedm
perel astronomie – o tom, jak pozorovat
(a nepřijít) o nebeské úkazy století. Víte
například, jak vzniká supernova nebo co
je meteorický déšť a jak souvisí polární
záře se Sluncem? Proč se vyplatí cestovat
i půlku světa kvůli prchavému okamžiku při pohledu do nebe? A hlavně – jaké
úkazy nás teprve čekají? Na tyto a další
otázky nám pan Horálek velmi působivě
a sugestivně odpověděl.
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O tom, co všechno ještě nevíme o Boženě Němcové a její babičce, nás přesvědčila spisovatelka Martina Bittnerová,
která nás seznámila nejenom s životem
nejslavnější české spisovatelky, ale probírali jsme její skutečné dětství versus příběhy Babičky i osudy jejích dětí.
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel
Chlum nás zase provedli krajinou horských pramenů, tzv. hot potech, s horkou
vodou v cestopisné přednášce nazvané Island – po stopách horkých pramenů.
Žáci druhého stupně základní školy se
seznámili s úspěšnou spisovatelkou dětských knih Martinou Drijverovou, která
jim vyprávěla o literární tvorbě a vzniku
knížek a mimo jiné je seznámila s možností uplatnění vlastní tvorby.
Kulturně-cestopisná přednáška Kateřiny Karáskové – Kde ženy vládnou –
byla postavena na zábavných historkách
a pojednávala o výpravách do míst, kde
jsou za slabší pohlaví považováni muži!
Fotky, malby, videa a hudba dokreslily atmosféru občas až bizarních setkání
s místními lidmi.
To vše a mnohem více bylo v knihovně k vidění a slyšení. I nadále se budeme
snažit připravovat podobné přednášky
na různá témata. Našim cílem je otevřít
možnosti neformálního vzdělávání, obohatit kulturní program o kvalitní pořady
a podílet se na společenském dění v obci.
Lenka Knapová
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Andrea POPPROVÁ
Čekání na Vánoce
s Luckou, Jendou
a Martínkem
Praha: Mladá fronta, 2008.
Bohatě ilustrovaná knížka
na dobu předvánoční. Text
je doplněn hrami, hádankami a různými tvořivými
nápady. Určeno dětem od
pěti let.
Josef LADA
České vánoce Josefa
Lady
Praha: BMSS, 1996.
V této publikaci samozřejmě nemohou chybět obrázky malíře Josefa Lady,
a navíc jsou doplněny jeho
básničkami a vyprávěním,
jaké to bylo o Vánocích
v malebných českých vesničkách před lety.
Stepjan LICE
Dárek pro Ježíška:
vánoční příběh
Praha: Portál, 2012
Vánoční příběh o chlapci,
který se rozhodl, že donese
Ježíškovi dárek. Knihu pro
malé čtenáře doprovází
snové ilustrace.

Knihovna

Křížovka: Osobnosti Peckovska

V tajence je ukryto jméno peckovského rodáka, který byl u zrodu nového spolku v roce
1886 – Národní jednoty severočeské. Vznik tohoto spolku obohatil spolkový život
v Pecce o organizaci, která jako první vůbec propagovala městečko v rámci cestovního
ruchu. Odbor NJS podpořil také mimo jiné i vznik obecní knihovny.
pozlacená vánoční rostlina, které je přisuzována magická moc
vánoční ryba
vánoční pletené pečivo

Valburga VAVŘINOVÁ
Malá encyklopedie Vánoc
Praha: Libri, 2000
Rodinná encyklopedie,
do které se s chutí ponoří
čtenáři všech generací, přináší esejisticky pojatá hesla
týkající se Vánoc a vánočních zvyků nejen u nás,
ale i v řadě zemí Evropy
a světa.
František KOŽÍK
Pohádky vánočního zvonku
Praha: Albatros, 2012
Dvanáct pohádek na dobrou
noc.
Klára TRNKOVÁ
Vánoční koledy naší babičky
Praha: Studio trnka, 2008
Texty vánočních koled bez
nápěvů. S ilustracemi v textu.
Tamara FRANKE
Velká kniha vánoční: nápady pro celou rodinu
Ostrava: Anagram, 2005
Kniha s návody jak si
předvánoční dobu s celou
rodinou intenzivně užít při
výrobě vánočních ozdob,
drobných dárků a dekorací.
Dostupnost knih si můžete ověřit v našem on-line
katalogu umístěném na
našich webových stránkách
www.pecka.knihovna.cz,
osobně v knihovně nebo
telefonicky: 493 799 015,
602 556 142.

24. 12. je státní…
na Štědrý den pouštíme lodičky se zapálenými…
jednou z vánočních tradic je také… olova
nejpopulárnější vánoční rostlina je vánoční…
na stromeček věšíme vánoční…
na Štědrý den se drželo hladovění, tzv.:
poslední den v roce je…
oblíbená příloha ke štědrovečernímu kapru je bramborový…
drobné sladké vánoční pečivo
betlému se také přezdívá
nejznámější vánoční zvyk je… jablka
v kostele se na Štědrý den koná půlnoční…
zvyk
1.1 se v Pecce koná
Novoroční…
dárky najdeme pod vánočním …

Pozvánka
ZVEME VÁS NA NAŠE AKCE
6. únor 2019 v 9.30
Virtuální univerzita 3. věku. První přednáška letního semestru. Téma: České dějiny
a jejich souvislosti. Cena: 350 Kč pro registrované čtenáře, 400 Kč pro ostatní. Garantem studia je ČZU v Praze.
12. březen 2019 v 17.00
Napříč arabskou zemí Sýrie. Cestopisná přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma.
Z tisíce let starého centra Damašku se přesuneme přes nekonečné pouště do města
Palmýra s úchvatnými římskými rozvalinami. Navštívíme světoznámý nikdy nedobytý
křižácký hrad Krak de Chevaliers střežící jediný průchod přes horské pásmo Džabal
Ansáríje. Zavítáme i do beduínských úlovitých domů v pouštní vísce Sarúdž. Na severu země se propleteme uličkami metropole Allepa a o 200 km východním směrem si
zaplaveme v historicky významné řece Eufrat. Přednáška vrcholí velkolepým výhledem na město Damašek z ptačí perspektivy.
21. březen 2019 v 16.00
Hodinka s Bohumilem Kafkou. O sochaři a autorovi největší jezdecké sochy v Evropě bude vyprávět Jitka Mečířová.
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Ze života v Pecce

Jak se žije v domě
s pečovatelskou
službou

Činnost divadelního
spolku Smajlík Pecka
v roce 2018

Bydlí nás tu 21 nájemníků v důchodovém věku. To
ovšem neznamená, že se zde nudíme. Jelikož máme
velice schopné a vstřícné pečovatelky v čele s vedoucí
paní Renatou Adamcovou, dokážou nám zařídit každé naše přání. V létě jsme chtěli opékat špekáčky, tak
nám udělaly krásné ohniště.

Divadelní spolek Smajlík Pecka nastudoval v roce 2018
autorskou pohádku Ježiholky z podhradí.
Dramaturg Josef Pšenička nám opět úžasně „ušil“
pohádku „na tělo“. Krásnou hudbu a texty písní složila
Eliška Palfreyman Nosková, která tentokrát i písničky
do naší pohádky nazpívala. K naší velké radosti se ujala
líčení paní Veronika Bäumeltová. Choreograﬁi ochotně
vytvořila paní Martina Šimková z Nové Paky. Kulisy pro
naši pohádku úžasně namaloval Petr Pavel. Pomáhaly
i maminky Martina Jakubská, Hana Plotová, Lada Tázlarová a Marcela Mikulková. Členy spolku Smajlík Pecka
jsou: Jana Krchová - „dvorní“ kostymérka, inspicientka
a tvůrkyně rekvizit, Tomáš Stuchlík - mistr zvuku, triků
a světelné šou, Ivana Nosková - vedoucí spolku a režie.
Herci dětského divadelního spolku Smajlík jsou: Romana Trunečková, Jiří Tázlar, Eliška Stuchlíková, Adéla
Suchánková, Klárka Stuchlíková, Tereza Bäumeltová,
Jan Sál, Matěj Stuchlík, Anežka Plotová, Veronika Mikulková, Nikola Bezstarosti, Patricie Stuchlíková, Lukáš
Jakubský, Tereza Stuchlíková a Leontýna Kovářová.
Pohádku Ježiholky z podhradí jsme sehráli v loňském
roce 1. 7. v kempu Pecka, 23. 9. na hradě Pecka, 21. 10.
v Nové Vsi nad Popelkou a 24. 11. v Dolní Olešnici.
Hráli jsme ji vždy s plným nasazením a užili si potlesku diváků. Bez nadšení dětí a nezištné obětavosti dospělých by nic z toho nebylo možné uskutečnit. Na rok 2019
už máme na pohádky poptávky a plánujeme naše další
putování pod naším mottem „Děti dětem“.
Všem lidičkám přejeme do nového roku 2019 hlavně
hodně radosti, úsměvů a pevné zdraví.
Ivana Nosková

Každý měsíc k nám dochází knihovnice paní Knapová. Vždy nám přinese nějaké knihy, přečte úryvky
ze zajímavé literatury a vypráví nám, co se v knihovně událo a co se chystá. Vždy si k tomu povídání
uděláme kávu a čaj, něco dobrého upečeme a je nám
spolu velice příjemně.
Jednou v měsíci sem chodí i zdravotní sestřička,
stále usměvavá paní Štěpánka Machová. Změří tlak,
vyslechne nářky nad zdravotními neduhy a vždy potěší dobrým slovem.
Při svátečních příležitostech nás chodí navštívit
děti z MŠ. Vždy mají připravený krásný kulturní program, v jehož závěru si společně zazpíváme. Proto už
se těšíme na jejich vánoční besídku. Za jejich vystoupení jim koupíme něco dobrého na zub.
Nyní už se také připravujeme na společné pečení
vánočního cukroví. Hezky se u toho pobavíme a hned
jsou nynější pošmourné dny hezčí. Jen nás mrzí, že
se nás do těchto aktivit nezapojuje víc. Doufáme, že
se časem přidají i ostatní. Vždyť s našimi obětavými
pečovatelkami se nám všechno daří plnit. Jsou stále usměvavé a ochotné. Přitom je jejich práce velmi
fyzicky i psychicky náročná. Když je třeba, přijdou
za námi i ve svém volném čase. Jsou to prostě naše
sluníčka. Také proto se tu dobře žije.
Jedno velké přání ale máme. A sice kdyby vedení
naší obce našlo v dohledné době v rozpočtu peníze
na zateplení budovy. V sychravých zimních dnech
jsou stěny bytů ledové a vlhké, i když se topí naplno
a pravidelně větrá. Objevuje se i plíseň, což je velmi
nepříjemné. To je nyní jediné, co nás zde trápí.
Do příštího roku přejeme všem hodně zdraví
a spokojenosti. Našim pečovatelkám pevné nervy, ať
i přes všechny problémy mají stále úsměv na tváři
jako doposud.
Děkujeme!
obyvatelé domu s pečovatelskou službou
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Osud památek není lhostejný dobrým lidem
Vážení čtenáři, jsem velmi rád, že i v dnešní době se najdou dobří lidé, kterým není lhostejný osud památek
po našich předcích. Tito lidé pro jejich záchranu obětují svůj volný čas tak, jak to činili naši dědové. Toto
dokazuje i osud Červeného kříže při cestě z Pecky do Borovničky, či kaplička ve Staňkově, hrad Kumburk
a mnoho dalších.
Ve třicetileté válce, kolem roku 1640, zde byla Švédy
vypálena, vyvražděna a vydrancována vesnička Vidovice. Proto je v mapách uvedeno Na spáleništi a označen
jak kříž, tak i rybník, který zde byl založen s uvedenou
vesničkou pro potřebu hospodářských zvířat na rozhraní
14.–15. století. Díky KČT je toto místo a jeho osud uveden na turistické tabulce.
Na památku této události zde byl již dávno postaven prostý dřevěný kříž. Až později při jeho obnově byl
natřen na červeno (tzn. vypálení a utrpení) a byl na něj
osazen Kristus pán. V roce 1934 byl opět kříž vyměněn.
Můj otec Krista zrestauroval a nový kříž s Kristem byl
opět vyzdvižen. Můj otec tuto událost na 1. máje zachytil
a namaloval na obrázek.
Čas letí, v 50.–70. letech chodil p. Antonín Štefan
ze Ždírnice kolem kříže na bohoslužby do Pecky. Viděl,
jak zub času vykonává své a kříž chátrá. Proto se v roce
1963 rozhodl na své náklady nechat zhotovit betonový
základ s ukotvením i nový kříž. Vše se opakuje, z chatrného kříže byl opět Kristus sejmut, otec ho opět namaloval a byl osazen zpět na nový kříž a vyzdvižen. Při této
slavnostní příležitosti byl kříž vysvěcen panem farářem
M. Stryhalem z Pecky. (p. farář Stryhal, p. Hlaváček t. č.
zubař v Pecce a Gustav Husák seděli za soudruhů v kriminále v jedné cele).
Za 15 let v roce 1978 Krista otec s p. Františkem Noskem ze Staňkova sejmuli pro totální korozi. Po dlouhém
shánění vhodného materiálu švagr mého bratra, zaměstnanec OSS v Chebu, přivezl p. Noskovi plechovou tabuli
ze silničního návěstidla, která nepodléhá korozi. Z tohoto materiálu p. Nosek ručně vysekal majzlíkem Krista
nového dle původního vzoru. To mu dalo fušku. Otec
Krista opět namaloval a společně ho osadili zpět na kříž.
Před léty jsem zjistil, že na místě není kříž ani Kristus
pán. Marně jsem pátral po osudu památky, a to i v terénu. Marně.
Až časem se zde objevil kříž, ale bez Krista. Letos
v září, když jsem opět přišel na toto místo, nevěřil jsem
vlastním očím. Stojí zde nový kříž i s Kristem. Protože je
toto vše pro mě historická rodinná záležitost, pátral jsem
po zhotoviteli, abych mu poděkoval. Velmi mně pomohl místostarosta p. Mikulka. Původ všeho dobrého jsem
zjistil až v Borovnici, kde mi starosta sdělil, že když
Kristus spadl z chatrného kříže, měl ho doma na půdě.

Sháněl někoho, kdo by ho znovu namaloval. Největší radost mám z toho, že je to ten původní Kristus, kterého
vlastnoručně vyrobil pan František Nosek ze Staňkova
v roce 1978.
Důvod napsání tohoto článku, vážení čtenáři, je velmi
prostý. Děkuji upřímně všem lidem dobré vůle, kterým
nebyl lhostejný osud této krásné památky a zasloužili se
o její obnovu pro další generace. Upřímně děkuji panu
starostovi z Borovnice za jeho přístup a obětavost.
Jak jsem již uvedl, zároveň se založením vesničky Vidovice byl založen krásný rybník, voda zde dosahovala
až po cestu hráze. Toto si dnes řada občanů pamatuje.
Tudy po krásných cestách jezdili formani i do větrného
mlýna, jako i můj děda a otec s ovocem do Sudet. Občané Lhoty, Staňkova či Vidonic chodili denně do Borovničky již více jak před sto lety na vlak či za prací.
Nedávno zde byla hráz uvedeného rybníka zničena
bagrem, překopána ve středu vodoteče přímo na požerák
(stavidlo). Též přístupové cesty nejen zde, ale asi i v přilehlých oblastech byly bagrem překopány. Rybník byl
zničen. Toto si netrouﬂi ani Sudeťáci. Dnes stát vynakládá značné ﬁnanční prostředky na obnovu tůní, rybníků
a poldrů. Na jedné straně se udržuje a na druhé straně
ničí.
Kdo, prosím, mohl odsouhlasit a povolit takovouto
ničemnost? S bývalým revírníkem Lesů ČR p. Jandou
(spolupracovníkem p. Františka Wolfa) máme procestovanou vlast českou, ale s tímto jsme se nikde od Šumavy
až po Beskydy nesetkali.
Byl bych velmi vděčen za váš názor na tuto záležitost,
vážení čtenáři. U rybníka stávala lavička, ze které byl
krásný pohled na jeho hladinu, kříž a přírodu. Zde bylo
obzvláště příjemné posezení, a to především v létě pro
pocestné k odpočinku. Už když jsme jako děti s babičkou chodily do Borovničky na vlak. Dnes je zde smutný
pohled na zničený rybník zarostlý náletem, překopanou
hrází a cestou.
Hodně zdraví Vám všem upřímně přeje
Václav Plecháč
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Povídka

Záhadné dopisy
„Dnes není hezké ráno. Podívej se na ty šedivé mraky,“ říká bratranec Olda.
„Hm,“ brouknu rozespale a jdu se podívat z okna.
„Ty… ty… no… co… co to?“ ukazuji nevěřícně ven.
„Safra, to je jako zemětřesení,“ děsí se Olda.
Rychle jsme přistoupili co nejblíže k oknu. Výhled
je zdrcující. Zničehonic se začala hroutit přední střecha
staré dřevěné stodoly, která ztrouchnivělá prkna srazila
k zemi. Rána jak z děla. Ve vzduchu zůstal oblak prachu.
„Co to bylo za rámus?“ vběhl do dveří děda.
„No, podívej se sám,“ říkám.
„O, to né. Spadla nám stodola. Já vám pořád říkal,
zavírejte ty dveře na petlici! Vnikl do ní vítr a takhle to
dopadlo. Štěstí, že to nikoho nezabilo,“ lamentuje děda.
„Spadla jen polovina, to se opraví,“ říká Olda.
„Dědo, můžeme se tam jít podívat?“ prosím.
„Dobře, ale opatrně.“
„Vezmeme si cyklistický helmy na ochranu. Jiný nemáme,“ povídá Olda.
„A pořádný boty, můžou tam být ostrý hřebíky,“ radí
děda.
Vzrušeně jsme našlapovali po sutinách stodoly.
„Hele, lidi si budou myslet, že hledáme svá kola,“
vtipkuje Olda.
„Já hledám poklad!“
„Tady? To těžko,“ odrazuje mě Olda.
Celý den jsme odstraňovali prkna a polámané tašky.
Našli jsme staré noviny prožrané od myší a hadry páchnoucí naftou.
„Jdu domů, jsem utahaný. Žádná truhlice zlata tu
není,“ říká otráveně Olda.
„Počkej ještě chvíli. Koukej, z toho rozbitého prkna
něco čouhá.“
„Fuj, stará plechovka. Neotvírej to, co když tam bude
nějakej páchnoucí hnus.“
„Nejde otevřít, dojdi mi pro kleště, to víčko by se
dalo vypáčit.“
„Jak chceš, ale pak se jdu domů najíst.“
Olda nese kleště a zvědavě mě pozoruje. Po krátkém
zápolení plechovku otevřu.
„Dopisy? Ukaž,“ vrhne se na ně Olda.
„Já je našel. Nedám ti je!“ Přitiskl jsem si je k tělu.
„Tak je přečti.“
„Pomalu.“ Opatrně beru obálku do rukou. Razítko je
rozmazané. Prohlížím si ho zblízka.
„28. 10. 1918 Praha. Adresa: Pan Karel Prokop, Rejdice,“ čtu nahlas.
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„Kdo to je? Žádného Karla neznám. Sakra, tak už ten
dopis otevři, to budou nějaký tajný šifry z války.“
„Asi to bude můj prapraděda. Vzpomínám si, jak můj
děda vyprávěl o Karlovi a Marii. Ten Karel náš dům postavil, takže i tu stodolu, ale proč si sem schovával dopisy?“
„Přečti je a zjistíme to.“
„Je to lezení do soukromí.“
„Lukáši, myslím, že tvému dávnému předkovi to vadit nebude.“
Otevřu list. Očima přelétnu úhledné písmo.
„Nejdražší Karle, možná je nebezpečné ti psát přímo
domů, ale píši ti srdcem, ne rozumem…“ čtu polohlasně.
„Začíná to být zajímavé,“ kření se Olda.
Rychle otáčím list a pátrám po podpisu.
„Božena? Jeho žena se jmenovala Marie. V roce 1918
se jim narodil syn, jelikož ten datum je vyrytý do té dřevěné kolíbky, co máme na půdě,“ říkám rozčíleně.
„Nezdržuj a dočteme to.“
„Ani náhodou.“
Vkládám dopisy zpátky do plechovky a strkám ji pod
bundu.
„Co šílíš?“
„Nebudu to číst. Je to příliš důvěrné.“
„S tebou fakt není žádná zábava.“
„Běda, jestli o té plechovce něco řekneš,“ varuji ho.
„No dobrá, přísahám,“ říká Olda neochotně.
Doma se nenápadně vyptávám na Karla a Marii.
Děda věděl jen to, že Karel bojoval jako mladík v první
světové válce a Marie na něj oddaně čekala. Byl hrdina
a čestný muž. Nasazoval několikrát svůj život, aby mohl
zachránit před smrtí své kamarády.
Proč by si dopisoval s jinou ženou? Vůbec mi to na
něj nepasuje. Bojím se odkrýt pravdu. Nechci si zkazit
dojem. Vyndávám dopisy a pohrávám si s nimi. Bylo jich
dvanáct. Na všech je stejná adresa napsaná totožným rukopisem. V hlavě mám jak v úle. Prudce vstanu a všechny listy házím do plápolajícího ohně v krbu.
Někdy je lepší pravdu nevěděl, i když je stará sto
let…
-an-

Pozvánky

Kulturní sdružení Harant a Městys Pecka vás srdečně zvou na

Vánoční zpívání u stromečku
na peckovském náměstí
v úterý 25. prosince 2018 od 17 hodin.
Zahraje a zazpívá Hořeňák.
S sebou svíčky, prskavky, brýle, hudební nástroje a chuť zpívat.

11. ročník

ský

Silvestrov
běh
Kryštofa

Haranta

Místo konání: Pecka
Datum: 31. prosince 2018
Prezentace: 10–10.30 hod. v přízemí budovy ÚM
Start I. kategorie: 10.30 hod. na náměstí
Závod je určen jak registrovaným, tak rekreačním běžcům. Vypsány jsou
kategorie: předškoláci, žáci, dorostenci, muži, ženy, veteráni OPEN pro
příchozí. Délka hlavního závodu (náměstí – hrad Pecka) je 1 200 metrů.
První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a ceny dle možností pořadatele.

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

28. ročník novoroční vycházky
na Krkonošskou vyhlídku
úterý 1. ledna 2019
Motto: Jak na Nový rok, tak po celý rok; Start: ve 14 hodin před
Úřadem městyse Pecka; Cíl: v sále hasičské zbrojnice; Účast: bez věkového
omezení – každý, kdo chce udělat něco dobrého pro své zdraví a popřát
přátelům a známým do nového roku; Délka trasy: asi 5 km;
Celkové stoupání: 201 výškových metrů; Způsob: jak to komu vyhovuje
– chůzí, během, během na lyžích, na kole – prostě na „vlastní pohon“;
Občerstvení: na Krkonošské vyhlídce a po návratu v sále hasičské zbrojnice
Každý účastník obdrží pamětní list
Těší se na vás pořadatel: TJ Harant Pecka za podpory Městyse Pecka a sponzorů
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Hasiči

Peckovští hasiči ke konci roku 2018

Pokusím se velmi krátce zrekapitulovat uplynulé tři měsíce spolku SDH Pecka a výjezdové jednotky Pecka.
Začátkem října pomáhali členové sboru se zajištěním technické podpory na ultratrailovém běhu napříč Podkrkonoším. V ten samý den se tzv. zadrhovalo na svatbě členovi SDH Vlastimilu Kobrýnovi v Pecce. Tímto ještě
jednou gratulujeme a přejeme novomanželům mnoho lásky a štěstí.
Další akcí, které se členové spolku
zúčastnili, byly oslavy 100 let od
založení Československa konané
28. října 2018. V podvečer 5. prosince byla poprvé vyslána družina
v čele s Mikulášem, anděly a čerty,
která navštívila děti v jejich domovech, předala jim bohatou nadílku
a rozzářila tak oči nejednomu dítku. Následně byla pro děti a jejich
rodiče 8.prosince uspořádána již tradiční Mikulášská nadílka. Na sál hasičské zbrojnice dorazilo 18 dětí, které
byly po odříkání básničky odměněny mikulášským balíčkem s dobrotami.
Ani výjezdová jednotka není se svou činností nijak
pozadu. Od 1. ledna do 10. prosince evidujeme 23 mimořádných událostí, ke kterým výjezdová jednotka vyjížděla a pomáhala ve prospěch občanů. Ještě nedávno JSDH
zasahovala maximálně u 10 událostí ročně. Více mimořádných událostí si také vyžaduje více času, motivace,
lidských zdrojů, odborné přípravy atd. Vše je na úkor volného času jednotlivce, který je ochoten pomoci druhým.
Díky ﬁnančním darům za zásahy od manželů Brožových
a manželů Zahradníkových se podařilo zakoupit dva kusy
přenosných svítilen v hodnotě 6 500 Kč. Tímto ještě jednou děkujeme výše uvedeným rodinám. Nováčci Marek
Bláha a Tomáš Lorenz se zúčastnili dvoudenního základního kurzu nositelů dýchací techniky. Tento kurz pořádá
Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech. Hasiči se naučí základy teorie používaní přetlakového dýchacího pří-

stroje, jeho údržbu, kontrolu a také
si vyzkouší přístroj v praxi v zamořeném prostředí. Naše jednotka
disponuje čtyřmi kusy těchto přístrojů v celkové hodně přesahující
150 tisíc Kč. Ostatní příslušníci
během měsíce října vykonali pravidelný výcvik v dýchací technice
s výstupem na hrad Pecka. Ke konci listopadu se příslušníci jednotky
zúčastnili pravidelného školení řidičů v Nové Pace. Nově
můžete před zbrojnicí spatřit žluté čáry zakazující stání
před výjezdy z garáží zbrojnice. Tímto děkuji řidičům za
jejich respektování.
A co nás čeká? V nejbližší době se bude schvalovat
rozpočet, ve kterém bychom rádi zrealizovali výměnu
stávajících vrat za sekční. S tímto budou úzce spjaté nutné stavební úpravy, dodání technologie pro vyhlašování
poplachu a také snad i zabezpečovacího systému. Také je
třeba dovybavit příslušníky odpovídající osobní výstrojí (zásahové obleky, přilby, rukavice aj.). V novém roce
nás čeká zhodnocení činnosti na Výroční valné hromadě
konané 12. ledna 2019 a další významnou kulturní akcí
bude hasičský ples, který se bude konat v sobotu 16. února 2019. Vážení spoluobčané, příznivci našeho spolku,
dovolte mi poděkovat za vaši dosavadní přízeň a podporu.
Rád bych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků,
bohatého ježíška a v novém roce mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Michal Pavel

Hasiči ve Lhotě uctili památku
padlých v 1. světové válce
Říjen se v celé republice nesl ve znamení oslav 100. výročí oslav založení Československé republiky. Pozadu jsme nezůstali ani ve Lhotě u Pecky. V předvečer státního svátku v sobotu 27. října jsme se se sousedy sešli u památníků šesti
lhotských válečných hrdinů, kteří padli v první světové válce. Po proslovu paní
starostky a vzpomenutí p. Plecháče na padlé lhotské rodáky položila jednotka
sboru dobrovolných hasičů u pomníku květinový věnec. Děkujeme sousedům,
že vzpomenout na válečné hrdiny přišli v tak hojném počtu. Dík patří i na obec,
která se postarala o nové dřevěné oplocení.
Za SDH ve Lhotě Honza Murdych
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Koupaliště

Zabijačkové hody a závody
na historických lyžích
Srdečně vás zveme na další ročník závodů v historickém
lyžování. Tentokrát v termínu 9. 2. 2019 na tradičním
místě areálu Koupaliště a kempu Pecka. Prezentace závodníků je od 13.00 a závod odstartuje v 14.00. Vyzýváme všechny muže, ženy a děti, aby prohledali půdy
a přišli si zazávodit nebo jen tak v dobovém oblečení
povzbuzovat a ochutnat zabijačku.
Během celého programu, který začne v 10.00 v místní restauraci zabijačkovými hody, zahraje kapela Náhoda
Pecka.
V restauraci pro vás připravíme: zabijačkový guláš,
světlé i tmavé jitrnice, prejt, tlačenku, prdelačku, pečené
kroupy a pro hosty, kteří neholdují zabijačce, nabídneme domácí buchty, párek v rohlíku, smažený sýr a nově

100% hovězí burger s karamelizovanou cibulí a sedláckými brambory. Veškeré výrobky si můžete nechat zabalit s sebou nebo v pohodlí zkonzumovat ve vytápěné
restauraci.
Za barem vám nabídneme pivo z pivovaru Bernard
a Klášter, svařené víno, čaj, limonádu a i něco ostřejšího.
Budeme se těšit na vaši návštěvu. Skol!
Kolektiv Koupaliště a kempu Pecka
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Oslavili svá životní jubilea

Vítání občánků

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

V sobotu 10. listopadu 2018 byly slavnostně přivítány
do života tyto děti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Adam Zaplatílek ze Lhoty
• Patrick Hanhur z Vidonic
• Mikuláš Svoboda z Vidonic

Helena Kopecká z Pecky – 94 let
Ladislav Stuchlík z Pecky – 85 let
Danuše Křížková z Pecky – 94 let
Stanislava Voňková z Pecky – 80 let
Ludmila Šaclerová z Bělé u Pecky – 86 let
Růžena Šulcová ze Staňkova – 87 let
Jaroslav Pšenička z Pecky – 88 let
Marie Straňková ze Lhoty – 91 let
Miloslav Bryknar z Pecky – 86 let
Vladislav Reimont z Pecky – 85 let
František Hoška ze Lhoty – 80 let
Jana Mašková z Pecky – 80 let

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

• Prokop Murdych ze Lhoty
• Milan Hutník z Kalu
• Matouš Balihar z Pecky

Navždy nás opustili:
• Miroslav Tauchman z Pecky
• Jiří Valeš z Pecky
• Hana Ciprysová z Pecky
Věnujme jim tichou vzpomínku.
Přejeme pevné zdraví a pohodu.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v březenu 2019.
Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky úřadu městyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 1. března.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.
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