Oslavili svá životní jubilea
V 1. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní
výročí tito naši spoluobčané:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jitka Stuchlíková z Kalu – 85 let
Jiřina Špůrová z Pecky – 96 let
Jaroslav Kalvach z Pecky – 89 let
František Trybenekr z Pecky – 87 let
Josef Mikulka z Kalu – 87 let
Růžena Havlová z Bukoviny u Pecky – 85 let
Marie Bajerová ze Lhoty – 80 let
Zdeňka Kracíková z Pecky – 98 let
Miloslava Kűhnelová z Pecky – 85 let

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

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

•
•
•
•
•

Navždy nás opustili:
•
•
•
•

Časopis přátel Harantova městečka a okolí

Ladislav Erbert z Pecky
Milan Plha ze Lhoty
Františka Krausová z Pecky
Stanislava Horáčková z Pecky

Emily Horová z Pecky
Sára Poláková z Pecky
Karolína Žlabová z Pecky
Kateřina Novotná z Bělé u Pecky
Vojtěch Hoška ze Staňkova

Přejeme pevné zdraví a pohodu.

Věnujme jim tichou vzpomínku.

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

Listy Peckovska

Časopis přátel Harantova městečka, vydává Úřad městyse Pecky.
březen 2019, ročník XXIX.
Řídí redakční rada ve složení:
Věra Kociánová, Šárka Kodymová, Marie Pavlová,
Alena Nedomová, Jan Murdych, Lenka Knapová
graﬁcká úprava: Zdeněk Kalenský
web: www.mestys-pecka.cz
e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz, knihovna.pecka@seznam.cz
Počet výtisků 250
Cena 20 Kč
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Máte klíče? Otvíráme…
Kryštof Harant se svou manželkou a družinou pomalu
překonává sedla rakouských Alp, oba trápí své vznešené
zadnice na tvrdých lavicích nepohodlného, skromného
povozu. Skromného proto, aby při cestách Evropou nevzbuzovali falešné iluze bohatství a nelákali loupežníky,
lapky a zloděje k nevyžádaným střetům. A mezitím to
u nás na hradě sviští… Chystá se každoroční sláva, příjezd Harantovy družiny a s tím spojené zahájení turistické
sezony. Pan Krátký odváží z nádvoří hlínu ze zasypané
místnosti pod věží, kovář pět minut po dvanácté dodělává
zábradlí k pokladně a kolem Veselky, paní Varadiová kmitá s koštětem, vysavačem, hadrem a roztodivnými leštidly
po všech místnostech, tak aby se při otevření hradu vše
blýskalo tak, jak se sluší a patří. Kastelán zatím s nohama
nahoře čte v depeších Harantových poslů a zdá se, že příjezd Kryštofa Haranta je na spadnutí. Podle posledních
zpráv z Lince z hostince U Fialové krávy to vypadá, že
Harant stihne na Pecku dorazit už v sobotu 6. dubna, se
vší pravděpodobností dopoledne. V deset hodin se otevřou
hradní brány, na nádvoří bude probíhat velikonoční jarmark a všichni už pěkně z vrchu budou vyhlížet koňské
spřežení s Harantem, který následně otevře svůj hrad turistům. A sezóna se vydá na svůj letošní maraton.
(pokračování na straně 4.)

přeje všem čtenářům
Listů Peckovska redakce
Listy Peckovska / duben – červen 2019
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Úřad

Inzerce

V novém roce se zaměříme na osvětu
při likvidaci a třídění odpadů

Zmrzlinový zážitek
ADRIA GOLD ve Vidonicích

Vážení spoluobčané,
jaro už pomalu klepe na dveře, všichni jsme natěšení, až
jarní slunce probudí a rozehřeje přírodu okolo nás.
Rok 2018 jsme uzavřeli schválením rozpočtu na
nový rok a přípravami na investice, které bychom chtěli
v roce 2019 zrealizovat. Pokud se podaří uspět při získávání dotací, tak prioritou letošního roku bude oprava
fasády základní školy včetně dokončení výměny oken
a zateplení fasády a výměny oken na bytovém domě
v Desateru. Připravujeme projektovou dokumentaci
na výstavbu chodníku z náměstí do Desatera a úpravu
cest pro pěší pod hradem. Zde budeme žádat o dotaci z IROPu přes MAS Brána do Českého ráje, z. s. na
opatření Bezpečná doprava v rámci realizace Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Přes MAS Brána do Českého ráje, z. s. budeme žádat také na opatření
OPŽP Realizace sídelní zeleně na projekt Revitalizace
zeleně na Peckovsku. Naší snahou je využít co nejvíce
zdrojů jak evropských, tak i národních na ﬁnancování
plánovaných akcí, kde podíl obce dosahuje maximálně
10–15 %. Jsou však i dotace, kde náš podíl činí 50 %,
a i tyto zdroje se snažíme využívat.
Kulturní památky také letos doznají určitých změn.
Dotace z Programu regenerace městských památkových zón pokryje ﬁnancování dokončení rekonstrukce
zádlažby v prostoru Veselky. Práce budou pokračovat
i na opravách kostela sv. Jana Křtitele ve Vidonicích.
V neposlední řadě bude zahájená kulturní sezóna na
Peckovsku. Děkuji všem, kteří každoročně připravují společenské, sportovní a kulturní akce a pečují tak
o našeho kulturního ducha.

Je radost ochutnat pravou tradiční točenou zmrzlinu Adria gold. Vyrábí se z pravého ovoce, ořechů, čokolády či
vanilky z Madagaskaru. Je bez aromativ a barviv. Neobsahuje lepek, laktózu ani tuk. Nabízíme od smetanových
zmrzlin po osvěžující ovocné sorbety. Adria gold nabízí
více než třicet druhů zmrzlin ze 70 % ovoce.
Neváhejte a přijďte si vychutnat sladké potěšení.
Nacházíme se přímo na vidonické cyklostezce směrem
na Staňkov.
Milá obsluha Vám může nabídnout ledovou kávu,
zmrzlinový pohár a nově i ledovou tříšť nebo točenou
limonádu.
Klidné posezení pod slunečníky. Pro děti je připraven malý skákací hrad či zahradní hračky.
Pokud bude příznivé počasí, tak byste první zmrzlinu mohli ochutnat již 19. dubna na Velký pátek.

Peckovská
zprávička
Alena Nedomová

2

Listy Peckovska / duben – červen 2019

V tomto roce bychom se chtěli zaměřit na propagaci
a osvětu při likvidaci a třídění odpadů. Nárůstem cen za
likvidaci odpadů a nárůstem odpadů jako takových byli
zastupitelé nuceni navýšit cenu místního poplatku za odpady o 50 Kč za osobu trvale žijící a o 50 Kč za rekreační
domek. Přes toto navýšení obec bude doplácet cca 0,6 mil.
Kč ročně. Apelujeme na všechny naše občany, aby pečlivě
zvažovali, zda opravdu potřebují více známek na vývoz
popelnic, nebo zda jsou schopni jednou za čas nadbytečný
odpad odvézt do sběrného dvora nebo kontejnerů v částech obcí. Sběrný dvůr je pro nás pro všechny, můžeme
zde uložit jak tříděný odpad, tak směsný nebo elektrozařízení v rámci zpětného odběru z domácností, ne však už
z podnikání. Zde je potřeba, aby každý podnikatel uzavřel
s obcí smlouvu o využívání systému nakládání s odpady
a nezneužíval tento systém na úkor občanů.
Jako každý rok bych chtěla apelovat na všechny majitele čtyřnohých mazlíčků, aby jejich čtyřnozí kamarádi
nepobíhali volně a aby po nich při venčení uklízeli.
Zima se dává na ústup a my opět budeme stát před
problémem – sekání a údržba veřejných prostranství. A že
jich není málo. Proto bych chtěla opět požádat všechny
ty, kteří každý rok pečují o své okolí, zda by nám i letos
mohli pomoci. Všem moc děkujeme.
Každý měsíc vychází informační leták, kde se snažíme
upozornit občany na nejdůležitější akce, novinky a zprávy
z dění v obci. Apelujeme na všechny, aby nám včas dodávali informace, které rádi zveřejníme.
Přejeme vám pevné zdraví a krásné prožití jarních
svátků.
Hana Štěrbová

Otevírací doba dle počasí od dubna: pátek, sobota
a neděle vždy od 11 do 20 hodin o prázdninách od
pondělí do neděle od 11 do 20 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ondřej Svoboda, Vidonice 11

Zima nám utekla a přišla kuřata,
co se v Pecce událo?
Byly plesy, tancovačky, výročky a hodování,
lyžování, sáňkování, sněhuláci byli k mání.
V cukrárně se mlsalo,
až z toho srdce hořelo.
Na faře si hrála spousta dětí,
tady čas rychle letí.
Hodně se i zpívalo, aby jaro nastalo.
Četlo se i vzdělávalo, v knihovně to za to stálo.
Zajímavé besedy, kde se dobře posedí.
Jezdilo se na výlety, senioři na to letí.
Vezmou hole do ruky a už dělají pokroky.
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Pozvánky

Jarní akce na koupališti
20. dubna – Otvírání šoupátek – zahájení motorkářské sezony
20. dubna – Večerní zábava se skupinou MALÝ DROBNÝ BEND – grilování, steaky, burgery…
4. května – Bloudění Podkrkonoším – setkání přátel orientační cyklistiky
11. května – Sraz Seat
Koupaliště a kemp Pecka přijme pracovníky na pozice:
recepční, uklízeč/ka, animátor/ka, brigádníky na točení zmrzliny a do rychlého občerstvení.
Více informací o nabízených pozicích na tel.: 724 274 976 nebo email: kemppecka@seznam.cz

KVĚTNOVÝ POCHOD
Klub českých turistů – odbor Pecka pořádá již 42. ročník
v pondělí 8. května 2019
Značené trasy jsou v délkách 8, 15 a 30 km.
Propozice pochodu naleznete na www.mestys-pecka.cz
kultura a sport, spolky a sdružení, KTČ
Prezence a start je v přízemí Úřadu městyse Pecka v Pecce od 7 do 10 hod.
Startovné: členové KČT a důchodci 10 Kč; školní mládež, studenti 5 Kč; ostatní účastníci 15 Kč
Autobus pro účastníky, kteří nepůjdou na Zvičinu pěšky, nebo přistoupí na trase, vyjíždí
z náměstí Kryštofa Haranta v Pecce v 10.30 hodin. Pojede po silnici: Pecka, Bukovina u Pecky,
Vřesník, Tetín, Vidoň, před Miletínem vlevo na Chroustov, Zvičina.
Odjezd ze Zvičiny zpět do Pecky je plánován na 13.30 hodin.

Fara

K výročí narození pátera Josefa Štemberky
se konala mše i v Praze
V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození pátera Josefa Štemberky, rodáka z Pecky a posledního
lidického faráře. Člověka, který v roce 1942 s vědomím budoucí zkázy obce Lidice nevyužil šance na záchranu
vlastního života a vrátil se mezi své farníky, aby je v těžkých chvílích mohl duchovně posílit.
Josef Štemberka se narodil na Hromnice, 2. února 1869 v chudém domku čp. 187 v Pecce. Ještě téhož
dne ho rodiče nechali pokřtít. V Pecce následně vychodil obecnou školu a strávil tu větší část mládí. Přestože pocházel z chudých poměrů, dostalo se mu možnosti dobrého vzdělání – absolvoval nejprve gymnázium
v Jičíně a poté kněžský seminář v Hradci Králové. Na
kněze byl vysvěcen v roce 1894. Po několika kaplanských a administrátorských působištích zakotvil v roce
1909 v Lidicích, kde jako farář sloužil plných 33 let, až
do své mučednické smrti 10. června 1942, kdy byl společně s dalšími 172 muži zastřelen nacisty. Jak už bylo
zmíněno – pouze v jeho případě to ale bylo s plným vědomím blížící se tragédie. Pamětníci na P. Štemberku
vzpomínají jako na spravedlivého a hodného člověka,
který nikdy neodmítl pomoc bližnímu, byl laskavý k dětem a pomáhal těm chudým, prožil život ve skromnosti
a službě Bohu. Svému kněžskému povolání zůstal věrný
do samotného konce – lidické muže před popravou duchovně posiloval, modlil se s nimi. Před hlavně nacistů
předstupovali hrdí a vyrovnaní.

Jsem rád, že u nás v Pecce (kde měl páter Josef Štemberka přání strávit stáří a dožít) si jeho památku pravidelně připomínáme. V posledních letech se také snažíme
o vybudování důstojné expozice, která by byla věnovaná
jeho životu… Zda se to podaří, je v rukou Božích.
Slavnostní mše k 150. výročí Štemberkova narození
se konala v neděli 3. února v Týnském chrámu v Praze. Celebroval ji pomocný biskup pražský Mons. Zdeněk Wasserbauer, ke koncelebraci jsem byl jako farář ze
Štemberkova rodiště přizván i já. Bohoslužby se zúčastnili i zástupci Pecky v čele s paní starostkou a panem
místostarostou. Poprvé zde veřejně zaznělo, že otec kardinál v současné době podniká kroky k zahájení procesu
Štemberkova blahořečení. Jsem tím povzbuzen. Každá
doba potřebuje určitý příklad, který by společnost povzbuzoval a morálně povznášel. Skromné hrdinství Josefa Štemberky a jeho sounáležitost s ostatními za cenu
vlastního pohodlí, dobra, ba i života v dnešní době oslovují opravdu silně…
P. Mariusz,
administrátor Římskokatolické farnosti Pecka

Zváni k účasti jsou všichni příznivci pěší turistiky.

Klub přátel mariáše Pecka pořádá

Mariášový turnaj
o pamětní list Kryštofa Haranta, pána na Pecce (1564 –1621)
a zápis na jeho pamětní plaketu.
V sobotu 20. dubna 2019 jste ZADÁNI vzhledem ke skutečnosti,
že jste zváni na V. ročník mariášového turnaje o pamětní list Kryštofa
Haranta včetně slavnostního zápisu na jeho pamětní plaketu, který začíná
po předběžných zodpovědných přihláškách na tel.: 723 464 093 nebo
osobními přihláškami od 11 hod. dne 20. dubna 2019 v hotelu Koruna
na náměstí v Pecce.
Hraje se trojkový volený mariáš za své. Za vklad 200 Kč
Dostanete hlavní jídlo a svačinku a hodnotnou cenu včetně legrace.
Za organizační výbor Jaroslav Vágner tel.: 723 464 093
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Bohoslužby o Velikonocích
Neděle 14. dubna
Květná neděle
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9:45 hod.
Mostek – 11 hod.
Čtvrtek 18. dubna
Zelený čtvrtek
Mostek – 16 hod.
Pecka – 18 hod.

Pátek 19. dubna
Velký pátek
Borovnice – 15 hod.
Pecka – 18 hod.
Sobota 20. dubna
Velikonoční vigílie
Pecka – 19 hod.

Neděle 21. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9:45 hod.
Mostek – 11 hod.
Vidochov – 16 hod.

Pondělí 22. dubna
Boží hod velikonoční
Pecka – 8 hod.
Mostek – 10 hod.
Neděle 28. dubna
Neděle Božího
milosrdenství
Pecka – 8 hod.
Borovnice – 9:45 hod.
Mostek – 11 hod.

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena!
www.farnostpecka.cz
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Hrad

Máte klíče? Otvíráme…
(pokračování z první strany)
A že toho opět nebude málo…
Duben uteče jako voda, hrad bude otevřený návštěvníkům o víkendech a v květnu začne naplno. V sobotu
11. května se při akci Když Harant ještě hlavu měl opět
na Pecku vrátí náš oblíbený renesační kavalír. S sebou přiveze třeba i slavného malíře Arcimbolda, hvězdáře Tycha,
dvě manželky, spoustu kuchařek, čarodějnici… a ti všichni návštěvníky hradu provedou peckovskou historií. Sotva
stihneme poklidit po vzácných hostech, rozezní se hradem
klepání kladívek a majzlíků, dlát a zubáků… v pondělí
13. května začne na hradě 14denní sochařské sympozium. Víc jak desítka sochařů bude na nádvoří tvořit na
téma Zvířetníku. Každodenní program přednášek, kurzů,
dílen, koncertů i her vyvrcholí v sobotu 25. května slavností vernisáží. Více informací na www.zviretnik.wz.cz
a stránkách hradu. Vzniklé sochy budou hrad zdobit minimálně do konce letošní sezóny.
Další pokus o dobytí hradu Pecka podnikne v sobotu
8. června vrchlabské REGO a jejich šermířští kumpáni.
Po letech marného dobývání chystají zatím tajné novinky,
ale určitě vaše uši neušetří četných a dunivých výstřelů.
O týden později v plánovaném termínu Harantovských
slavností na hrad zavítá pražský komorní sbor Entropie
se scénickým koncertem o Kryštofu Harantovi Teď mám
doma umřít a nevím proč.
Jako bych teď už slyšel z podhradí paní učitelku:
„Karle, jestli se mnou na ten Karlštejn nepůjdeš, tak seš
u mě mrtvej Homolka.“ A to se přitom neplánuje výlet do
středních Čech, ale jen vycházka na divadelní představení Noc na Karlštejně, kterou na Pecce sehrají v sobotu
22. června divadelníci z Lomnice nad Popelkou.
Do začátku prázdnin stihneme ještě hudebně-divadelní festival Pecka 2019 s Budoárem staré dámy, Tornádem
Lou, peckovským pivem a spoustou další interpretů a zábavy. A hned první červencový týden se na Pecce opět
usídlí šermíři ze Sinistru. Na všechny akce vás srdečně
zveme. Sledujte hradní web, určitě ještě další přibudou.
Co by to bylo za sezónu bez novinky a bez stavebních úprav?
To už je takový rituál, začátkem roku se ozvou z novin: „A pane kasteláne, co chystáte na hradě za novinky,
jaké stavební úpravy vás letos čekají a budete zdražovat
vstupné?“ Nebudeme, pokračovat se bude v rekonstrukci Veselky a drobných opravách a zásadní novinkou,
technického rázu, je to, že na hradě bude možné krom
velbloudů, pytlů s obilím konečně možné taky zaplatit
platební kartou. Tak neváhejte a přijďte utrácet. Třeba
i do hradního bufetu, kde se chystá výrazné osvěžení.
Tak na viděnou.
Honza Murdych, kastelán hradu
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Ze života v Pecce

Červený kříž

Velmi mě potěšil v prosincových Listech Peckovska
článek pana Václava Plecháče pod názvem Osud památek není lhostejný dobrým lidem. Tento rodák ze Staňkova si velmi všímá svého rodného kraje a poskytuje
tím nové nám cenné informace o okolí Pecky. Opravdu
je málo takových lidí, kterým záleží na historii. Také se
dovídám od o něco starších mnoho zajímavostí, které se
hodí pro sepsání dějin naší obce Borovnice a větrného
mlýna. Hlavním důvodem, proč píši, je vysvětlení panu
Plecháčovi, jak to vlastně popravdě bylo s obnovou
Červeného kříže.
Po dva roky jsem upozorňoval starostu obce
(KDU-ČSL), že na dřevě v bývalém kravíně leží kříž
s Kristem. Nic se nedělo, a tak, ač potomci komunistů,
jsme vyrobili nový kříž a restaurovali Krista. Není to jedi-

ná sakrální památka, kterou opravil Spolek Větrák. Obecní úřad pouze zaplatil barvy. Není v Borovnici mnoho
věřících a lidí, kterým záleží na vzhledu a dobré pověsti vesnice. Asi je to tím, že nejsou původními obyvateli.
Opravdu jsem se styděl při návštěvě původních obyvatel
v roce 2006, kteří přijeli do obce. Snad nová generace si
bude více všímat okolí a bude hrdá na svoji vesnici.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Plecháčovi za
poskytnuté informace a rád bych se s ním setkal a dověděl se mnohem více.
Jiří Chvojka
Spolek Větrák Borovnice
tel.: 737 822 475
e-mail: jira.chvojka@seznam.cz

Typ na krásný výlet
Kostelní cestou
Hradní záhady #9
Je to marný, je to marný, je to marný… Pořád vás soutěží
hrozně málo. A dokud vás bude málo, budou ceny dostávat
všichni. Takže ano, záhadným předmětem z minulého čísla
byl opravdu koš na opilce. A po dvou vstupenkách na vybranou akci na hradě obdrží Jiří Pačesný, Katka Munzarová,
Tomáš Tázlar i Martina Vacínková. Děkujeme
Tentokrát se ptáme na jméno osoby z této siluety.
Posílejte tipy na hrad (třeba do schránky, na pokladnu nebo na adresu hrad.pecka@centrum.cz, holubem i po
poslovi). Povinně čekám tipy od starostky a místostarosty, od minimálně pěti zastupitelů, tří učitelek, jinak se
těch 10. záhad Kačka s panem Pačesným fakt nedočkají.
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce a ten získá… pěkný dárek.

Jaro je za dveřmi a všichni milovníci přírody už se těší na procházky po
okolí. Není pravda, že turisti v zimním období sedí doma za kamny.
V pátek 6. prosince 2018 jsme se vydali na výlet historickou Kostelní cestou, která byla po mnoha desetiletích obnovena zásluhou obcí
v okolí, řadou dobrovolníků a sponzorů a také Místní akční skupinou
– MAS Královédvorsko.
Trasa vede od kostela sv. Mikuláše v Horní Brusnici kolem obnovené
lesní kapličky, pravděpodobně z 19. století, ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zvičině. Cesta je značená směrovými ukazateli a informačními
tabulemi. Je to nádherná procházka a je na ní co objevovat.
Naše skupinka však změnila směr k Lázním pod Zvičinou a odtud do
Bílé Třemešné na oběd a autobus, kterým jsme se vrátili domů.
Děkujeme všem, kdo nám umožnil tak krásný výlet. Zkuste to také!
KČT Pecka
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Hasiči

Zasedal okrskový výbor hasičů
V neděli dopoledne 24. února se v kulturním domě v Bělé u Pecky sešli členové okrskového výboru SDH a delegáti
z jednotlivých hasičských sborů 15. okrsku peckovského na výroční schůzi. Tu zahájil a řídil starosta okrsku Michal
Pavel. V úvodu jednání stručně pohovořil o činnosti okrskového výboru v uplynulém roce. Výbor se předně věnoval
zajištění 1. kola okrskové soutěže v požárním sportu, které poté proběhlo v sobotu 19. května v Kalu. Na další schůzi byl vyhodnocen jeho průběh a bylo vysloveno poděkování organizátorům jak za dobrou práci s přípravou, tak
za dobré zvládnutí všech náležitostí soutěžního odpoledne. Následně byla věnována pozornost přípravě výročních
schůzí jednotlivých hasičských sborů.
Okrskový velitel Josef
Nyč podal přehled o činnosti
a aktivitě jednotlivých sborů
v loňském roce 2018, těch je
v okrsku osm, jak vyplynulo
z jejich zpráv podaných na
výročních schůzích. V okrsku je v hasičských sborech
zapojeno celkem 409 členů
(mužů, žen a dětí). Děti mají
v současnosti ve svém sboru
jen ve Vidochově.
Na údržbě hasičské výzbroje, výstroje a zařízení, na údržbě vodních zdrojů,
na organizaci kulturních a společenských akcí, na pomoci obcím, na požární prevenci a přípravě odbornosti
členů bylo ve sborech v loňském roce odpracováno celkem 1 413 hodin.
Velitel peckovského sboru Aleš Pavel informoval
o aktivitě peckovské výjezdové zásahové jednotky (zařazené v JPO 3). Je v ní zapojeno 15 hasičů. V 2018 bylo
uskutečněno celkem 24 výjezdů. Například se jednalo se
o zahoření lesního porostu, zahoření sazí v komíně, vznícení uloženého uhlí ve sklepě, odstraňování stromů spadlých přes silnici, likvidaci sršňů a vos, pomoc při autohaPozvánka

váriích, zásah i mimo okrsek
– pomoc s dodávkou vody při
požáru v Zálesní Lhotě (Liberecký kraj).
Bylo projednáno, jak jsou
pojištěny akce pořádané hasičskými sbory, informace o školeních a kurzech hasičů.
Bylo dohodnuto, že letošní
okrsková soutěž v požárním
sportu bude v sobotu 11. května od 13 hodin v Pecce.
Člen Okresního výboru
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka v Jičíně Jaroslav
Hanuš z Vidochova poděkoval jménem OV hasičským
sborům za aktivní činnost v roce 2018 a pozval na Okresní hasičský ples, který se konal ve Valdicích dne 16. 3. od
20 hodin. Jeho ﬁnanční výtěžek byl věnován na podporu
činnosti mladých hasičů a hry Plamen.
Aleš Pavel poděkoval všem sborům za aktivitu a účast
na akcích pořádaných k loňským oslavám 100. výročí
vzniku Československé republiky.
Příští schůze okrskového výboru bude čtrnáct dnů před
konáním okrskové soutěže.
Petr Pavel

Sbor dobrovolných hasičů Pecka
zve všechny spoluobčany, přátele a příznivce
hasičů na hasičskou soutěž.

Život P. Štemberky přiblíží výstava i kniha
Pecka jako rodiště P. Josefa Štemberky, posledního lidického faráře, připravuje při příležitosti 150. výročí
jeho narození program, který by Štemberkův život a odkaz přiblížil nejen v Pecce, ale i na dalších místech
spojených s jeho působením.
Začátek série připomínkových akcí je směřován na
neděli 12. května. V kostele sv. Bartoloměje v Pecce
proběhne slavnostní mše věnovaná P. Štemberkovi, kterou bude celebrovat královéhradecký biskup Mons. Jan
Vokál. Zároveň by měla být zahájena také exteriérová
výstava s názvem Josef Štemberka – kněz a vlastenec. Ta
si klade za cíl představit P. Štemberku v různých životních etapách a rolích a zdůraznit jeho osobní statečnost
během lidické tragédie. Jeden z celkem šesti panelů bude
věnován dětským pracím, které vznikly před dvěma lety
v rámci výtvarně literární soutěže, kterou zorganizovala
místní farnost. V Pecce si bude výstavu možno prohlédnout v průběhu května. Pak poputuje do Hradce Králové, města Štemberkových kněžských studií. Vernisáž na
nádvoří krajského úřadu na Pivovarském náměstí proběhne v pondělí 10. června za účasti a pod záštitou pana
biskupa Jana Vokála a náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimíra Dernera. Po prázdninách pak
bude výstava hostovat v Jičíně (kde Štemberka v letech
1882–1890 navštěvoval gymnázium) – k vidění bude
na nádvoří Regionálního muzea a galerie od 19. září do
6. října. Poslední místo putovní výstavy – Lidice – je ještě v jednání.

Dalším plánovaným příspěvkem Pecky ke 150. výročí narození Josefa Štemberky je vydání upravené diplomové práce absolventky Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy Simony Pařízkové-Rutarové Lidický kněz Josef Štemberka. Práce vznikla už v roce 2008
a jak vedoucím, tak oponentem byla už v té době doporučena k publikování. Snad se úspěšně podaří vydat nyní.
Kromě toho bude při příležitosti připomínek P. Štemberky vyrobeno i několik tematických upomínkových
předmětů. Jedná se také o uspořádání besed se Simonou
Pařízkovou a historikem Františkem Kolouchem, který
byl v rámci přípravných kroků k zahájení procesu Štemberkova blahořečení pověřen Arcibiskupstvím pražským
k sepsání kritické štemberkovské monograﬁe.
Organizaci připomínkových akcí koordinuje místní farnost, která také podala žádost o ﬁnanční podporu projektu
z dotací Královéhradeckého kraje. Na náročných přípravách pracuje početný „peckovský tým“ a v něm zástupci
úřadu městyse, školy a řada dalších šikovných a obětavých
lidí, kteří bádají, zjišťují, ověřují, fotografují, kreslí, plánují,
zařizují, podporují atd. Věříme, že se vše podaří včas dokončit a v neděli 12. května srdečně zveme k účasti.
Za organizátory Věra Kociánová

Peckovský masopust se opět vydařil
V sobotu 23. února po obědě se u obecního úřadu začaly scházet nejrůznější masky, aby oslavily příchod letošního
masopoustu. Účast byla opět hojná, hospodáři štědří, hudba hrála k poslechu i tanci veselících se maškar a nabídka
dobrot byla pestrá a uspokojila všechny účastníky.
Děkujeme všem za účast i pomoc a těšíme se na příští rok.
autor fotograﬁi: Věra Kociánová

Okrsková soutěž v požárním sportu
Peckovského okrsku
se koná v sobotu 11. května od 13 hodin v Pecce na Žižkově.
Součástí akce bude doprovodný program s taneční zábavou
a LIVE promítáním MS v letním hokeji.
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Škola

Zlato z okresního kola
ve vybíjené

Pátek 8. března tohoto roku byl jednak Mezinárodním
dnem žen, druhak dnem okresního turnaje ve vybíjené
žáků 4.–5. tříd, na který jsme se těšili a kterého jsme se
zúčastnili s dívčím i chlapeckým týmem.
V dívčí kategorii se naše děvčata utkala s trojicí soupeřů
ze ZŠ Komenského a ZŠ Husitské z Nové Paky a s výběrem
z Lázní Bělohradu. V prvním zápasu proti ZŠ Husitská se našim děvčatům dařilo první poločas sehrát na skóre vyrovnaný
duel, nicméně druhá půle již rozhodla a po velkém boji naše
dívky podlehly 8:12. Zápas se ZŠ Komenského se již nesl
v jiném duchu, a přestože jsme zápasili se všech sil, na body
jsme byli poraženi 1:7. Nemohlo chybět ani klasické derby
proti Lázním Bělohradu, do kterého jsme nastoupili s velkou
vervou, ale naše soupeřky jakbysmet a po úporné přestřelce
jsme i zde prohráli 3:13.
S těmito výsledky naše dívky obsadily konečné 4. místo,
rozhodně si však zaslouží pochvalu za výborné nasazení, týmovou hru, sportovní nadšení a také za fair play, které bylo
dokonce mimořádně oceněno ze strany rozhodčích při závěrečném vyhlášení.
V chlapecké kategorii byla konkurence ještě větší a naši
kluci se museli poprat hned s pěti týmy ze ZŠ Komenského
a ZŠ Husitské, ze Staré Paky, z Lázní Bělohradu a také z Radimi. Už první zápas proti pořadatelům ze ZŠ Komenského
byl neskutečně dramatický, a byť jsme byli zpočátku v nevýhodě, podařilo se těsně před koncem poločasu vyrovnat
a ve druhé polovině uhájit náskok, díky kterému jsme zvítěžili 10:8. Duel proti výběru ZŠ Husitská byl jednoznačně tím
nejvíc napínavým, protože se štěstěna přikláněla střídavě na
jednu, střídavě na druhou stranu a ani jedna ze stran nedosahovala přesvědčivé převahy. Nakonec se ale zadařilo našim klukům a povzbudováni snad celou sporotvní halou nad
svými lépe a dlouhodoběji trénovanými soupeři vyhráli 9:8.
Zápasem proti Staré Pace jako by deﬁnitivně padly poslední
zábrany a naše perfektně sehrané družstvo pálilo do svých
soupeřů ostošest, přičemž v tomto zápase už byla převaha
zcela evidentní, o čemž vypovídá i nervový kolaps několika
soupeřů a rozhodné vítězství 13:5. Jakkoliv je Radim jednou
z nejmenších škol v okrese, vyslaný tým nám byl velmi zdat-

Poslední jarní lyžovačka
Nesnáším ranní nedělní vstávání, ale kvůli lyžování jsem schopný vstát i v pět ráno. Naštěstí dnes to není tak strašné. Je jaro,
probouzím se do vycházejícího slunce. Paráda! Už se vidím, jak sjíždím ve Svatým Petru ve Špindlu černou sjezdovku. Na ni si
troufnu jen v nedotčeném stavu bez lidí. Jinak je to opruz a pro mě příliš namáhavé. Poslední příležitost vyvětrat lyže. Pak už
budou smutně ležet dlouhé měsíce na půdě.

ným soupeřem a první polovinu hry jsme odehráli jako velmi
těsnou remízu. Až druhá polovina a vyřazení jejich klíčového střelce (jehož zarputilý výraz děsil soupeře i přihlížející)
nám přinesly zaslouženě vybojovanou výhru 11:8. Tradičně
poslední zápas proti Lázním Bělohradu už naše borce zastihl
značně unavené, což bylo umocněno i absencí oddechového
času. Přesto jsme i z posledních sil bojovali jako lvi a uštědřili nejednu ránu, nicméně zejména druhá polovina už byla
jednoznačně v rukou soupeře, a tak jsme poprvé i naposledy
na tomto turnaji podlehli 10:16.
Vzhledem k množství účastnících se týmů v chlapecké
kategorii, bylo při pohledu na výsledkovou tabulku nutno
trochu více počítání, jakkoliv jsme byli jedním z favoritů.
Deﬁnitivní výsledek se tak chlapci dozvěděli až na závěrečném vyhlášení, kdy radost našich borců z konečného 1. místa
neznala mezí! A šlo o první místo naprosto zasloužené, vybojované s obrovským zápalem, elánem, férovostí, týmovou
spoluprací i disciplínou, což ocenili všichni přítomní včetně
pana učitele, který veškeré zápasy koučoval na hranici možností svých hlasivek.
Všichni zúčastnění žáci ze 4.–5. třídy si zaslouží obrovskou pochvalu a zároveň se mohou těšit na datum 24. května
2019. Proč na toto datum? Toho dne se bude pořádat krajské ﬁnále v Kostelci nad Orlicí, kam naše škola jako jediná
z okresu Jičín postoupila, a věříme, že i zde budeme moci
prokázat své kvality. Den 8. březen už v naší paměti zůstane
zapsán jako velký sportovní úspěch, který jsme si náramně
užili, přestože jsme se před zpáteční cestou museli potýkat
i s takovou potíží, jako byl plošný výpadek telefonní sítě, který málem ohrozil náš včasný návrat do školy. I tuto poslední
překážku jsme však vyřešili, šťastně se vrátili a někteří páťáci
se pak dokonce ještě zapojili do školní Expedice Everest.
Nemůže tak být pochyb, že o našich sportovcích ze
4. a 5. třídy v letošním roce ještě uslyšíme!
Marek Fanta a Alena Žáčková

25. ročník výstupu na Mt. Everest
V pátek před jarními prázdninami na MDŽ se uskutečnil
další ročník výstupu na Mt. Everest. Žáci v sedmihodinovém maratonu vycházeli školní schodiště a výstupy si
sčítali. Letos se zúčastnily téměř dvě desítky schodolezců. Někteří již sice nejsou žáky školy, ale touha zdolat
vrchol a trochu překonat i sám sebe je veliká pro všechny. Opět na start přišlo i několik nováčků, kteří po slav-
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Povídka

nostním přijetí za členy expedice načali první výstupy
z celkových 699.
Akce se v pohodě a celkem dobré náladě vydařila, naštěstí bez komplikací i zranění. Děti dostaly pamětní listy a rozešly se na prázdniny. A nakonec letošní pokořitelé
Mt. Everestu: Ondra Sakač a Matěj Zahradník.
Libor Stuchlík

„Vyrážíme, panstvo, už se těším, až si dám na Luční boudě
gulášek,“ oblizoval se mlsně tatínek.
„Jste blázni, táhnout se na Luční. V jarním těžkým sněhu,“ řekl
jsem.
„Není to daleko, když máš svižné tempo. S tebou by to bylo
courání a samý přestávky na svačinku,“ povídal můj mladší bráška
Jiřík.
„Nejsem běžec. Rád se na běžkách ploužím a kochám se přírodou.“
„Jak chceš, užij si sjezdovky, ale počítej s tím, že permanentka
je pěkně mastná. Žádný velký slevy se letos nekonaj,“ upozornil
mě tatínek.
„No, jo. Ušetřil jsem si tisícovku.“
„Stejně tam jede proto, aby viděl Andrejku,“ rýpnul si brácha.
„Co by tam po sezoně dělala? Ta si užívá tepla někde v Karibiku,“ řekl jsem.
„Vsadím se, že tam bude a bude mít ty zlatý lyže.“
„Se nesázím, mám těžce našetřeno. Nesmíš věřit všemu, co
říkají v televizi.“
„Nemudrujte a sedněte si do auta,“ naháněl nás tatínek.
Do Špindlerova Mlýna jsme dorazili za půl hodiny. Parkoviště
u autobusového nádraží bylo docela plné.
„Kluci, máte všichni hůlky a lyže? Za chvilku nám jede autobus na Špindlerovku.“
„Neboj, tati, máme vše. Tak nazdar, brachu. Sejdeme se tady
na parkovišti ve čtyři hodiny,“ loučil se Jiřík.
„Si pěkně zaběžkujte. Já si sjezdovky užiji maximálně,“ zubím
se na ně a vůbec jim výlet nezávidím.
„Jezdi opatrně, ať se nemusí volat horská služba,“ volal na mě
tatínek.
„Mám helmu, budu dávat pozor,“ zamával jsem a hrnul se
k husté frontě na lanovku Hromovka, která otvírala až za dvacet
minut. Takhle jsem si to nepředstavoval. Kdo ví, jestli na mě ještě
zbude nedotčený sněhový manšestr.
Když jsem se konečně dostal na výstupní stanici Na Pláni, rozhodl jsem se na rozjezd pro modrou turistickou sjezdovku. Trochu
zmrzlá, ale snad povolí. Na červený to nebylo nic moc. Hodně
lidí a ledové plochy. Slunce se někam ztratilo, tak sníh nemohl
měknout. Rozmýšlel jsem se, jestli dám černou. Nakonec jsem na
černou sjezdovku přeci jen zabočil. Požitek jsem z toho neměl.
Byla příliš náročná a unavující.
Raději jsem celé dopoledne jezdil nenáročnou modrou a červenou.
Kolem poledne se začal zvedat velký vítr. Jelikož jsem lehký,
místo abych jel dopředu, se mi zdálo, že mě lyže sunou dozadu.
Kde je asi brácha s tátou? Jestli jsou na hřebenech, může se
jim lehce něco stát. Záchranný vrtulník jsem naštěstí na obloze
neviděl.
„Co to slyším? Snad opravdová bouřka?“ řekl jsem nahlas
uprostřed svahu.

To je mazec! Zahřmělo a na protějších hřebenech jsem viděl
jasné zablýsknutí. Za pár sekund bylo burácení mnohem silnější
a spustil se liják.
Rychle jsem sjel dlouhou sjezdovku a poprvé v životě se
opravdu bál. Přes kapky a zvedající se mlhu jsem skoro neviděl.
Když jsem dojel na dolní stanici lanovky, vlekaři ji zrovna
vypínali.
Ještě že je tu stále otevřená hlavní restaurace. Vhodnější azyl
bych nenašel. Celí zmoklí spolu s ostatními lyžaři jsme se uchýlili na schody restaurace. Ovál mě příjemný teplý vzduch.
A byla tam! Nádherná princezna v bílé bundičce a padnoucími bílými zimními kalhotami. Na nohou měla zlaté lyžáky,
přesněji jen zlaté přezky. Krásné hnědé vlasy měla zapletené do
velkého copu a nenuceně se usmívala. Andrejka Verešová!
Opravdu jsem nečekal, že ji potkám. Seděla u stolu přímo
proti vchodu a vychutnávala si nedělní oběd se svými dětmi.
Po chvíli jsem se zastyděl. Zírám tu na modelku v komfortním suchém prostředí, zatímco moje rodina možná bojuje nahoře o život.
Může tam být hustá mlha, vítr a přímé nebezpečí blesků.
Nevzali si ani pláštěnky. Vytáhl jsem z kapsy mobil. Díky špatnému počasí ztrácel signál. Po deseti minutách mi přeci jen došla SMS.
Táta psal, že nemůže volat, má slabou baterku, ale blíží se
k restauraci pod výstupní lanovkou Na Pláni.
Hluboce jsem si oddychl. Na Andrejku jsem rázem zapomněl a netrpělivě se hnal ke skleněným dveřím restaurace a vyhlížel, až se rozjede lanovka.
Trochu jsem tím čekáním uschnul. Když jsem konečně vyjížděl lanovkou nahoru, Jiřík na mě zběsile mával přes velké
prosklené okno restaurace. Byl jsem šťastný, že jsme se ve zdraví sešli. Dokonce se začaly lehce protrhávat mraky. Společně
jsme se vrátili po modré sjezdovce k autu. Jiřík musel sjíždět na
běžkách, ale zvládal to perfektně. Prudkou Hromovku šel pěšky.
Přeci není sebevrah.
Cestou domů jsem vyprávěl, jak jsem potkal Andrejku.
Bráška litoval, že nebyl se mnou.
„Neboj, uvidíš ji za rok. Ty si zas zažil pravý horský dobrodružství. Byl si na pokraji života a smrti,“ pravil jsem.
„Jiřík dostane obrovskou pochvalu. Statečně šlapal v nelidských podmínkách a ani nebrečel,“ chválil tatínek.
„Mně nic jiného nezbývalo, nebylo kam se schovat,“ líčil
Jiřík.
„Si borec,“ poplácal jsem ho po rameni.
„Kluci, sundejte si mokrý bundy, já přitopím a na Horkách si
dáme dobrý pozdní oběd,“ řekl tatínek.
„Hurááá! A velký pohár,“ radoval se bráška.
„Jasně, ten největší s kopcem šlehačky,“ slíbil tatínek.
Výborné ukončení sezony, i když trochu dramatické.
Tak ahoj, hory, těším se na vás zase za rok.
Alena Nedomová
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Ze života v Pecce

Škola

Jarní cestování Divadelního
spolku Smajlík Pecka
V sobotu 16. března jsme se vydali na dlouhou
cestu. S pohádkou Kašpárkovy čertoviny jsme
cestovali až k Sychrovu na Jarní divadelní víkend
ve Vlastibořicích.
Herci a herečky vždy předvedli tak bravurní herecké
výkony, že by čubrněli i v Národním. Svůj „křest“ Nikola Bezstarosti a Honzík Sál zvládli bezvadně, nikoho nenapadlo, že hru nacvičovali jen krátce. Velká chvála patří
našim nejmenším herečkám Terezce Stuchlíkové a Leontýnce Kovářové. Všechny děti hrály bezvadně s velkým nasazením a daly do toho všechno. Na konci každé
hry jsme malé diváčky pozvali na jeviště, aby se sklouzli
na pekelné klouzačce. Někteří odvážlivci se fotili nejen
s čertíky, ale i se samotným Luciferem. Za odvahu od
peckovských herců dostali sladkou odměnu.
Cestovat s divadlem je vždy nezapomenutelný zážitek plný napětí a překvapení. Poznáváme nová místa,
nové kulturní domy, nové divadelní sály a jejich zákulisí. Pro celou naši partu je to nejen adrenalin, ale také
pořádná práce. Všechny kulisy, rekvizity, světelnou
a zvukovou techniku dopravit a instalovat na místo.
Po představení zase vše zabalit, naložit do aut a dovézt
v pořádku domů. Jsme vždycky utahaní jako koťata, ale
šťastní jako blešky.
Pro ten neutuchající aplaus a radost malých diváků to
ale stojí za to.
Ivana Nosková
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Osoby a obsazení:
Honza – Romana Trunečková
Kašpárek – Jiří Tázlar
Hostinská – Eliška Stuchlíková
Baruška – Adéla Suchánková
Dratvička – Klárka Stuchlíková
Dratvičková – Nikola Bezstarosti
Jehlička – Jan Sál
Lucifer – Matěj Stuchlík
hlavní čert – Anežka Plotová
čert – Nikola Bezstarosti
čert – Lukáš Jakubský
čert – Veronika Mikulková
čert – Jan Sál

Bronzoví florbalisté z naší školy
čert – Tereza Stuchlíková
čert – Leontýnka Kovářová
strašidlo – Nikola Bezstarosti
strašidlo – Eliška Stuchlíková
strašidlo – Anežka Plotová
strašidlo – Veronika Mikulková
Světla, zvuk – Tomáš Stuchlík
Kostýmy, scéna, inspice – Jana
Krchová
Líčení – Veronika Bäumeltová
Choreograﬁe – Martina Šimková
Režie – Ivana Nosková

Dne 12. února se výběr našich žáků ze 4. a 5. třídy zúčastnil okrskového turnaje ve ﬂorbalu smíšené kategorie a krom desítky sportovců nás doprovázely i tři
roztleskávačky.
Náš systém střídajících trojic se výborným způsobem
osvědčil – hráči se skvělým způsobem doplňovali a byli
nasazováni do hry přesně v momentě, kdy byla předchozí trojka již unavena. A bylo se čím unavit!
Už první zápas s pořadateli ze ZŠ Komenského ukázal, že tentokrát jsme rozhodně nepřijeli jen do počtu
a ve strhujícím duelu jsme s jasnou převahou zvítězili
výsledkem 5:3. V zápase proti ZŠ Husitská jsme měli
zprvu štěstěnu také na své straně, ale několika rychlými góly soupeře jsme přišli o náskok. Přesto jsme
ale nepřestali bojovat a přesně jednu sekundu (!) před
koncem zápasu jsme vstřelili branku a srovnali na neuvěřitelných 6:6. Zápas se Starou Pakou byl opět velmi
napínavý, nicméně zde nám štěstěna ukázala i svou odvrácenou stranu a po líté řeži jsme podlehli 2:4. Již tradičně poslední zápas proti Lázním Bělohradu nás opět
zastihl ve výborné formě a za obrovského skandování
diváků a přihlížejících jsme udrželi svůj náskok zakončený vítězstvím 3:2

Co děláme v družině?

Bodově vzato jsme se díky zisku sedmi bodů umístili
na děleném druhém místě, avšak do okresního kola mohli postoupit pouze dva týmy, a tak jsme v rozdílu vstřelených branek sestoupili na třetí místo (tedy „bronzová
medaile“) vůči postupující Staré Pace a ZŠ Husitská.
Všem našim žákům 4. a 5. třídy patří obrovská pochvala za prvotřídní sportovní výkony, nasazení a férovost. Těšíme se na další sportovní akce a zároveň oceňujeme i naše roztleskávačky.
Marek Fanta

zimní pletení

výroba korunek

ptačí hnízda

pletení pomlázek
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Škola

Jak chováme ježka

Na podzim do školy přišel mail z KRNAPu, jestli mají
třídy zájem o adopci ježečka, který by v přírodě nepřečkal zimu. Deváťáci usoudili, že právě ježek jim velmi
chyběl, a tak jsme se přihlásili. Přípravy začaly výběrem
jména – Erwín. Pak jsme hledali vhodný domeček a plánovali vybavení. Naštěstí na školní půdě je všeho dost.
Před Vánocemi jsme se dozvěděli, že letos je ježečků
k adopci málo, ale přesto že jednoho dostaneme.
V úterý 15. ledna nám pak pan inženýr Bílek
z KRNAPu přivezl vytouženého ježečka. Nebylo to jen
tak. Absolvovali jsme nesmírně zajímavou besedu o ježcích a pověrách kolem nich a o jejich chování v přírodě.
Obdrželi jsme instrukce, jak o ježka pečovat. Pak přišla
slavnostní chvíle převzetí ježka. Pan Bílek vyndal z přepravky pod přísným dozorem svého jezevčíka malou
bodlinatou kuličku. Kulička celkem rychle začala komunikovat, a tak jsme se dozvěděli, že je to holčička. Deváťáci se tak stali hrdými adoptivními rodiči ježčí slečny
Erwínky. Teď vypukly běžné radosti novopečených rodičů. Miminko papá a přibírá, nepapá a nepřibírá, nechce
se koupat, vážit, kouše, slintá, blinká, kaká, čůrá a smrdí.

Přes všechny těžkosti
zatím péči o Erwínku
zvládáme.
Ráda běhá po třídě a leze za skříně,
prodírá se mezi kabely počítačů, má ráda
hlazení po zádíčkách
a tvářičkách. Trápí nás
s krmením. Ne všechno jí chutná – měla by se krmit krmivem pro kočky, už
zkoušíme i speciální ježčí krmení. Šťastná je na sluníčku venku, kdy si šmejdí po trávě po dráze a kamíncích
a zalézá do keříků. Když má dobrou náladu, nechá se
hladit po čumáčku. Bydlí v domečku ze staré skříňky,
kde má podestýlku, boudičku a spoustu papírů nebo sena
na zahrabání. Snad se nám ji podaří zdárně dopiplat do
pořádného jara, kdy ji vypustíme do přírody.
P.S.: Deváťáci vzorně pečovali i o prázdninách.
P.S. 2: Netušili jsme, že ježek je proklatě rychlý.
Alena Müllerová

Kronika

uvádí: „Kino MNV vedl Jiří
Valeš. Dobře se staral o propagaci ve 2 vývěsních skříňkách,
kde každý týden vyměňoval
poutače a fotograﬁe z připravovaných ﬁlmů, vydával letáčky, z nichž občané vyčetli
vždy celý program na měsíc.
V prázdninových měsících,
kdy je v Pecce hodně letních
hostů a chalupářů, uspořádal ﬁlmový festival, v němž
návštěvníci mohli zhlédnout
atraktivní ﬁlmy. Uskutečnilo se 198 představení, která
zhlédlo 8 800 návštěvníků.“ V roce 1984 už to bylo více
než 10 tisíc návštěvníků, v témže roce byl instalováno
modernější promítací zařízení a kronika opět tenkrát zavedeným dobovým stylem chválí: „Svědomitá práce a péče
vedoucího kina J. Valeše se setkala s úspěchem. Věnoval
pozornost nejen výběru ﬁlmů, ale věnoval hodně času
i propagaci (místní rozhlas, vývěsní skříňky, letáčky). To
vše se obrazilo jak v návštěvnosti, tak v tržbě, takže všechny ukazatele to vyneslo nad stanovený plán.“ Promítnuto
bylo 227 ﬁlmů, které navštívilo 11 243 diváků – průměrná
návštěvnost představení tedy byla zhruba 50 lidí.

Udržet takto dobrou návštěvnost malého kina nebyla ani v 80. letech žádná
samozřejmost. Jiřímu Valešovi se ale dařilo peckovské
kino udržet i po celá 90. léta!
Řada z nás si jistě vzpomene
na neopakovatelnou atmosféru při společném sledování populárních českých
komedií, kdy se kino otřásalo
smíchem, i na vzrušení, kdy
k nám na Pecku po revoluci
dorazily slavné americké ﬁlmy ověnčené světovými cenami, jako třeba ty od Miloše Formana. Pravidelně byly
k vidění i ﬁlmy pro náročnějšího diváka, kde pravda do
poslední chvíle nebylo jasné, jestli se sejde alespoň pět
lidí, aby se mohlo promítat…
Když se člověk zpětně zamyslí nad dramaturgií, kterou jako vedoucí kina připravoval právě Jiří Valeš, musí
na něj vzpomenout s úctou. Společně se svou ženou se
zasloužil o to, že se promítalo i v době, kdy už lidé přestávali mít o tento druh sdílené zábavy zájem. Historie
peckovského kina končí rokem 2002.
Věra Kociánová, kronikářka

Kurzy šití

hurá k zápisu do 1. třídy ZŠ
a MŠ Pecka, který se koná
4. dubna 2019
od 13.30 do 17 hodin.

Od prosince do února absolvovaly dívky 7.–9. třídy kurz
šití. Každé druhé úterý místo odpoledního pracovního
vyučování jezdily zvláštním autobusem do SŠGS Nová
Paka, kde na ně čekaly místní paní mistrové, které pro ně
měly připravené náměty na ruční šití. Některé dívky byly
velmi zručné, jiné držely jehlu a nit poprvé. Každopádně
všem se výrobky podařily, a i když to bylo někdy s reptáním, jednou to určitě ocení. Ruční šití dnes už není IN,
ale jako dospělým se jim to bude hodit.
Šárka Kodymová

Těšíme se na vás.
Telefon: 493 799 166, e-mail: zs.pecka@seznam.cz,
www.zs-pecka.cz, www.nasetelevize.cz
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Kronika

Školka

S nostalgií
o peckovském kině
Začátky kinematograﬁcké produkce v Pecce spadají do první poloviny
20. let 20. století. „…Jezdili potulní kinaři a promítali v plechové kabině.
Tenkrát byly jenom hořlavé ﬁlmy. Matka hrála při programu na gramofon, protože ﬁlm byl němý. Promítač jí řekl děj a ona podle toho dávala
desky na His Master´s Voice – to byl velký skříňkový gramofon. Rány
nebo bouřku si dělal promítač sám: kopl do plechové kabiny, až se lidé
lekli,“ tak na tuto dobu ve svých zápiscích vzpomíná
Milada Hetﬂeischová (1913–2009), jejíž otec František Poslt provozoval hostinec Pod Hradem, kde později po desítky let také kino fungovalo.
Jako první určitou ﬁlmovou produkci v Pecce zřejmě
provozoval peckovský spolek invalidů, v roce 1924 od
něj kinematograﬁcký stroj za 3 200 Kč koupila osvětová komise s plánem „předváděti v místě ﬁlmy lidovýchovné“, aby čelila „rozšiřování ﬁlmů dobrodružných
a fantastických, které lidovýchovu ohrožují.“ Jak známo,
tento plán příliš nevyšel. Už od roku 1922 usilovali o kinematograﬁckou koncesi také místní sokolové, kteří podle kroniky městečka Pecky v roce 1925 „zřídili v hostinci p. Poslta biograf, kde předváděny hodnotné ﬁlmy.“
V roce 1927 získali sokolové dlouhodobější licenci,
kterou si společně s provozem „Bia Sokol“ prodlužovali
až do roku 1937. Za 18 tisíc korun zakoupili nový promítací stroj a nechali ve Staré Pace proškolit své členy
Františka Tázlara a Miloslava Machytku. V sále u Posltů bylo původně zhruba 120 míst, pro dospělé se promítalo večer, pro děti za poloviční cenu odpoledne. Od
roku 1928 fungoval v rámci jednoty biograﬁcký odbor,
v němž kromě výše zmíněných proškolených promítačů
zasedli také Karel Popper a V. Bienenfeld. V kritických
letech německé okupace byl Sokol zrušen a provoz kina
převzal Jindřich Tomek z Nové Paky, který v Pecce ﬁlmy promítal i v poválečném období, kdy bylo kino znárodněno a přešlo do správy MNV. Tomkův „syn Jindra
nabídl otci místo vedoucího kina, když nám komunisti
zabrali hospodu a naši neměli být z čeho živi. (…) musili
ještě pět let pracovat, aby měli nárok na maličký důchod.
Tak se Tomkova nabídka dobře hodila, aby otec i matka měli zaměstnání. Otec byl vedoucím kina, já jsem za
něho dělala papíry, matka měla uvádění a úklid a já jsem
měla pokladnu. Z počátku byly vstupenky masetové,
vázané v sešitu, později kotoučové. Také ﬁlmy už byly
nehořlavé. Ty ﬁlmy byly v až 35 kg těžkých plechových
krabicích. Ty otec vozil od autobusu a zase zpět na odjezd. Týdeníky byly v krabici a chodily poštou. Já jsem
se vždycky do kasy načesala a pěkně ustrojila a skoro
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všechny ﬁlmy viděla, někdy i několikrát. Byla to má jediná zábava. Naši i já jsme to rádi dělali a kino dobře šlapalo. Ovšem když pak přišla televize, začalo to váznout,
ale to už naši měli základní důchod, otec 350 Kč a matka
280 Kč,“ vzpomíná opět Milada Hetﬂeischová.
V roce 1951 MNV ve spolupráci se státem, tj. Československým státním ﬁlmem rozhodlo o modernizaci
kina. Z investice přesahující 170 tisíc korun byl pořízen nový promítací stroj Meopton s obloukovou lampou, 220 sklápěcích sedadel, rozšířena kabina a instalována nová kamna. K další modernizaci došlo v roce
1965, kdy bylo kino plně adaptováno na promítání širokoúhlých ﬁlmů.
Promítalo se zpravidla třikrát týdně, vždy ve středu,
v sobotu a v neděli. V té době už zřejmě kino čerstvě
fungovalo pod vedením Jiřího Valeše (1934–2018). Jako
promítač působil od mládí a záliba a zvídavost v oblasti
moderní techniky ho neopustila po celý život. Rád fotografoval (četné dokumentární fotograﬁe z dění v Pecce
zejména v 90. letech laskavě darovala do Sbírky soudobé dokumentace a kopií na hradě Pecka jeho sestra Květa
Raisnerová), přes pokročilý věk si osvojil práci na počítači. Vraťme se ale k peckovskému kinu. Ačkoli v něm dle
pamětníků působil už od 60. let, více zmínek o jeho práci
můžeme najít až od roku 1980, kdy byla po dvacetiletém
výpadku znovu soustavně psána peckovská kronika – kronikářem byl jmenován učitel Karel Machek. Jeho zprávy
mají každoročně pochvalný tón. V roce 1980 kronikář
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Knihovna

Knihovna

Pozvánka do knihovny

Březen – měsíc čtenářů

24. dubna v 17 hod.
Marie Terezie. Vtipně i vážně povyprávěný příběh
o královně v 18. století, jejích každodenních útrapách
šlechtičny v době nepohodlné módy, složité hygieny
a domluvených sňatků a samozřejmě o jejím životě vladařky a matky významných panovníků.

Měsíc březen byl letos již po desáté vyhlášen jako měsíc čtenářů. Knihovny
v celé republice jako tradičně v tomto měsíci nabízejí bohatý program. Knihovna Kryštofa Haranta připravila na březen hned několik zajímavých akcí.
Nejprve jsme v knihovně po roční přestávce přivítali naše dva známé
cestovatele: Petra Kvardu
a Pavla Chluma, kteří nás
provezli napříč celou Sýrií. Cestopisná přednáška
nesla příznačný název Napříč arabskou zemí Sýrie.
Z tisíce let starého centra
Damašku jsme se přesunuli
přes nekonečné pouště do
města Palmýry s úchvatnými římskými rozvalinami. Navštívili jsme světoznámý,
nikdy nedobytý křižácký hrad Krak de Chevaliers, střežící jediný průchod přes horské pásmo Džabal Ansáríje.
Zavítali jsme i do beduínských úlovitých domů v pouštní vísce Sarúdž. Přednáška vrcholila velkolepým výhledem na město Damašek z ptačí perspektivy.
Další pořad v knihovně byl poněkud jiného rázu. Jitka Mečířová nám přijela z Lázní Bělohradu povyprávět
o autorovi největší jezdecké sochy v Evropě. Přednáška
měla název Hodinka s Bohumilem Kafkou. Rodák z nedaleké Nové Paky byl významný český sochař a pedagog. Byl to neobyčejně činorodý umělec, vytvořil velké
množství děl a na mnohých dalších se podílel. Ke svým
pracím si volil náměty prostého života. Vytvořil také
mnoho bust známých osobností (Smetany, Vrchlického,
Kramáře, Kotěry a dalších). Největší práce, které mu
byly zadány, byly socha Štefánika a jezdecká socha Jana
Žižky z Trocnova, která je v současnosti největší jezdeckou sochou v Evropě a třetí největší na světě. Hodinka
s Jitkou Mečířovou nás obohatila o zajímavosti ze života
velkého umělce.
Pro děti si knihovna přichystala setkání s autorkou
dětských knížek – Zuzanou Pospíšilovou. Do knihovny
byly pozvány děti z mateřské školy, pro které byl přichystán pořad s interaktivními leporely. Žáci první a druhé třídy ZŠ se zase seznámili s knihami, které spisovatelka napsala, a poslechli si ukázky z nich, hádali hádanky
a hráli hry se slovy. Nakonec každý obdržel malou odměnu za snahu. Zuzana Pospíšilová je dětská psycholožka píšící knihy pro děti. Pracovala s dětmi s pohybovým
postižením v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě. Po mateřské dovolené začala pracovat ve Speciálně
pedagogickém centru pro děti s mentálním postižením.
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K psaní knížek se dostala
hlavně díky svým dcerám,
pro které začala vymýšlet
různé příběhy.
V průběhu března probíhal v knihovně také letní
semestr Virtuální univerzity třetího věku s přednáškami na téma České dějiny
a jejich souvislosti 2 a Hudební nástroje. Přednášku
na začátku března jsme
zahájili krásným přáním
ženám k blížícímu se svátku MDŽ, kterého se ujal náš
student Stanislav Svoboda. Za všechny muže popřál
nám - ženám k tomuto svátku a připomněl i jeho význam, začátky bojů žen o rovnoprávnost, které nebyly
vůbec lehké, a upozorňoval na to, jak si ženy zaslouží
i v dnešní době, aby byly za všechno, co pro své muže
dělají, odměněny. Naší odměnou bylo překrásné barevné přání s ručně malovanou kytičkou vyrobené jedním z našich studentů. Toto milé překvapení nás ženy
moc potěšilo a zahřálo na duši. Nakonec jsme všichni
konstatovali, že v takovém dobrém kolektivu, který se
u nás sešel, se studuje jedna radost!
V knihovně byly připravené i další akce, některé
z nich byly zrušeny z důvodu nemoci (3 lekce kurzu Angličtiny s Pecičkou pro děti od tří do šesti let) a Čtení
v pečovatelském domě, za což se ještě jednou omlouváme. Další akce probíhaly již podle plánu. V knihovně
pokračovaly dva projekty s deníčky pro druhou a třetí
třídu. Žáci byli chváleni za to, jak dobře se práce v tomto
projektu zhostili – všichni měli vzorně připravené deníčky s přečtenými knihami a ani samotná četba knížek pro
ně nebyla žádný problém. Práce s dětmi nám tak dělá
velkou radost, jisté je, že čtení knih je bude provázet po
celý život a má to i svoje výhody. Je dokázáno, například, že čtení zlepšuje paměť, rozšiřuje slovní zásobu,
rozvíjí fantazii, zlepšuje empatii a vzájemné porozumění, snižuje stres, pomáhá ke kvalitnějšímu spánku, čtením se kupodivu i zlepšuje zrak a dokonce podle vědců
čtení knih prodlužuje život. Děkujeme rodičům našich
druháčků a třeťáčků, že je ke čtení knížek motivují, pomáhají a dohlížejí na vypůjčené knihy. Věříme, že žáci
budou ve stejném zápalu pokračovat i nadále.
Zpracovala: Lenka Knapová

29. května od 16 hod.
Pasování na čtenáře – žáci 1. třídy ZŠ a MŠ v Pecce společně s paní učitelkou a paní knihovnicí vás srdečně zvou
do sálu hasičské zbrojnice na oslavu významné události,
při které se z našich prvňáčků stanou čtenáři. Po skončení
akce je připraveno v knihovně malé občerstvení.

8. literární křížovka

Tajenka obsahuje vzpomínkovou knihu na rodný Hradec Králové, kterou napsal Viktor Fischl - básník, prozaik, překladatel a publicista židovského původu. Správné znění tajenky z Listů Peckovska 3/2018 je: Hotýlek; Hana.
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Vodorovně:
A: Chemický prvek; zkr. poplatku; pero
B: Římskými číslicemi 50; 1. část tajenky; básník
C: Předložka; kulturní památka; hrdina Oscara Wildea
D: Kina; struktura textu; druhé písmeno abecedy
E: Anglicky: přísaha; 2. část tajenky
F: Karetní hra; upozornit
G: Německý ﬁlozof; anglicky: tečka; symentrála
Svisle:
1: Pokrývka hlavy
2: Zkratka olympijských her; princezna z Walesu
3. Házet (oštěpem); osobní zájmeno
4. Výrůstek na kosti savců; zkratka viz též
5. Ohon; plaz
6. Matematická konstanta (3,14); spodní část; MPZ Rumunska
7. SPZ Liberce; hrdina Beckettova románu, na kterého všichni čekají
8. Barvicí látka
9. Zkratka Regionální rozvojové agentury; kachna
10. Tázací zájemno; část domu; spojka
Pomůcka: Anas; dot; oath

Křížovka: Osobnosti Peckovska
Narodil se v Honím Javoří v r. 1881. Byl nejstarším ze čtyř dětí v rodině rolníka. Na měšťanskou školu odešel do
Nové Paky, vystudoval učitelský ústav v Jičíně. Podílel se na přípravě dvou dílů monograﬁe Novopacko a napsal
několik významných prací, z nichž nejznámější je knížka Pověsti, pohádky a lidový humor na Novopacku.
…jakubská noc
druh sladkého velikonočního pečiva
malované vejce
jaro (zastarale)
50 dní po Velikonocích se slaví…
jarní květina
20. dubna se v Pecce koná … turnaj
letos začíná jaro 20. …
noc před Božím hodem velikonočním je označována jako…
větvičky vrby jívy
symbol Velikonoc
Hody, hody, …
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