Oslavili svá životní jubilea

Navždy nás opustili:

Ve 2. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní
výročí tito naši spoluobčané:

• Hana Hubálovská z Vidonic
• Leoš Bäumelt z Pecky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Bílková Věra z Pecky – 92 let
Stuchlíková Božena z Pecky – 88 let
Janáčková Olga ze Lhoty – 80 let
Raisnerová Květuše z Pecky – 80 let
Nováková Marie z Pecky – 80 let
Hylmarová Božena z Pecky – 85 let
Brejlová Gizela z Pecky – 87 let
Letošník Milan z Pecky – 88 let
Hanušová Marie ze Lhota – 85 let
Stuchlík Ladislav z Kalu – 88 let
Stárek Jaroslav z Pecky – 88 let
Šormová Milada z Pecky – 85 let
Rejčová Růžena z Pecky – 92 let

Vítání občánků

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

V sobotu dne 29. dubna byly slavnostně přivítány
do života tyto děti:

•
•
•
•
•
•

Dominik Kout z Pecky
Tadeáš Hladík ze Lhoty
Štěpán Bajer z Pecka
Jiří Plecháč z Bukoviny u Pecky
Filip Pracný z Vidonic
Libuše Prokšová z Bukoviny u Pecky

Rodičům přejeme, aby jim jejich ratolesti přinášely
jen samou radost. Dětem i celým jejich rodinám
přejeme pevné zdraví.

Další číslo Listů Peckovska vyjde v září 2017.
Příspěvky můžete průběžně vhazovat do novinové schránky úřadu městyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podněty a připomínky.
Uzávěrka příštího čísla bude 1. září.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat zaslané příspěvky.
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Léto na hradě
Pecka...

Z obsahu:
• Mobilní rozhlas – str. 2
• Harantovské slavnosti – str. 4
• Josef Štemberka by si zasloužil stálou expozici – str. 6
• Z prvňáčků se stali čtenáři – str. 10
• Prší, prší, jen se leje… – str. 20
• Sraz rodáků ve Vidonicích se vydařil – str. 25
• Okrsková soutěž byla ve Staňkově – str. 26

Šermířský souboj při dobývání
peckovského hradu

Až neuvěřitelně ten čas letí, před pár týdny jsme
slavnostně otvírali s Kryštofem Harantem jeho
hrad pro letošní turistickou sezónu a teď už máme
za sebou řadu tradičních akcí, nápor školních výletů už taky opadl a pomalu nám začíná hlavní
prázdninová sezóna. Nejprve ale trochu rekapitulace...
Otvírání hradu přilákalo na Pecku 1. dubna víc
jak 800 návštěvníků. Kryštof Harant hned po svém
příjezdu probudil ze zimního spánku kastelána, honosně posvačil, Annu Salomenu poslal zkontrolovat stav
hradu a mezi tím zpovídal poddané. Stánkař hradního
občerstvení se dušoval vytříbenou kvalitou, hasiči se
pochlubili novými hadicemi a odpřísáhli připravenost
k boji s červeným kohoutem a starostka? Ta pod tlakem veřejnosti a Harantovy noblesy přislíbila na opravy hradu snad ještě víc, než je v obecní pokladně. Pak
už Harant s manželkou uvítali první turisty a sezóna
na hradě začala.
(pokračování na straně 8)
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Na
Peckovsku
to byla
žije ve Staňkově
Okrsková
soutěž

Léto na peckovském koupališti

Letošní 1. kolo soutěže v požárním sportu proběhlo ve
Vážení
Staňkověspoluobčané,
v sobotním odpoledni dne 13. května. Soutěž
léto
v plném
proudu,
děti hodinou
se radujínástupem
z prázdnin,
něbyla je
zahájena
před
půldruhou
soutěžkdo
užívá sluníčka
a dovolené,
někdo
tento čas přivěních si
družstev.
Po podaném
hlášení byly
rozhodčími
nuje
sportu,
práci,
zálibám,
každý podle
svého. Zkrátpomenuty
hlavní
zásady
sportovního
zápolení.
ka je
tu jedno
z nejkrásnějších
období
roku. družstva.
Jako
první předvedla
své umění
tři dětská
že ajejedno
čas dovolených,
DvěSamozřejmě
ze Lhoty u tím,
Pecky
z Vidochova.nezastaví
Za svou
se
práce naa plánovaných
akcích.uznání
Pod hradem
restaudovednost
pohotovost sklidila
přihlížejících.
rátorka
Tauchmanová
opravuje
sochudružstva
sv. JoPoté dleRenata
předchozího
rozlosování
nastoupila
sefa
anděly,
na hradě
Miroslava
Zverce
žen ks dvěma
požárním
útokům
a mužifirma
zahájili
štafetové
běhy
bude
v opravách
historického
zdivacelkem
a firna 4x pokračovat
100 m s klasickými
překážkami.
Soutěžilo
ma
Nadoz vnakategorii
podzimMuži,
zrekonstruuje
schodiště.
9 družstev
6 družstevhradní
v kategorii
Ženy
To jsou akce podpořené z Programu regenerace městskaých památkových zón Ministerstva kultury ČR.
Velikým překvapením bylo oznámení z Ministerstva
Výsledky
pro
místnísoutěže
rozvojv jednotlivých
ČR, že našekategoriích:
žádost o dotaci na reČas ve
konstrukci
místní komunikace z Bělé
dovteřinách
Horního JaPořadí SDH
štafeta
požární
voří bude podpořena částkou 950
tis. Kč. Už
jsmeútok
v to
ani
nedoufali,
ihned
jsme
vypsali
výběrové
řízení
na
kategorie Muži
dodavatele
stavby,
oslovili
jsme
8
firem
a
doufáme,
1. Staňkov
48,74
25,61
že alespoň
polovina
podá
nabídku.
V
současné
době
2. Lhota u Pecky
52,01
26,79
stojíme před podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci
3. Vidonice
53,80
27,42
chodníku v Bělé u Pecky. S oslovených 7 firem jsme
4.
Vidochov
B
52,84
obdrželi pouze 2 nabídky. Dle hodnotícího 32,59
kriteria,
5.
Vidochov
A
48,52
33,59
nejnižší ceny, vyhrála firma Nadoz, s nabídkovou ceBukovina
51,69
38,30
nou 16.562
254 Kč.u Pecky
Také
žádost
do
Integrovaného
operačního
progra7. Pecka
63,08
40,68
mu EU
na
rekonstrukci
učebny
počítačů,
kabinetů
8. Bělá u Pecky
50,45
41,94
a učebny jazyků v základní škole postupuje s kladný9. Kal
52,17
53,45
mi hodnoceními po stránce věcné, dokladové a obsahové a my už jen čekáme na konečný verdikt – dotace
kategorie Ženy
přiklepnuta.

Rádi bychom vás pozvali i v létě roku 2017 na peckovské koupaliště, připravili jsme spoustu zajímavých sportovních a kulturních akcí. Také se opět vylepšil vzhled
samotného koupaliště, kde bylo opraveno dno a koupaliště bylo kompletně natřeno. Na stanové ploše vyrostla
stavba, která bude sloužit při kulturních akcích jako zázemí pro občerstvení a budou ji moci využívat také hosté
s vlastními stany a karavany. Nejvýznamnějšími kulturními akcemi budou 29.–30. července Country festival

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vidochov
Pecka
Staňkov
Vidonice
Kal
Lhota u Pecky

51,86
60,08
63,52
69,10
73,57
79,40

Mobilní rozhlas

27,00
34,46
36,63
45,41
41,72
47,97

kategorie Veteráni
Vážení
obec zavedla službu „Mobilní
1. občané.
BukovinaNaše
u Pecky
50,16
rozhlas“.
Máte-li
zájem
dostávat
informace
z úřadu
2. Vidonice
56,15
krizová
hlášení
nebo
zprávy
o
celkovém
dění
na
Pecce
3. Kal
58,77

a okolí do mailu či mobilu, bezplatně se zaregistujte na
www.pecka.mobilnirozhlas.cz. Při registraci věnujte
prosím pozornost všem položkám. Pro krizové zprávy
je nutné vyplnit úplnou adresu i s číslem popisným. Pro
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a 3 družstva Veteránů. Až na drobné zádrhele, kterým se
vyhne
soutěžící družstvo,
probíhalo
Jistěmálokteré
si naši nejmenší
již všimli,
že podsportovní
lesíkem
celévyrostlo
odpoledne
zásadních
problémů.
Pouzápolení
bývalépo
Tiby
za bez
finančního
přispění
Minisčasí sicepro
krátkým
že khřiště.
hasičům
patří
terstva
místnídeštíkem
rozvoj ukázalo,
ČR dětské
Sice
se
voda,ještě
ale umoudřilo
se a nadáletrávník,
bylo příznivé.
Staňkovští
nám
úplně nezazelenal
ale to nemění
nic
pořadatelé
vždy
soutěž řádně
připravili,
zana
situaci, se
že jako
dětičky
odna
nejútlejšího
věku
jsou zvány
jistili i dostatečné
pro soutěžící
i pro
ostatní
zařádit
si na hřišti.občerstvení
Snad se podaří
takových
hřišť
zrepřítomnévíc
příznivce
požárního
sportu
a hasičstva vůbec.
alizovat
i v ostatních
částech
Peckovska.
Po vyhodnocení
soutěže
následovala
společenská
Také kulturní,
společenské
a sportovní
akce zábava
probís hudbou
a tancem
domě.
hají
v celém
našemv obecním
Peckovsku.
Každý z nás si určitě
Petr Pavel
vybere ze široké nabídky akcí, které jsou zveřejňovány v měsíčním letáku, na našich webových stránkách
a mobilním rozhlasu. Z těch větších mi dovolte připomenout velkolepé Setkání rodáků a přátel Vidonic,
které se konalo 3. června a 12. ročník Harantovských
slavností historického zpěvu. Zde si přišli na své milovníci renesanční a barokní hudby. To je však jen
mizivé procento ze všech akcí, které se konaly a které
vás ještě čekají.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
na organizování akcí všeho druhu podílí, věnují pro
druhé spoustu svého volného času, který někdy není
korunován případnou hojnou účastí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám
pomáhají vylepšovat a uklízet veřejná prostranství.
Území našeho městečka je tak rozsáhlé, že není v našich silách vše mít uklizeno bez vaší pomoci. Moc
děkujeme a vážíme si toho.
Hana Štěrbová

Pecka a 9. září koncert kapely Tři sestry, ale i jiné akce
stojí za návštěvu. Již tradičně se 5. července uskuteční
volejbalový turnaj ve volejbalu smíšených družstev, který
zakončí taneční zábava se skupinou Efekt. Dále jsou naplánovány diskotéky, letní kino, animační programy pro
děti a spousta dalších zajímavých akcí.
Srdečně vás zveme k návštěvě Koupaliště a kempu
Pecka.
Jaroslav Hudec

2. literární křížovka
Tajenku tvoří název knížky pro děti od autorky
Kláry Smolíkové – je to rozmarné vyprávění
o tom, co se stane, když si na hlavu nasadíte královskou korunu. Správné znění tajenky z minulého čísla Listů Peckovska 1/2017 je: OKAMŽIKY
ŠTĚSTÍ.
-lk-

Vodorovně:
A. pozice; táta
B. francovka; ukazovací zájmeno
C. 1. část tajenky; záporka
D. římskými číslicemi 500; stěny;
radikál
E. lenochod; 2. část tajenky;
předložka

F. anglicky znamenat; podpěry při
chůzi
G. zájmeno osobní; 3. část tajenky
H. seveřan; koně; chemická značka
křemíku
I. spojka odporovací; rostlinné
vlákno

Svisle:
1. potom; patronka léčivých
pramenů
2. dánská početní jednotka; škůdci
rostlin; alkohol
3. sráz; slovensky mák; solmizační
slabika
4. zastarale Ital; období
5. domácky ota; podvodníci

6. též; nástroj pravěkého člověka
7. sopka; římskými číslicemi 1050;
vysoká karta
8. anglicky mince; chemická
zn. kyslíku; mužské jméno
Pomůcka: ai, Damona, enol, eolit,
kitol, ol

zasílání společenských akcí je nutné vyplnit e-mailovou
adresu. Navíc si můžete stáhnout aplikaci do Vašeho
chytrého telefonu a získat další funkce navíc. Jakékoliv
dotazy či připomínky na tel.: 602 556 142 nebo osobně
v knihovně.
Lenka Knapová
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a mobilním rozhlasu. Z těch větších mi dovolte připomenout velkolepé Setkání rodáků a přátel Vidonic,
které se konalo 3. června a 12. ročník Harantovských
slavností historického zpěvu. Zde si přišli na své milovníci renesanční a barokní hudby. To je však jen
mizivé procento ze všech akcí, které se konaly a které
vás ještě čekají.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
na organizování akcí všeho druhu podílí, věnují pro
druhé spoustu svého volného času, který někdy není
korunován případnou hojnou účastí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám
pomáhají vylepšovat a uklízet veřejná prostranství.
Území našeho městečka je tak rozsáhlé, že není v našich silách vše mít uklizeno bez vaší pomoci. Moc
děkujeme a vážíme si toho.
Hana Štěrbová

Pecka a 9. září koncert kapely Tři sestry, ale i jiné akce
stojí za návštěvu. Již tradičně se 5. července uskuteční
volejbalový turnaj ve volejbalu smíšených družstev, který
zakončí taneční zábava se skupinou Efekt. Dále jsou naplánovány diskotéky, letní kino, animační programy pro
děti a spousta dalších zajímavých akcí.
Srdečně vás zveme k návštěvě Koupaliště a kempu
Pecka.
Jaroslav Hudec

2. literární křížovka
Tajenku tvoří název knížky pro děti od autorky
Kláry Smolíkové – je to rozmarné vyprávění
o tom, co se stane, když si na hlavu nasadíte královskou korunu. Správné znění tajenky z minulého čísla Listů Peckovska 1/2017 je: OKAMŽIKY
ŠTĚSTÍ.
-lk-

Vodorovně:
A. pozice; táta
B. francovka; ukazovací zájmeno
C. 1. část tajenky; záporka
D. římskými číslicemi 500; stěny;
radikál
E. lenochod; 2. část tajenky;
předložka

F. anglicky znamenat; podpěry při
chůzi
G. zájmeno osobní; 3. část tajenky
H. seveřan; koně; chemická značka
křemíku
I. spojka odporovací; rostlinné
vlákno

Svisle:
1. potom; patronka léčivých
pramenů
2. dánská početní jednotka; škůdci
rostlin; alkohol
3. sráz; slovensky mák; solmizační
slabika
4. zastarale Ital; období
5. domácky ota; podvodníci

6. též; nástroj pravěkého člověka
7. sopka; římskými číslicemi 1050;
vysoká karta
8. anglicky mince; chemická
zn. kyslíku; mužské jméno
Pomůcka: ai, Damona, enol, eolit,
kitol, ol

zasílání společenských akcí je nutné vyplnit e-mailovou
adresu. Navíc si můžete stáhnout aplikaci do Vašeho
chytrého telefonu a získat další funkce navíc. Jakékoliv
dotazy či připomínky na tel.: 602 556 142 nebo osobně
v knihovně.
Lenka Knapová
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Připomenutí
světové
války
Co
přinesl 12.1.ročník
Harantovských
slavností
historického
zpěvu?
Žijeme ve velmi hektické
době a téměř nestačíme sledovat
to, co se kolem nás děje. A myslím si, že zapomíná-

me zejména na minulost. Mám na mysli, že právě před sto lety probíhala 1. světová válka.
Rozezpíval hrad, připomněl Kryštofa Haranta a nabídl příležitosti k příjemným setkáním.
Tato válka, i když se na to zapomíná, si vyžádala nej- mohyly bylo provedeno místními hasiči, aktivními soujdeme
do českého
toho znovu!“
více„Ano,
lidských
životů
národa za celé 20. stole- sedy z okolí mohyly
a i zásluhou
starostky zajišťovala
paní Hany
knihovnice
Lenka Knapová
řekli
jsme si
a pod
hlav- ani jedno město, ze Štěrbové a místostarosty
tí. Nebyla
snad
ani taktovkou
jedna vesnička
pana Jaroslava
Mikulky.a Velmi
plynulé přesuny
nejen sborníků
inforní
organizátorky
Šárky oběti z řad občanů. mě toto potěšilomací
kterých
by si tatoHSHZ
válka Mgr.
nevyžádala
zejména
že jedno
jméno uvedené
meziproto,
hradem
a infocentrem.
S foKodymové
jsme
se pustili
do pláA proto téměř
v každém
městě
i vesnici jsou pomníky, na této desce patří
i mému strýci
Plecháčovi.
toaparátem
v ruceMiloslavu
byl po celou
dobu ve
nování
již 12. ročníku
HSHZ.Tyto
Náš pomníky, které byly Všem, kteří se na
které připomínají
toto období.
této akci
podíleli,
střehu
Michal
Kos. patří dík.
tým
se nerozšiřuje
naštěstí
budovány
v období poa této
válce,ani
jsou různých ztvárnění,
Všem, kteří se zajímají
o tuto
dobuden
i proto,
i jejich
A jak ten
sobotní
plný že
altů,
sopnezužuje.
Příprava
od křížů přes
různéslavností
obelisky trvala
a mohyly různých tvarů. předci položili život
tomto období, doporučuji
zajítbasi
ranů,vmezzosopranů,
tentorů, basů,
téměř
a spolupráce
nejen s hu- jsou napsaná jména do kostela sv. Bartoloměje
Velmi rok
často
na těchto památnících
v Pecce, kde
je vyvěšeno
tabrytonů a hudebních
nástrojů
z konvertu
debním
guru válka
panemvzala
docentem
těch, kterým
život Hona bojištích, nebo těch, lo snad všech z–Pecky
okolí,dakterým
válka
cinku,a violy
gamba,tato
čela
nebovzala
therynou
byla nezbytná.
A jak
jsme myútrap. Některé z těch- život. Na tomtoorby
kteří zemřeli
v důsledku
válečných
tabluproběhl?
jsou nejen
jména,sobotu
ale i fotograﬁ
Hudební
uvedl poe
připravovali
ročník
slavností,
to památníkůdalší
zůstávají
pozapomenuty.
a vesnice, odkudprojevu
pocházeli.
paní starostky Hany Štěrbové
tak Proto
se s velkou
vervou
a nasazeními
mě velmi
překvapilo,
že mohyla, která byla poPřejme sobě dětský
i následujícím
generacím, aaby
takovéto
sbor Sedmihlásek
Peckórum.
připravovaly
sboryvesvá
vystoupení,
stavena na návsi
Lhotě
u Pecky, ožila tím, že bylo připomínkové pomníky
nemusely
již nikdy
stavět.
Ačkoli vseletošním
roce
byly jako
sbory
aupraveno
nejen ta její
soutěžní.
okolí, že byla osazena nová deska se jméJaroslav
Plecháč
nesoutěžní, dle potlesku
a pozitivních
magický
zněl tato
název
pátečníny Až
Lhoťáků,
kterým
válka
vzala život. Oživení této
ohlasů si troufám říct, že se můžeme těho koncertu „Benátský Maestro“,
šit na jejich účast v příštím ročníku Hakterý uvedl 12. ročník Harantovrantovských slavností. Pak už na pomyslských slavností historického zpěvu. A proč právě „Be- né podium nastoupilo postupně devět soutěžních sborů,
nátský Maestro“? Je tomu již 450 let, co se narodil Clau- vždy se skladbami, které se musely vejít do celkového
dio Monteverdi a seskupení I Dilenttanti pod vedením času deseti minut. Do lavic hodnotících zasedli tři popana Mgr. Čeňka Svobody vzpomněli na jeho osobnost. rotci v čele s předsedou poroty doc. PhDr. Stanislavem
Nádherné tóny zpěváků a doprovázejících hudebních ná- Bohadlem, CSc, z Technické univerzity v Liberci přijel
strojů doplňovalo tajemné okolí hradu, v sále rozsvícené do našeho městečka pan Mgr. Vilém Valkoun a z parV
Hotelu
KORUNAvýzdoba.
v Pecce bylo dne 22. dubna tohoto Beta
svíčky
a květinová
Vidonice,
které ukázaly,
že uzenářské
a lahůdkářské
dubické
ZUŠ hodnotil
Jiří Kožnar.
Nesmím
na začátek
roku
celé odpoledne
rušno.
Od 12.00
hodina zde
probíhal
Příprava
na sobotní
soutěžní
přehlídku
vlastně
i pá- výrobky
jsouúžasné
doménou
našeho regionu.
Ostatní drobní
opomenout
moderování
celých Harantovských
III.
Mariášového
turnaje, kdy
vítěz je sponzoři,
tečníročník
večerní
koncert probíhala
od každoroční
pátečních ranních
bylo paní
jich dost,
slavností vﬁrmy,
poddání
MgA.ztvrdili
Alenyúspěšnou
Špačkové.muziku
Když
zapsán
deskupřesouváním
Kryštofa Haranta
(1564–1621),
hodin. na
Se pamětní
stěhováním,
a rovnáním
židlí, Závěrem
důležitému
sponzoru za
pěkné
prostředí
řeknu, žeděkuji
by mohla
dělat „parťačku“
panu
Marku
Ebekterá
umístěna
na vyhrazeném
místězeveZákladní
výše uvedestolů ajemnoha
dalšího
pomáhali žáci
ško- po
celý
průběh
turnaje daleko
– majitelce
a personálu
novi,
nejsem
rozhodně
od pravdy.
Její tónHotelu
hlasu
ném
hotelu.Verča Bäumeltová obstarala květinovou vý- KORUNA
ly v Pecce.
v Pecce.
a vtip přednesu
byl nezapomenutelný a zároveň velmi
Vítězem
III. ročníku
turnaje květin
o pamětní
list Kryštofa
zdobu
(děkujeme
za poskytnutí
ze zahrádky
Ple- poučný
Příštía turnaj,
tedy IV. ročník, je v sobotu 21. dubinspirativní.
Haranta
se zápisem
napaní
pamětní
deskua se
stalBydžovské),
Tomáš Ku- na 2018 na tradičním místě a jako vždy s překvapením.
cháčovým,
Kolovým,
Šormové
paní
řík
z Kunčic
nadMurdych
Labem, který
obehrál
dalšíchprostory
32 hrákastelán
Honza
odemkl
a poskytl
JaroslavVVágner
Nyní již ale k hlavním aktérům slavností.
10.30
čů,
mezi
kterými,
letos
poprvé,
byly i prohlídky.
tři ženy – nejlephradu
a během
celé
soboty
korigoval
Místní zazpíval první sbor pod vedením pana Mgr. Čeňka Svoší
z nich
Jitka Vítková,
profesí IT, achalupářka
Horní body sbor CUM ARDORE
hasiči
připravili
chutné občerstvení
eliminovaliz požárBrusnice,
se umístila
na devátém
ní rizika. Paní
ředitelka
ZŠ Peckamístě.
RNDr. Věra Pavlová z Liberce, pod stejným
Je třeba upozornit
nastránku
skutečnost,
že náša turnaj
byl už vedením účinkoval
se postarala
o ﬁnanční
slavností
byla pravou
zařazen
do celostátního
seznamu
v mariáši;
pro sbor ENSEMBLE
rukou hlavní
organizátorce
Šárce turnajů
Kodymové.
Vstupnézasvěcenější
byloa20.
května v České
republice,ujala
ve Zruči
ho, vítání sborů
posluchačů
se s úsměvem
paní ALFA taktéž
nad
Sázavou,
mistrovství
v této
společenské
hře – z Liberce, jeNedomová,
paní
Brzákovásvěta
a Tony
Pavel.
Paní Havelková
mariáši.
vede slavnostem účetnictví. Paní učitelka Müllerová se hož aktéři se
K velice
zdařilému
turnaji
největším
starala
o občerstvení
poroty,
paní
učitelka dílem
Rejlovápřispěli
a paní dali dohročetní
sponzoři,
ze kterých
bych
chtěl zvlášť
učitelka
Šmídová
měly na
starost
provozpřipomenout:
šatny a po- mady práMěstský
v Nové účinkujícím,
Pace, který propagoval
hodnotnýskytovalyúřad
informace
paní učitelka
Hanka vě pro tyto
mi
cenami náš
po celémokrasou
hradeckém
Rejmontová
bylaturistický
spolu s region,
Petrou Crhovou
při slav nost i.
apředávání
libereckém
kraji
včetně Prahy,
Úřad Městyse
Pecka Rovněž dva
květin
zpěvákům
a sbormistrům,
paní Havelvková,
propagaci
městečka
samého. se
Firmy:
Zvičinské
uzeniny s o u t ě ž n í
Munzarová
a Kuhnová
staraly
o administratiavulahůdky
s. r.so.,registrací
Dolní Brusnice
a Petr
– uzeniny
spojenou
účastníků
na Landa
infocentru,
naše sbory, které

Mariášový turnaj se povedl jak hráčskou
kvalitou, tak počtem účastníků
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Sraz rodáků se vydařil

jsou také o vzpomínkách, setkáních a příležitosti si popovídat s kamarády a známými, se kterými jsme neměli
možnost se dlouho potkat.
Dne 3. června se uskutečnila akce ve Vidonicích: „Sjezd rodáků
Vidonic“.
Přípravný
výborpodávapočítal
Jak už atopřátel
tak bývá,
tak přestože
účinkující
s účastí přes 300 účastníků. Za touto roční přípravu musíme
moc
poděkovat
Miloši Petrovi,
téměř
li výtečné
výkony
s neuvěřitelnou
energií,který
tak vyhrát
„detektivní“ prací získal kontakty na zvláště starší „RODÁKY“
pozval
může vždyajen
jeden.je.Vítězem letošního ročníku Harantovských slavností se stalo seskupení OKTET Praha pod
Zahájení bylo v 15 hoMiloše
Petra,
vedením sbormistryně Mgr. projev
Sylvie pana
Saskové.
Původně
din kulturním dobroz nejstardesetičlenná vokální skupina zkterý
Prahyjesejedním
dala dohromady
volných hasičů Vidonic
ších občanů.
roku 2005, ale na Pecce vystoupilo
kvůli různým indisp. Miroslavem Tmějem.
Po
oﬁciálním
úvodu
pozicím pouze šest členů. Sbor vystupuje
na různých
akZdůraznil nejen krásnou
zde ni,
hrála
kapela
cích po celé republice, ale i mimo
jako
třeba vPodzviBelgii
polohu vesnice, ale i kráskterátřibyla
a Švédsku. Na svém hudebnímčinka,
kontě mají
CD. založeVíce se
nou atmosféru přátelství
na v roce
1954.webových
Nejenže
o tomto seskupení si můžete přečíst
na jejich
občanů. Sám se stal přítezvedla všem přítomným
stránkách www.oktet.cz.
lem Vidonic před 28 lety.
náladu,koncert
ale všichni
si
Sobotní den ukončil večerní
v kostele
Potom se ujala slova stas chutí zúčastněné
krásně zazpívasv. Bartoloměje. Vystoupily všechny
sbory
rostka městyse Pecka paní
Po tomto nezazpívaly
vystoupení
a předvedly famózní výkony. li.
Posluchačům
Hana Štěrbová, která připřivítal
M.
Tměj
velkou
jen soutěžní písně, ale mnohdy přidaly něco ze svého
šivítala účastníky. Pohovoa podařenou
atrakci
kourokého repertoáru. Harantovské
slavnosti byly
ukončeny
řila i o dávné historii VidoRadka
Černého,
v neděli slavnostní mší opět zazelníka
doprovodu
sboru
I Diletnic
a o místním
který svým
vystoupením
přijely
z Prahy, nejstarším
vedla paní Mgr. Sylvie Sasková – OK- tanti pod vedením pana Mgr. Čeňka
Svobody.
kostelu
z 12. století,
který Mezi dalšími sbory se předzaujal
nejenzeděti.
TET a ENSEBLE
OMEGA.
A co napsat závěrem? Spadl
kámen
srdce Šárce
prochází
nyní rekonstrukcí.
Také starosta
dobrovolNavazující
vystoupení
country
skupiny
z Pecky
bylo
stavil CUBITUS
Loket pod vedením
sbormistra
Ing. Kodymové,
která
měla na svých
bedrech
celou
tuto akci.
ných
hasičů Luboš zStuchlík
krásná
slova.
Řekl, také
hezké.
Opěti mě
se zpívalo
a i tančilo.
Jana Königsmarka,
Ústí nadpřidal
Labem
dorazil
do Pecky
Spadlvelmi
ze srdce
kámen
a kamarádce
Hance,Závěrem
protože
že
má člověk
takovoupana
příležitost,
aby Řehámohl vystoupení
na pódiu
byly „Veselé
již
sbormálokdy
ROMANCE
pod vedením
Mgr. Petra
jsme nezakoply
při předávání
květinharmoniky“.
účinkujícím Pak
a sborvzdát
hold předkům,
kteří Židek,
svou prací
pílí přispěli
ke byla
pouštěna
jen
reprodukovaná
hudba,
ale
i
ta
byla
ka. Dirigent
MgA. Tomáš
PhD.apřivezl
Vysokomistrům a snad jsme jim při předávání květiny projevily
spokojenému
životusoubor
budoucích
generací.
Zmínil
minu- výborná.
děti,
mladí,výkonů
starší. a náš úsměv je jistě
školský umělecký
Pardubice,
z Brna
vystoupil
dostatečnéTančili
nadšení
z jejich
lý
sjezd rodáků
v roce 1989Versus
a změny,
které od té doby
Díkynapřesné
prezentaci,
kterou
Lenka
komorní
sbor ENSEMBLE
se sbormistrem
Vla- naladil
další ročník.
A bude?
Ano, zapisovala
bude!
nastaly.
nutné evidovat
zjistili,
že vám
Sjezdaspoň
rodáků
a přátel
Vidonic
dimírem Přestože
Maňasemjiž
a znení
nedalekého
Trutnovabrigádnické
jsme mohli Petrová,
Pevnějsme
věřím,
že jsem
trochu
mohla
zprohodiny,
přesto
lidéod
dobrovolně
pracují na COLLEGIA
zvelebování se
více
než
podařil.
Napočítalo
se
426
účastníků
a
to je
vyslechnout
písně
KRKONOŠSKÉHO
středkovat atmosféru Harantovských slavností, a pokud
vesnice.
Noví
mladí
lidé se
stěhují
do Vidonic a chtějí na
malou
více než
famózní. HSHZ,
Děkujeme.
MUSICUM
pod
vedením
Víta
Mišoně.
by to
bylo vesničku
málo, mrkněte
na facebook
kde najdezde vychovat děti a předat jim hodnoty, na kterých sta- te několik
Nezapomenutelný
zážitek. vám
Pro ty,
co nejen
vše připravofotograﬁí. Přejeme
všem
hudební
věliČas
místní
po staletí.
i pro se
ty,na
covás
se těšit
zúčastnili,
totoajistě
vryje
do
mezilidé
soutěžní
přehlídkou a vyhlášením výsledků vali,
léto aale
budeme
jako nasehosty
možná
i jako
Také promluvil
Sboru adobrovolných
který paměti.
Ti,
co
někdy
byli
organizátoři
takovýchto
akcí,
obohatila
příjemná osetkání
společný obědhasičů,
s úžasnými
na účinkující zase za dva roky na Harantovských slavjiž
oslavil
120 let
trvání
a stále se nejen
s úspěchem
zúčastocení
práci dobrovolných
lidmi.
Společně
jsme
zavzpomínali
na minulé
roč- jistě
nostech
historického
zpěvu. hasičů Vidonic. Dovolte
ňuje
cvičení.
Luboš
Stuchlík
ocenil
práci mi ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě,
níky okrskových
Harantovských
slavností
a zážitky
s nimi
spojené
PP
všech,
kteří ten,
se podíleli,
v tu chvíli
podílejí
na kosrea- ale i na průběhu podíleli.
(jako třeba
když miale
nai židli
u pokladny
před
lizaci
i obsluze
občerstvení.
Následoval
ještě
Miroslav Tměj
telem akce,
padalyalepapírky
s básněmi
od jednoho
mladého
zpěváka z Hradce Králové, a dobře si vzpomínám, že
na jedné z těch básní byla věta: „…lapím Tě do svých
sítí….“, tenkrát mi ta básnička připadala velmi depresivní, avšak básníkovo umění je nutné
ocenit), zavzpomínaANGLIČTINA
S HASTRMÁNKEM PECIČKOU
li jsme také na školní výlety, protože i na slavnosti dorazil náš pan učitel Jaromír
Kuliha,Kryštofa
se kterým
jsme zažili
Knihovna
Haranta
pořádá Kurz angličtiny pro nejmenší
spoustu zážitků nejen ve školní lavici (třeba výstup na
Zábavná forma výuky pomůže naučit vaše děti anglicky.
Lysou horu, noční
z chatičky
chatičky,
ho-školního věku – dle uvážení rodičů a dle dohody.
Propřelézání
děti předškolního
věkudonebo
mladšího
diny dějepisu a umění zaujmout rozjívené mladé
„obeCena
kurzu: 600 Kč / rok
censtvo“, metody výuky v rodinné
výchově
a
spoustu
Termín: od září 2017 vždy v úterý od 16 do17 hodin
další příběhů, na které
nelze ani po téměř 16 letech opušPřijímáme předběžné přihlášky. Hlásit se můžete na tel.: 493 799 015 nebo 602 556 142,
tění základní školy jen tak zapomenout),
probírali jsme
mailem: knihovna.pecka@seznam.cz
nebo osobně v knihovně.
dnešní mládež a při společném obědě si s porotci
a
paní
Začínáme 5. září 2017 v 16 hodin.
Špačkovou užili spoustu legrace. Slavnosti
jsou
samoPecka 2,
Pecka,
Knihovna Kryštofa Haranta
zřejmě především o hudbě, ale pro nás – hudební laiky
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Připomenutí
světové
války
Co
přinesl 12.1.ročník
Harantovských
slavností
historického
zpěvu?
Žijeme ve velmi hektické
době a téměř nestačíme sledovat
to, co se kolem nás děje. A myslím si, že zapomíná-

me zejména na minulost. Mám na mysli, že právě před sto lety probíhala 1. světová válka.
Rozezpíval hrad, připomněl Kryštofa Haranta a nabídl příležitosti k příjemným setkáním.
Tato válka, i když se na to zapomíná, si vyžádala nej- mohyly bylo provedeno místními hasiči, aktivními soujdeme
do českého
toho znovu!“
více„Ano,
lidských
životů
národa za celé 20. stole- sedy z okolí mohyly
a i zásluhou
starostky zajišťovala
paní Hany
knihovnice
Lenka Knapová
řekli
jsme si
a pod
hlav- ani jedno město, ze Štěrbové a místostarosty
tí. Nebyla
snad
ani taktovkou
jedna vesnička
pana Jaroslava
Mikulky.a Velmi
plynulé přesuny
nejen sborníků
inforní
organizátorky
Šárky oběti z řad občanů. mě toto potěšilomací
kterých
by si tatoHSHZ
válka Mgr.
nevyžádala
zejména
že jedno
jméno uvedené
meziproto,
hradem
a infocentrem.
S foKodymové
jsme
se pustili
do pláA proto téměř
v každém
městě
i vesnici jsou pomníky, na této desce patří
i mému strýci
Plecháčovi.
toaparátem
v ruceMiloslavu
byl po celou
dobu ve
nování
již 12. ročníku
HSHZ.Tyto
Náš pomníky, které byly Všem, kteří se na
které připomínají
toto období.
této akci
podíleli,
střehu
Michal
Kos. patří dík.
tým
se nerozšiřuje
naštěstí
budovány
v období poa této
válce,ani
jsou různých ztvárnění,
Všem, kteří se zajímají
o tuto
dobuden
i proto,
i jejich
A jak ten
sobotní
plný že
altů,
sopnezužuje.
Příprava
od křížů přes
různéslavností
obelisky trvala
a mohyly různých tvarů. předci položili život
tomto období, doporučuji
zajítbasi
ranů,vmezzosopranů,
tentorů, basů,
téměř
a spolupráce
nejen s hu- jsou napsaná jména do kostela sv. Bartoloměje
Velmi rok
často
na těchto památnících
v Pecce, kde
je vyvěšeno
tabrytonů a hudebních
nástrojů
z konvertu
debním
guru válka
panemvzala
docentem
těch, kterým
život Hona bojištích, nebo těch, lo snad všech z–Pecky
okolí,dakterým
válka
cinku,a violy
gamba,tato
čela
nebovzala
therynou
byla nezbytná.
A jak
jsme myútrap. Některé z těch- život. Na tomtoorby
kteří zemřeli
v důsledku
válečných
tabluproběhl?
jsou nejen
jména,sobotu
ale i fotograﬁ
Hudební
uvedl poe
připravovali
ročník
slavností,
to památníkůdalší
zůstávají
pozapomenuty.
a vesnice, odkudprojevu
pocházeli.
paní starostky Hany Štěrbové
tak Proto
se s velkou
vervou
a nasazeními
mě velmi
překvapilo,
že mohyla, která byla poPřejme sobě dětský
i následujícím
generacím, aaby
takovéto
sbor Sedmihlásek
Peckórum.
připravovaly
sboryvesvá
vystoupení,
stavena na návsi
Lhotě
u Pecky, ožila tím, že bylo připomínkové pomníky
nemusely
již nikdy
stavět.
Ačkoli vseletošním
roce
byly jako
sbory
aupraveno
nejen ta její
soutěžní.
okolí, že byla osazena nová deska se jméJaroslav
Plecháč
nesoutěžní, dle potlesku
a pozitivních
magický
zněl tato
název
pátečníny Až
Lhoťáků,
kterým
válka
vzala život. Oživení této
ohlasů si troufám říct, že se můžeme těho koncertu „Benátský Maestro“,
šit na jejich účast v příštím ročníku Hakterý uvedl 12. ročník Harantovrantovských slavností. Pak už na pomyslských slavností historického zpěvu. A proč právě „Be- né podium nastoupilo postupně devět soutěžních sborů,
nátský Maestro“? Je tomu již 450 let, co se narodil Clau- vždy se skladbami, které se musely vejít do celkového
dio Monteverdi a seskupení I Dilenttanti pod vedením času deseti minut. Do lavic hodnotících zasedli tři popana Mgr. Čeňka Svobody vzpomněli na jeho osobnost. rotci v čele s předsedou poroty doc. PhDr. Stanislavem
Nádherné tóny zpěváků a doprovázejících hudebních ná- Bohadlem, CSc, z Technické univerzity v Liberci přijel
strojů doplňovalo tajemné okolí hradu, v sále rozsvícené do našeho městečka pan Mgr. Vilém Valkoun a z parV
Hotelu
KORUNAvýzdoba.
v Pecce bylo dne 22. dubna tohoto Beta
svíčky
a květinová
Vidonice,
které ukázaly,
že uzenářské
a lahůdkářské
dubické
ZUŠ hodnotil
Jiří Kožnar.
Nesmím
na začátek
roku
celé odpoledne
rušno.
Od 12.00
hodina zde
probíhal
Příprava
na sobotní
soutěžní
přehlídku
vlastně
i pá- výrobky
jsouúžasné
doménou
našeho regionu.
Ostatní drobní
opomenout
moderování
celých Harantovských
III.
Mariášového
turnaje, kdy
vítěz je sponzoři,
tečníročník
večerní
koncert probíhala
od každoroční
pátečních ranních
bylo paní
jich dost,
slavností vﬁrmy,
poddání
MgA.ztvrdili
Alenyúspěšnou
Špačkové.muziku
Když
zapsán
deskupřesouváním
Kryštofa Haranta
(1564–1621),
hodin. na
Se pamětní
stěhováním,
a rovnáním
židlí, Závěrem
důležitému
sponzoru za
pěkné
prostředí
řeknu, žeděkuji
by mohla
dělat „parťačku“
panu
Marku
Ebekterá
umístěna
na vyhrazeném
místězeveZákladní
výše uvedestolů ajemnoha
dalšího
pomáhali žáci
ško- po
celý
průběh
turnaje daleko
– majitelce
a personálu
novi,
nejsem
rozhodně
od pravdy.
Její tónHotelu
hlasu
ném
hotelu.Verča Bäumeltová obstarala květinovou vý- KORUNA
ly v Pecce.
v Pecce.
a vtip přednesu
byl nezapomenutelný a zároveň velmi
Vítězem
III. ročníku
turnaje květin
o pamětní
list Kryštofa
zdobu
(děkujeme
za poskytnutí
ze zahrádky
Ple- poučný
Příštía turnaj,
tedy IV. ročník, je v sobotu 21. dubinspirativní.
Haranta
se zápisem
napaní
pamětní
deskua se
stalBydžovské),
Tomáš Ku- na 2018 na tradičním místě a jako vždy s překvapením.
cháčovým,
Kolovým,
Šormové
paní
řík
z Kunčic
nadMurdych
Labem, který
obehrál
dalšíchprostory
32 hrákastelán
Honza
odemkl
a poskytl
JaroslavVVágner
Nyní již ale k hlavním aktérům slavností.
10.30
čů,
mezi
kterými,
letos
poprvé,
byly i prohlídky.
tři ženy – nejlephradu
a během
celé
soboty
korigoval
Místní zazpíval první sbor pod vedením pana Mgr. Čeňka Svoší
z nich
Jitka Vítková,
profesí IT, achalupářka
Horní body sbor CUM ARDORE
hasiči
připravili
chutné občerstvení
eliminovaliz požárBrusnice,
se umístila
na devátém
ní rizika. Paní
ředitelka
ZŠ Peckamístě.
RNDr. Věra Pavlová z Liberce, pod stejným
Je třeba upozornit
nastránku
skutečnost,
že náša turnaj
byl už vedením účinkoval
se postarala
o ﬁnanční
slavností
byla pravou
zařazen
do celostátního
seznamu
v mariáši;
pro sbor ENSEMBLE
rukou hlavní
organizátorce
Šárce turnajů
Kodymové.
Vstupnézasvěcenější
byloa20.
května v České
republice,ujala
ve Zruči
ho, vítání sborů
posluchačů
se s úsměvem
paní ALFA taktéž
nad
Sázavou,
mistrovství
v této
společenské
hře – z Liberce, jeNedomová,
paní
Brzákovásvěta
a Tony
Pavel.
Paní Havelková
mariáši.
vede slavnostem účetnictví. Paní učitelka Müllerová se hož aktéři se
K velice
zdařilému
turnaji
největším
starala
o občerstvení
poroty,
paní
učitelka dílem
Rejlovápřispěli
a paní dali dohročetní
sponzoři,
ze kterých
bych
chtěl zvlášť
učitelka
Šmídová
měly na
starost
provozpřipomenout:
šatny a po- mady práMěstský
v Nové účinkujícím,
Pace, který propagoval
hodnotnýskytovalyúřad
informace
paní učitelka
Hanka vě pro tyto
mi
cenami náš
po celémokrasou
hradeckém
Rejmontová
bylaturistický
spolu s region,
Petrou Crhovou
při slav nost i.
apředávání
libereckém
kraji
včetně Prahy,
Úřad Městyse
Pecka Rovněž dva
květin
zpěvákům
a sbormistrům,
paní Havelvková,
propagaci
městečka
samého. se
Firmy:
Zvičinské
uzeniny s o u t ě ž n í
Munzarová
a Kuhnová
staraly
o administratiavulahůdky
s. r.so.,registrací
Dolní Brusnice
a Petr
– uzeniny
spojenou
účastníků
na Landa
infocentru,
naše sbory, které

Mariášový turnaj se povedl jak hráčskou
kvalitou, tak počtem účastníků
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Sraz rodáků se vydařil

jsou také o vzpomínkách, setkáních a příležitosti si popovídat s kamarády a známými, se kterými jsme neměli
možnost se dlouho potkat.
Dne 3. června se uskutečnila akce ve Vidonicích: „Sjezd rodáků
Vidonic“.
Přípravný
výborpodávapočítal
Jak už atopřátel
tak bývá,
tak přestože
účinkující
s účastí přes 300 účastníků. Za touto roční přípravu musíme
moc
poděkovat
Miloši Petrovi,
téměř
li výtečné
výkony
s neuvěřitelnou
energií,který
tak vyhrát
„detektivní“ prací získal kontakty na zvláště starší „RODÁKY“
pozval
může vždyajen
jeden.je.Vítězem letošního ročníku Harantovských slavností se stalo seskupení OKTET Praha pod
Zahájení bylo v 15 hoMiloše
Petra,
vedením sbormistryně Mgr. projev
Sylvie pana
Saskové.
Původně
din kulturním dobroz nejstardesetičlenná vokální skupina zkterý
Prahyjesejedním
dala dohromady
volných hasičů Vidonic
ších občanů.
roku 2005, ale na Pecce vystoupilo
kvůli různým indisp. Miroslavem Tmějem.
Po
oﬁciálním
úvodu
pozicím pouze šest členů. Sbor vystupuje
na různých
akZdůraznil nejen krásnou
zde ni,
hrála
kapela
cích po celé republice, ale i mimo
jako
třeba vPodzviBelgii
polohu vesnice, ale i kráskterátřibyla
a Švédsku. Na svém hudebnímčinka,
kontě mají
CD. založeVíce se
nou atmosféru přátelství
na v roce
1954.webových
Nejenže
o tomto seskupení si můžete přečíst
na jejich
občanů. Sám se stal přítezvedla všem přítomným
stránkách www.oktet.cz.
lem Vidonic před 28 lety.
náladu,koncert
ale všichni
si
Sobotní den ukončil večerní
v kostele
Potom se ujala slova stas chutí zúčastněné
krásně zazpívasv. Bartoloměje. Vystoupily všechny
sbory
rostka městyse Pecka paní
Po tomto nezazpívaly
vystoupení
a předvedly famózní výkony. li.
Posluchačům
Hana Štěrbová, která připřivítal
M.
Tměj
velkou
jen soutěžní písně, ale mnohdy přidaly něco ze svého
šivítala účastníky. Pohovoa podařenou
atrakci
kourokého repertoáru. Harantovské
slavnosti byly
ukončeny
řila i o dávné historii VidoRadka
Černého,
v neděli slavnostní mší opět zazelníka
doprovodu
sboru
I Diletnic
a o místním
který svým
vystoupením
přijely
z Prahy, nejstarším
vedla paní Mgr. Sylvie Sasková – OK- tanti pod vedením pana Mgr. Čeňka
Svobody.
kostelu
z 12. století,
který Mezi dalšími sbory se předzaujal
nejenzeděti.
TET a ENSEBLE
OMEGA.
A co napsat závěrem? Spadl
kámen
srdce Šárce
prochází
nyní rekonstrukcí.
Také starosta
dobrovolNavazující
vystoupení
country
skupiny
z Pecky
bylo
stavil CUBITUS
Loket pod vedením
sbormistra
Ing. Kodymové,
která
měla na svých
bedrech
celou
tuto akci.
ných
hasičů Luboš zStuchlík
krásná
slova.
Řekl, také
hezké.
Opěti mě
se zpívalo
a i tančilo.
Jana Königsmarka,
Ústí nadpřidal
Labem
dorazil
do Pecky
Spadlvelmi
ze srdce
kámen
a kamarádce
Hance,Závěrem
protože
že
má člověk
takovoupana
příležitost,
aby Řehámohl vystoupení
na pódiu
byly „Veselé
již
sbormálokdy
ROMANCE
pod vedením
Mgr. Petra
jsme nezakoply
při předávání
květinharmoniky“.
účinkujícím Pak
a sborvzdát
hold předkům,
kteří Židek,
svou prací
pílí přispěli
ke byla
pouštěna
jen
reprodukovaná
hudba,
ale
i
ta
byla
ka. Dirigent
MgA. Tomáš
PhD.apřivezl
Vysokomistrům a snad jsme jim při předávání květiny projevily
spokojenému
životusoubor
budoucích
generací.
Zmínil
minu- výborná.
děti,
mladí,výkonů
starší. a náš úsměv je jistě
školský umělecký
Pardubice,
z Brna
vystoupil
dostatečnéTančili
nadšení
z jejich
lý
sjezd rodáků
v roce 1989Versus
a změny,
které od té doby
Díkynapřesné
prezentaci,
kterou
Lenka
komorní
sbor ENSEMBLE
se sbormistrem
Vla- naladil
další ročník.
A bude?
Ano, zapisovala
bude!
nastaly.
nutné evidovat
zjistili,
že vám
Sjezdaspoň
rodáků
a přátel
Vidonic
dimírem Přestože
Maňasemjiž
a znení
nedalekého
Trutnovabrigádnické
jsme mohli Petrová,
Pevnějsme
věřím,
že jsem
trochu
mohla
zprohodiny,
přesto
lidéod
dobrovolně
pracují na COLLEGIA
zvelebování se
více
než
podařil.
Napočítalo
se
426
účastníků
a
to je
vyslechnout
písně
KRKONOŠSKÉHO
středkovat atmosféru Harantovských slavností, a pokud
vesnice.
Noví
mladí
lidé se
stěhují
do Vidonic a chtějí na
malou
více než
famózní. HSHZ,
Děkujeme.
MUSICUM
pod
vedením
Víta
Mišoně.
by to
bylo vesničku
málo, mrkněte
na facebook
kde najdezde vychovat děti a předat jim hodnoty, na kterých sta- te několik
Nezapomenutelný
zážitek. vám
Pro ty,
co nejen
vše připravofotograﬁí. Přejeme
všem
hudební
věliČas
místní
po staletí.
i pro se
ty,na
covás
se těšit
zúčastnili,
totoajistě
vryje
do
mezilidé
soutěžní
přehlídkou a vyhlášením výsledků vali,
léto aale
budeme
jako nasehosty
možná
i jako
Také promluvil
Sboru adobrovolných
který paměti.
Ti,
co
někdy
byli
organizátoři
takovýchto
akcí,
obohatila
příjemná osetkání
společný obědhasičů,
s úžasnými
na účinkující zase za dva roky na Harantovských slavjiž
oslavil
120 let
trvání
a stále se nejen
s úspěchem
zúčastocení
práci dobrovolných
lidmi.
Společně
jsme
zavzpomínali
na minulé
roč- jistě
nostech
historického
zpěvu. hasičů Vidonic. Dovolte
ňuje
cvičení.
Luboš
Stuchlík
ocenil
práci mi ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě,
níky okrskových
Harantovských
slavností
a zážitky
s nimi
spojené
PP
všech,
kteří ten,
se podíleli,
v tu chvíli
podílejí
na kosrea- ale i na průběhu podíleli.
(jako třeba
když miale
nai židli
u pokladny
před
lizaci
i obsluze
občerstvení.
Následoval
ještě
Miroslav Tměj
telem akce,
padalyalepapírky
s básněmi
od jednoho
mladého
zpěváka z Hradce Králové, a dobře si vzpomínám, že
na jedné z těch básní byla věta: „…lapím Tě do svých
sítí….“, tenkrát mi ta básnička připadala velmi depresivní, avšak básníkovo umění je nutné
ocenit), zavzpomínaANGLIČTINA
S HASTRMÁNKEM PECIČKOU
li jsme také na školní výlety, protože i na slavnosti dorazil náš pan učitel Jaromír
Kuliha,Kryštofa
se kterým
jsme zažili
Knihovna
Haranta
pořádá Kurz angličtiny pro nejmenší
spoustu zážitků nejen ve školní lavici (třeba výstup na
Zábavná forma výuky pomůže naučit vaše děti anglicky.
Lysou horu, noční
z chatičky
chatičky,
ho-školního věku – dle uvážení rodičů a dle dohody.
Propřelézání
děti předškolního
věkudonebo
mladšího
diny dějepisu a umění zaujmout rozjívené mladé
„obeCena
kurzu: 600 Kč / rok
censtvo“, metody výuky v rodinné
výchově
a
spoustu
Termín: od září 2017 vždy v úterý od 16 do17 hodin
další příběhů, na které
nelze ani po téměř 16 letech opušPřijímáme předběžné přihlášky. Hlásit se můžete na tel.: 493 799 015 nebo 602 556 142,
tění základní školy jen tak zapomenout),
probírali jsme
mailem: knihovna.pecka@seznam.cz
nebo osobně v knihovně.
dnešní mládež a při společném obědě si s porotci
a
paní
Začínáme 5. září 2017 v 16 hodin.
Špačkovou užili spoustu legrace. Slavnosti
jsou
samoPecka 2,
Pecka,
Knihovna Kryštofa Haranta
zřejmě především o hudbě, ale pro nás – hudební laiky
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Jak naše
bábi navštívila
Českou národní
Josef
Štemberka
by si zasloužil
banku expozici
a náš pes stal se téměř bankéřem
stálou

Jarní období začalo hekticky a centrem dění byla – i vzhledem k letošnímu
75. se
výročí
vypálení
Lidic
– osobnost
našeho nejvýznamnějTitulek zdá
trochu
podivný,
ale po
přečtení příběhu
z naší veselé rodiny bude jasné, že není nahodilý. Naše
šího
a posledního
lidického
faráře
P. Josefa
Jak
bábi,rodáka
jak jí říkáme,
ráda víno.
Víno pije,
k vínu
čichá,Štemberky.
zkoumá jeho
barvu a o víně čte encyklopedie. Naše bábi
známo,
ve svých 73víno
letech
užmoc
ve své
kněžské
službě
do zase moc rád klobásky a uzeninu. Moc
si ráda objednává
a je
ráda,
že víno
platíkončil
děda.aAnávrat
náš děda
Pecky,
kde chtělspecializované
stáří prožít společně
se ssvými
sestrami,
odložil
jen vypráví si s prodavačkami, nosem narád navštěvuje
obchůdky
masem
a masnými
výrobky,
proto,
aby vyhověl
prosbě víkendové
svého nástupce
o týdenní
Tento
sává masné
vůně a vybírá
lahůdky.
A pak posečkání.
tu máme psa
Lorda, který těmto dvěma požitkářům dělá
týden
se alevestal
jemu kdy
i Lidicím
Milost, kterou
mu nacisspolečnost
chvílích,
právě osudným.
nehlídají vnoučata,
necestují
nebo nevaří sváteční oběd pro celou rodinu.
té
jako jedinému
nabídli,
tím, že jeho
je mezi farníky,
A jejich
Lord, ačkoliv
je toodmítl
pes, je svšežravec
a to místo
doslova.
a 10. června 1942 byl společně s ostatními muži popraven.
Farnost
této objednala
příležitosti víno,
připravila
děti gramu
Jednou Pecka
si našepřibábi
celýpro
karton
obálky a česko-polské
vydala se do České spořitelny. Bankovní
z Moravy,
místní základní
školy kvality
poznávací
a soutěžní
víno vybrané
a chuti.
A děda,projekt
jak je příhraniční
spolupráce.
úřednice ale naší
zklamané bábi oznamuje, že na výPo
stopách
Štemberky.
interaktivjiž za
ta létaJosefa
naučený,
připravilNanazákladě
stůl peníze.
Rov- V
případě,
že by
se polovinu
podaři- bankovky a kus jí ješměnu
musí mít
aspoň
ního
seznámení
Štemberkovou
osobností atisíc
životem
nou tisíc
korun sečeských.
Jenže vytahoval
ko- lo
s projektem
mohl vnárodní
Pecce vzniknout
tě chybí,
ale aťuspět,
zkusíby
Českou
banku. nový
děti
následnězvytvořily
výtvarné
literární práce
do a zajímavý
run českých
peněženky
poté, coa vybaloval
a řádně
součástí
Bábi mi kulturně
volá tuhleedukativní
zprávu a prostor,
dodává: jehož
„Vezmi
auto,
soutěžní
částiplnou
projektu.
Tyuzenin.
nejlepšíTisícikorunu
byly oceněny vytáhl
diplo- by
kontroloval
tašku
byla do
nejen
Galerie
P. Štemberky
se stálouBeru
expozicí,
jedeme
Prahy
do České
národní banky!“
auto
mem
a zajímavými
cenami,
kterými
přispělseděl
například
masnýma
rukama. Ta
voněla.
Lord mlsně
u ku- ale
i moderněÚředník
pojatá přednášková
místnost
na fařeoči
a kona vyrážíme.
banky nejvyšší
vytřeští
nad
Památník
Lidice,a Arcibiskupství
okresní
chyňské linky
polykal každýpražské,
spadlý Státní
kousek
salá- cepčně
upravená
polské
straně
operují
příběhem
o tom,farní
jak zahrada.
náš pes Na
Lord
sežral
tisícikoruarchiv
v Jičíně
nebo jičínské
muzeum.
obráz- snu,odkazem
mu, buřtíku
a jiných
pochoutek,
kteréZároveň
dědovi zupadly.
podobněpřebírá
statečného
kaplana
Hirschfeldera
pak se slituje,
obálku
s kousky
vyčištěné
ků
a povídání
vznikla odložil
výstava,na
která
po celý červen
Děda
tedy poslušně
stůlbyla
tisícikorunu
a po (dnes
už blahoslaveného)
z Čermné
u Kudowé
Zdroj.
bankovky
a pokouší se skládat
bankovku
dohromady.
kochutnávce
vidění ve vstupní
chodbě
hradu.
a hlavně
kontrole
nakoupených uzenin si Společným
a polské
částiprocent,
projekOvšem říká,jmenovatelem
že bankovka české
nesplňuje
padesát
To však
není zdaleka jediná aktivita, která se k osob- tu
odešel
odpočinout.
je duchovní
i osobní
hrdinstvíNajednou
v kritických
situacích
které
jsou nutné
k její výměně.
zaměří
svůj
nosti
P. Štemberky
váže.a Morální
a duchovní
odkaz jeho azrak:
Chvilka
uplynula
přijela jsem
já, samozřejmě
česko-polsko-německý
dialog
na téma
poválečných
„Paní, tady se mi zdá,
že tento
kousek
bankovky
oběti
totiž překračuje
hranice vín.
Pecky
a oslovuje
s kartonem
těch nejlepších
Bábi
běžela obecně.
do ku- křivd.
je přeložený!“ A ono opravdu, pan úředník nejvyšší
Bývalý
královéhradecký
biskup a současný
kardinál Dochyně pro
připravenou tisícikorunu
a tisícikoruna
ni- rozevírá
Nezbývá
tedy bankovky
než doufat,slepený
že myšlenka
uctít důstojkousek
Lordovým
exkreminik
Dukadědu
například
v souvislosti
s úvahami
o případ- ně
kde. Budí
a ptá se
po penězích.
On v polospánpamátku
významného
peckovského
zaujme
mentem
a oznamuje:
„Tak
vám paní rodáka
mohu říct,
že
ném
budoucím„Ty
zařazení
Štemberky
do kanonizačního
ku odpovídá:
mojeP.babko
bláznivá,
peníze jsem na
správných
místechdlouholetou
a podaří sebankovní
v našem praxi
už takjsem
náza celou
dosavadní
procesu
dlouhodobě
podporuje
ti připravil
na kuchyňský
stůl, myšlenku
ještě předvybudování
chvílí tam vštěvnicky
atraktivním
zase něco
tohle nezažil,
jdu tedy městečku
do trezorunabídnout
a vaši tisícikorunu
pamětní
Štemberkovi
v Pecce.
I díky
tomu
se nového.
ležely!“ síně
BábiP.kouká
znovu, děda
promne
oči,
volají
vám vyplatím!“ Naše bábi zářila štěstí, div neskákamístní
pustila
do přípravynevidíme.
žádosti o dotaci
mě, alefarnost
ani jeden
tisícikorunu
Penízez pro- la do stropu a moje rudé tváře musely
Věra
Kociánová
svítit
víc než
stě zmizely.
zářivky v České národní bance. Pan úředník dostal
O pár dní později uklízí naše bábi po zahradě pusu, děda vyhubováno, že sahá mastnýma rukama
Lordova hovínka, když v jednom z těch hovínek na na peníze, Lord byl poučen, že peníze se nežerou,
ni kouká bílo-fialový papírek. Bábi skočí pro brýle a já pochválena za tu vyměněnou tisícikorunu. A já
a dívá se pozorně znovu, volá dědu, který si o ní prá- dala „slavnou“ tisícikorunu do rámečku a při každém
vě myslí, že se snad úplně zbláznila a víno by měla pohledu na ni se prostě musím smát.
Kostel
sv. Bartoloměje
v Pecce
zpívání se Zuzanou Pouť na Zlatnici
přestat
okamžitě
konzumovat.
Děda vProžitkové
brýlích, babi
pp
Koncert
V neděli 20. srpna od 14 hod.
v brýlích
a já houslistky
na telefonu. Nedalo mi toVlčinskou
a na tuto lePavlové
Sobotapodívat.
29. července od 10 hod.
Občerstvení zajistí SDH
graciLudmily
a vtip naší
bábi jsem se musela přijet
15. července
hod. jižnakupa
farníLordozahradě
Borovnice
KdyžSobota
jsem přijela,
byla od
na18
zahradě
Píseň
je emoce, pochopte ji
vých hovínek a naše bábi v rukavicích
vytahovala
Pouť
na Stupenský
kostelík Palackého
a rozezpíváte
Bartolomějská pouť
fialové
papírky
a tu se objevuje
nos, tamcelé tělo!
23. července
oddalších
14 hod.kouscích
Netradiční
pěvecké dílny
V neděli 27. srpna
zase Neděle
Palackého
ucho a na
nula sem
muzikoložkou a
mše svatá od 9 hod.
a nula tam a netrvalo dlouho a objevilaseseznámou
i jednička.
psychoterapeutkou.
Koncelebruje Jan Paseka
Bábi jásá, v bance nám ji určitě vymění.
Bábi běží
kurzovné 650 Kč
Po mši občerstvení na farní
s vodou a začíná kousíčky bankovkyCelodenní
oplachovat.
se můžete do 25. 7.
zahradě
Děda tu běhá po zahradě se slivovicí– apřihlásit
já trpělivě
tel. 731naše626 583
poslouchám radost a plány naší bábi na
a nářky
ho dědy. Bábi bankovku vyčistila, vysušila, dala do
Změna programu vyhrazena! www.farnostpecka.cz

Léto ve farnosti Pecka
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Dokonalé
doučování
Noc kostelů
počtvrté
Hvězdou
letošního
ročníku
Noci
kostelů se Doufám,
staly varha„Odpoledne
přijede
Jana
z Jaroměře.
že se těšíš," volá na mě mamka z chodby.
ny kostela
sv.Co
Bartoloměje.
JejichNeměl
stavitelem
lomnický
„Určitě?
by tu dělala.“
jsemje vůbec
náladu setkat se svojí přechytralou tetou. Jsem alergický
varhanář
Josef Kobrle,
který byl známý
umě- nosila rozpuštěné vlasy, vypadala by snesitelněji.
na
její utažený
culík. Připomíná
mi tímsvým
koně.až
Kdyby
leckým
přístupem
k řemeslu.
Jeho
varhany
mělyJak
nejen
„Bude
tě doučovat.
Nemysli
si, že
nic nevím.
si to představuješ. Budeš mít čtyřku z češtiny. Takhle se na
moderní zvuk,
ale vždy se snažil s tóny a jejich barvou
gymnázium
nedostaneš.“
pracovat i v přímém vztahu k akustice daného historického prostoru. To se mu v Pecce podle odborníků podajsemDesítky
jí třídní
schůzky. Jak
možné,
že
řiloZamlčel
mistrovsky.
návštěvníků
si tojemohly
ověřit
„Nazdar, kde se ﬂákáš a kde máš brusle?“ povídá můj
všechno
ví?
při
závěrečném
koncertu Noci kostelů, kdy na Kobrleho nejlepší kámoš Robert.
„No nekoukej
jak puk. PotkalaGabriela
jsem vašiKrálovcová.
třídní v obvarhany
zahrála konzervatoristka
„Mám rande. Támhle sedí, jdu jí koupit zmrzku.“
chodě.
Dost se divila,
nakupuji. už
Prýpřed
si tvrdil,
že mám
Interpretka
shodoužeokolností
čtyřmi
lety
„Kecáš. A jak dlouho s ní chodíš?“ zajímal se dlouhán
angínu a velké
horečky.
dorazí večer
táta, trest
tě ne- Patrik.
upozornila
na to,
že by Až
si unikátní
peckovské
varhany
sv. Bartoloměje
možné žádat o dotace
mine. Takhle
hloupě lhát,
že se anikvůli
trochurozsáhlému
nestydíš.“ na- stavby
zasloužily
restaurovat
– zejména
„Asichrámu
čtrnáct dní.
Je z Jaroměře.“
můžeme
doufat, že se jim v buMůj červotočem,
trest bude doučování.
mě už píšťal.
potkat z Programu
padení
které ubíráNic
na horšího
kvalitě zvuku
„Tak nás regenerace,
seznam.“ Dorážel
Robert.
dostane
péče,
kterou
si zaslouží.
nemůže. Zaplul
jsem
do svého
pokoje.
Měl jsem Městysu
jít s klu- doucnu
Myšlenka
opravy
varhan
je blízká
i zástupcům
„Jasně,“
přidali
se se
ostatní.
-vkkama naa brusle.
den. pevnou součást
Pecka,
jelikožPěkně
je na pokažený
varhany jakožto
„Až jindy, hoši.“ Kvapně jsem se rozloučil. Poručil
„Nikde se nezavírej. Za půl hodiny je tady. Vyzved- jsem si dvě velký vanilkový zmrzliny. Chtěla sice malou,
neš jí na nádraží.“ Rázně mi poručila. Ještě štěstí, že po ale musím machrovat před klukama. Jak je znám, určitě
mě nehodila ten hnusnej hadr, kterým stírala chodbu.Na- budou šmírovat za rohem ulice.
razil jsem si nejšpinavější kšiltovku a vztekle zabouchl
„Tady máš, krásná vílo.“ Podával jsem jí zmrzlinu
domovní dveře. Doufám, že mě nepotkají kámoši. Smáli a přitom jí lehce políbil za ucho. Překvapivě mi nedaby se mi, co si to vedu za větev.
la facku a má zmrzlina neskončila na nových kalhotách.
Na nástupišti jsem jí nemohl najít. Super, to bych Sedl jsem si těsně vedle ní. U kamarádů mám vyhráno.
mohl stihnout brusle.
Ale co dál? Zkoumavě se na mě podívala a stiskla mi
„Ahoj Marku, prý plaveš v čestině? Co na mě tak stehno.
Náročná
oprava
sv. Bartoloměje
byla oﬁ
ciálně vnější
civíš, jsem
Petra,kostela
tvoje sestřenka.
Moje máma
nemohla
zdi kostela.
Kompletní
sv. Barto„Mohl
sis dovolit
víc. Vím,oprava
že si chrámu
se předváděl
před
ukončena
31. poprosila,
prosinci 2016.
12 letjá.“
se podaři- loměje
dorazit, takk mě
abychBěhem
ti pomohla
vyšla celkem na téměř 17 milionů korun a nebyla
těma hochama.“
lo položit
novou stvoření
střechu, je
opravit
obě věže, Hlavně
dát kostelu
Tohle krásný
moje příbuzná?
ne- by „Promiň,
možná bez
dotací ministerstva kultury z Programu
já nechtěl.“
novou
fasádu
a navíc ještě krásně restaurovat vitrážo- regenerace
smím začít
koktat.
městských
zón král
(ccaa12,5
„Nic se neděje.
Zítrapamátkových
ve škole budeš
to zamito
vá okna,
kamenný
a unikátní
křížo- lionu
„Aa, aha,
ty máškříž
jinýpřed
vlasy,kostelem
vůbec jsem
tě nepoznal.“
stojí.“ korun) a pravidelných příspěvků Městyse Pecka
vou„Jo,
cestu
od na
Jana
JosefaZářivě
Lederera,
vsazenou
po obvodu
jsem
blond.“
se na
mě usmála.
Dodal (cca„Jasná
2,2 milionu
korun) a vlastníka, čili římskokatolické
věc. Díky.“
jsem si odvahy a podíval se jí do blankytně modrých
(cca 2,2
milionu korun).
„Máš na to, najít sicírkve
skutečnou
holku.“
očí.
JakoPokrčil
poděkování
zástupcům
„Nevím, jsem nemehlo.“
jsem rameny
a díval
„Nešla bys do cukrárny? Zvu tě.“
samosprávy i všem ﬁrmám a inse do země.
„Pokud se tam budeme učit český jazyk. Mám zajíkteré
přispěly
tomu, že
Na náměstí jsme sistitucím,
povídali až
do večera
K kdoučování
mavé učebnice, neboj, bude to zábava.“
se kostel
opravit
a že nyní
jsme se nedostali. Setřenka
mi podařilo
dávala rady
jak zaujmout
Nevím, co je horší. Otravná teta, nebo kouzelná se- opačné pohlaví. To jez přeci
dálkytaky
upoutá
zářící
novotou,
důležité
vědět.
Ušetří
střenice. Copak se v její přítomnosti můžu soustředit na mi to spousta trapností.
uspořádala
místní
PoděMohl jsem
na ní farnost
oči nechat.
Je
učení? Proč si musela obléct tak krátkou sukni? Když chytrá a zábavná. Pasoval
kování
za ji
dokončení
oprav
kostela
jsem
na nejlepší
kamarádku
jsem se jí zadíval na opálené dlouhé nohy, byl jsem čer- a doufám, že nám to vydrží
sv. Bartoloměje.
Jako pozornost
dlouhá léta. Půjčila
mi svoje
vený až za ušima. Můj obdiv si přímo užívala.
si Slíbil
odnesli
akvarel
staré učebnice češtiny.
jsem
jí, žeod
si malíře
vyplnímPetra
pár
„Tak co bude s tím doučováním.“ Vážně se na mě pravopisných cvičení.Stuchlíka.
bodem
proPříští středuHlavním
mi je přijede
zkontropodívala.
byla slavnostní
kterou
lovat a vrhneme se dogramu
intenzivního
učení. Užmše,
se začínám
Ona si nedá pokoj. „Fajn, jdeme domů.“
celebroval
biskup
královéhradecký
i těšit. Kdybych dokonce
školního
roku vytáhnul
známku
Blížili jsme se k náměstí.
Mons. Jan
Vokál. Farnost
příz trojky na jedničku, učitelku
Vomáčkovou
by asipři
kleplo.
„Nedáme si přeci jen zmrzlinu?“ žadonil jsem.
ležitosti oslavy
vydalasetaké
No, možná trochu přeháním,
ale zázraky
přecipropadějí.
„Dobrá, jednu malou.“
krátkounahistorií
Chci být jedničkář a gační
chodit brožurku
s nejhezčís holkou
škole.
„Sedni si na lavičku, hned jí donesu. Chceš vanilku A mámě slibuji, že tupeckovského
chrámu rozdrbanou
i okolních
milovanou špinavou
nebo borůvku?"
a s popelnice.
medailonkem P. Josekšiltovku už nadobro kostelíků
vyhodím do
„Vanilku prosím, nerada bych měla modrou pusu.“
fa Štemberky.
Alena Nedomová
Támhle jdou kluci, to se mi náramně hodí.
-vk-

Za opravy kostela farnost poděkovala
slavnostní mší
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Jak naše
bábi navštívila
Českou národní
Josef
Štemberka
by si zasloužil
banku expozici
a náš pes stal se téměř bankéřem
stálou

Jarní období začalo hekticky a centrem dění byla – i vzhledem k letošnímu
75. se
výročí
vypálení
Lidic
– osobnost
našeho nejvýznamnějTitulek zdá
trochu
podivný,
ale po
přečtení příběhu
z naší veselé rodiny bude jasné, že není nahodilý. Naše
šího
a posledního
lidického
faráře
P. Josefa
Jak
bábi,rodáka
jak jí říkáme,
ráda víno.
Víno pije,
k vínu
čichá,Štemberky.
zkoumá jeho
barvu a o víně čte encyklopedie. Naše bábi
známo,
ve svých 73víno
letech
užmoc
ve své
kněžské
službě
do zase moc rád klobásky a uzeninu. Moc
si ráda objednává
a je
ráda,
že víno
platíkončil
děda.aAnávrat
náš děda
Pecky,
kde chtělspecializované
stáří prožít společně
se ssvými
sestrami,
odložil
jen vypráví si s prodavačkami, nosem narád navštěvuje
obchůdky
masem
a masnými
výrobky,
proto,
aby vyhověl
prosbě víkendové
svého nástupce
o týdenní
Tento
sává masné
vůně a vybírá
lahůdky.
A pak posečkání.
tu máme psa
Lorda, který těmto dvěma požitkářům dělá
týden
se alevestal
jemu kdy
i Lidicím
Milost, kterou
mu nacisspolečnost
chvílích,
právě osudným.
nehlídají vnoučata,
necestují
nebo nevaří sváteční oběd pro celou rodinu.
té
jako jedinému
nabídli,
tím, že jeho
je mezi farníky,
A jejich
Lord, ačkoliv
je toodmítl
pes, je svšežravec
a to místo
doslova.
a 10. června 1942 byl společně s ostatními muži popraven.
Farnost
této objednala
příležitosti víno,
připravila
děti gramu
Jednou Pecka
si našepřibábi
celýpro
karton
obálky a česko-polské
vydala se do České spořitelny. Bankovní
z Moravy,
místní základní
školy kvality
poznávací
a soutěžní
víno vybrané
a chuti.
A děda,projekt
jak je příhraniční
spolupráce.
úřednice ale naší
zklamané bábi oznamuje, že na výPo
stopách
Štemberky.
interaktivjiž za
ta létaJosefa
naučený,
připravilNanazákladě
stůl peníze.
Rov- V
případě,
že by
se polovinu
podaři- bankovky a kus jí ješměnu
musí mít
aspoň
ního
seznámení
Štemberkovou
osobností atisíc
životem
nou tisíc
korun sečeských.
Jenže vytahoval
ko- lo
s projektem
mohl vnárodní
Pecce vzniknout
tě chybí,
ale aťuspět,
zkusíby
Českou
banku. nový
děti
následnězvytvořily
výtvarné
literární práce
do a zajímavý
run českých
peněženky
poté, coa vybaloval
a řádně
součástí
Bábi mi kulturně
volá tuhleedukativní
zprávu a prostor,
dodává: jehož
„Vezmi
auto,
soutěžní
částiplnou
projektu.
Tyuzenin.
nejlepšíTisícikorunu
byly oceněny vytáhl
diplo- by
kontroloval
tašku
byla do
nejen
Galerie
P. Štemberky
se stálouBeru
expozicí,
jedeme
Prahy
do České
národní banky!“
auto
mem
a zajímavými
cenami,
kterými
přispělseděl
například
masnýma
rukama. Ta
voněla.
Lord mlsně
u ku- ale
i moderněÚředník
pojatá přednášková
místnost
na fařeoči
a kona vyrážíme.
banky nejvyšší
vytřeští
nad
Památník
Lidice,a Arcibiskupství
okresní
chyňské linky
polykal každýpražské,
spadlý Státní
kousek
salá- cepčně
upravená
polské
straně
operují
příběhem
o tom,farní
jak zahrada.
náš pes Na
Lord
sežral
tisícikoruarchiv
v Jičíně
nebo jičínské
muzeum.
obráz- snu,odkazem
mu, buřtíku
a jiných
pochoutek,
kteréZároveň
dědovi zupadly.
podobněpřebírá
statečného
kaplana
Hirschfeldera
pak se slituje,
obálku
s kousky
vyčištěné
ků
a povídání
vznikla odložil
výstava,na
která
po celý červen
Děda
tedy poslušně
stůlbyla
tisícikorunu
a po (dnes
už blahoslaveného)
z Čermné
u Kudowé
Zdroj.
bankovky
a pokouší se skládat
bankovku
dohromady.
kochutnávce
vidění ve vstupní
chodbě
hradu.
a hlavně
kontrole
nakoupených uzenin si Společným
a polské
částiprocent,
projekOvšem říká,jmenovatelem
že bankovka české
nesplňuje
padesát
To však
není zdaleka jediná aktivita, která se k osob- tu
odešel
odpočinout.
je duchovní
i osobní
hrdinstvíNajednou
v kritických
situacích
které
jsou nutné
k její výměně.
zaměří
svůj
nosti
P. Štemberky
váže.a Morální
a duchovní
odkaz jeho azrak:
Chvilka
uplynula
přijela jsem
já, samozřejmě
česko-polsko-německý
dialog
na téma
poválečných
„Paní, tady se mi zdá,
že tento
kousek
bankovky
oběti
totiž překračuje
hranice vín.
Pecky
a oslovuje
s kartonem
těch nejlepších
Bábi
běžela obecně.
do ku- křivd.
je přeložený!“ A ono opravdu, pan úředník nejvyšší
Bývalý
královéhradecký
biskup a současný
kardinál Dochyně pro
připravenou tisícikorunu
a tisícikoruna
ni- rozevírá
Nezbývá
tedy bankovky
než doufat,slepený
že myšlenka
uctít důstojkousek
Lordovým
exkreminik
Dukadědu
například
v souvislosti
s úvahami
o případ- ně
kde. Budí
a ptá se
po penězích.
On v polospánpamátku
významného
peckovského
zaujme
mentem
a oznamuje:
„Tak
vám paní rodáka
mohu říct,
že
ném
budoucím„Ty
zařazení
Štemberky
do kanonizačního
ku odpovídá:
mojeP.babko
bláznivá,
peníze jsem na
správných
místechdlouholetou
a podaří sebankovní
v našem praxi
už takjsem
náza celou
dosavadní
procesu
dlouhodobě
podporuje
ti připravil
na kuchyňský
stůl, myšlenku
ještě předvybudování
chvílí tam vštěvnicky
atraktivním
zase něco
tohle nezažil,
jdu tedy městečku
do trezorunabídnout
a vaši tisícikorunu
pamětní
Štemberkovi
v Pecce.
I díky
tomu
se nového.
ležely!“ síně
BábiP.kouká
znovu, děda
promne
oči,
volají
vám vyplatím!“ Naše bábi zářila štěstí, div neskákamístní
pustila
do přípravynevidíme.
žádosti o dotaci
mě, alefarnost
ani jeden
tisícikorunu
Penízez pro- la do stropu a moje rudé tváře musely
Věra
Kociánová
svítit
víc než
stě zmizely.
zářivky v České národní bance. Pan úředník dostal
O pár dní později uklízí naše bábi po zahradě pusu, děda vyhubováno, že sahá mastnýma rukama
Lordova hovínka, když v jednom z těch hovínek na na peníze, Lord byl poučen, že peníze se nežerou,
ni kouká bílo-fialový papírek. Bábi skočí pro brýle a já pochválena za tu vyměněnou tisícikorunu. A já
a dívá se pozorně znovu, volá dědu, který si o ní prá- dala „slavnou“ tisícikorunu do rámečku a při každém
vě myslí, že se snad úplně zbláznila a víno by měla pohledu na ni se prostě musím smát.
Kostel
sv. Bartoloměje
v Pecce
zpívání se Zuzanou Pouť na Zlatnici
přestat
okamžitě
konzumovat.
Děda vProžitkové
brýlích, babi
pp
Koncert
V neděli 20. srpna od 14 hod.
v brýlích
a já houslistky
na telefonu. Nedalo mi toVlčinskou
a na tuto lePavlové
Sobotapodívat.
29. července od 10 hod.
Občerstvení zajistí SDH
graciLudmily
a vtip naší
bábi jsem se musela přijet
15. července
hod. jižnakupa
farníLordozahradě
Borovnice
KdyžSobota
jsem přijela,
byla od
na18
zahradě
Píseň
je emoce, pochopte ji
vých hovínek a naše bábi v rukavicích
vytahovala
Pouť
na Stupenský
kostelík Palackého
a rozezpíváte
Bartolomějská pouť
fialové
papírky
a tu se objevuje
nos, tamcelé tělo!
23. července
oddalších
14 hod.kouscích
Netradiční
pěvecké dílny
V neděli 27. srpna
zase Neděle
Palackého
ucho a na
nula sem
muzikoložkou a
mše svatá od 9 hod.
a nula tam a netrvalo dlouho a objevilaseseznámou
i jednička.
psychoterapeutkou.
Koncelebruje Jan Paseka
Bábi jásá, v bance nám ji určitě vymění.
Bábi běží
kurzovné 650 Kč
Po mši občerstvení na farní
s vodou a začíná kousíčky bankovkyCelodenní
oplachovat.
se můžete do 25. 7.
zahradě
Děda tu běhá po zahradě se slivovicí– apřihlásit
já trpělivě
tel. 731naše626 583
poslouchám radost a plány naší bábi na
a nářky
ho dědy. Bábi bankovku vyčistila, vysušila, dala do
Změna programu vyhrazena! www.farnostpecka.cz
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Dokonalé
doučování
Noc kostelů
počtvrté
Hvězdou
letošního
ročníku
Noci
kostelů se Doufám,
staly varha„Odpoledne
přijede
Jana
z Jaroměře.
že se těšíš," volá na mě mamka z chodby.
ny kostela
sv.Co
Bartoloměje.
JejichNeměl
stavitelem
lomnický
„Určitě?
by tu dělala.“
jsemje vůbec
náladu setkat se svojí přechytralou tetou. Jsem alergický
varhanář
Josef Kobrle,
který byl známý
umě- nosila rozpuštěné vlasy, vypadala by snesitelněji.
na
její utažený
culík. Připomíná
mi tímsvým
koně.až
Kdyby
leckým
přístupem
k řemeslu.
Jeho
varhany
mělyJak
nejen
„Bude
tě doučovat.
Nemysli
si, že
nic nevím.
si to představuješ. Budeš mít čtyřku z češtiny. Takhle se na
moderní zvuk,
ale vždy se snažil s tóny a jejich barvou
gymnázium
nedostaneš.“
pracovat i v přímém vztahu k akustice daného historického prostoru. To se mu v Pecce podle odborníků podajsemDesítky
jí třídní
schůzky. Jak
možné,
že
řiloZamlčel
mistrovsky.
návštěvníků
si tojemohly
ověřit
„Nazdar, kde se ﬂákáš a kde máš brusle?“ povídá můj
všechno
ví?
při
závěrečném
koncertu Noci kostelů, kdy na Kobrleho nejlepší kámoš Robert.
„No nekoukej
jak puk. PotkalaGabriela
jsem vašiKrálovcová.
třídní v obvarhany
zahrála konzervatoristka
„Mám rande. Támhle sedí, jdu jí koupit zmrzku.“
chodě.
Dost se divila,
nakupuji. už
Prýpřed
si tvrdil,
že mám
Interpretka
shodoužeokolností
čtyřmi
lety
„Kecáš. A jak dlouho s ní chodíš?“ zajímal se dlouhán
angínu a velké
horečky.
dorazí večer
táta, trest
tě ne- Patrik.
upozornila
na to,
že by Až
si unikátní
peckovské
varhany
sv. Bartoloměje
možné žádat o dotace
mine. Takhle
hloupě lhát,
že se anikvůli
trochurozsáhlému
nestydíš.“ na- stavby
zasloužily
restaurovat
– zejména
„Asichrámu
čtrnáct dní.
Je z Jaroměře.“
můžeme
doufat, že se jim v buMůj červotočem,
trest bude doučování.
mě už píšťal.
potkat z Programu
padení
které ubíráNic
na horšího
kvalitě zvuku
„Tak nás regenerace,
seznam.“ Dorážel
Robert.
dostane
péče,
kterou
si zaslouží.
nemůže. Zaplul
jsem
do svého
pokoje.
Měl jsem Městysu
jít s klu- doucnu
Myšlenka
opravy
varhan
je blízká
i zástupcům
„Jasně,“
přidali
se se
ostatní.
-vkkama naa brusle.
den. pevnou součást
Pecka,
jelikožPěkně
je na pokažený
varhany jakožto
„Až jindy, hoši.“ Kvapně jsem se rozloučil. Poručil
„Nikde se nezavírej. Za půl hodiny je tady. Vyzved- jsem si dvě velký vanilkový zmrzliny. Chtěla sice malou,
neš jí na nádraží.“ Rázně mi poručila. Ještě štěstí, že po ale musím machrovat před klukama. Jak je znám, určitě
mě nehodila ten hnusnej hadr, kterým stírala chodbu.Na- budou šmírovat za rohem ulice.
razil jsem si nejšpinavější kšiltovku a vztekle zabouchl
„Tady máš, krásná vílo.“ Podával jsem jí zmrzlinu
domovní dveře. Doufám, že mě nepotkají kámoši. Smáli a přitom jí lehce políbil za ucho. Překvapivě mi nedaby se mi, co si to vedu za větev.
la facku a má zmrzlina neskončila na nových kalhotách.
Na nástupišti jsem jí nemohl najít. Super, to bych Sedl jsem si těsně vedle ní. U kamarádů mám vyhráno.
mohl stihnout brusle.
Ale co dál? Zkoumavě se na mě podívala a stiskla mi
„Ahoj Marku, prý plaveš v čestině? Co na mě tak stehno.
Náročná
oprava
sv. Bartoloměje
byla oﬁ
ciálně vnější
civíš, jsem
Petra,kostela
tvoje sestřenka.
Moje máma
nemohla
zdi kostela.
Kompletní
sv. Barto„Mohl
sis dovolit
víc. Vím,oprava
že si chrámu
se předváděl
před
ukončena
31. poprosila,
prosinci 2016.
12 letjá.“
se podaři- loměje
dorazit, takk mě
abychBěhem
ti pomohla
vyšla celkem na téměř 17 milionů korun a nebyla
těma hochama.“
lo položit
novou stvoření
střechu, je
opravit
obě věže, Hlavně
dát kostelu
Tohle krásný
moje příbuzná?
ne- by „Promiň,
možná bez
dotací ministerstva kultury z Programu
já nechtěl.“
novou
fasádu
a navíc ještě krásně restaurovat vitrážo- regenerace
smím začít
koktat.
městských
zón král
(ccaa12,5
„Nic se neděje.
Zítrapamátkových
ve škole budeš
to zamito
vá okna,
kamenný
a unikátní
křížo- lionu
„Aa, aha,
ty máškříž
jinýpřed
vlasy,kostelem
vůbec jsem
tě nepoznal.“
stojí.“ korun) a pravidelných příspěvků Městyse Pecka
vou„Jo,
cestu
od na
Jana
JosefaZářivě
Lederera,
vsazenou
po obvodu
jsem
blond.“
se na
mě usmála.
Dodal (cca„Jasná
2,2 milionu
korun) a vlastníka, čili římskokatolické
věc. Díky.“
jsem si odvahy a podíval se jí do blankytně modrých
(cca 2,2
milionu korun).
„Máš na to, najít sicírkve
skutečnou
holku.“
očí.
JakoPokrčil
poděkování
zástupcům
„Nevím, jsem nemehlo.“
jsem rameny
a díval
„Nešla bys do cukrárny? Zvu tě.“
samosprávy i všem ﬁrmám a inse do země.
„Pokud se tam budeme učit český jazyk. Mám zajíkteré
přispěly
tomu, že
Na náměstí jsme sistitucím,
povídali až
do večera
K kdoučování
mavé učebnice, neboj, bude to zábava.“
se kostel
opravit
a že nyní
jsme se nedostali. Setřenka
mi podařilo
dávala rady
jak zaujmout
Nevím, co je horší. Otravná teta, nebo kouzelná se- opačné pohlaví. To jez přeci
dálkytaky
upoutá
zářící
novotou,
důležité
vědět.
Ušetří
střenice. Copak se v její přítomnosti můžu soustředit na mi to spousta trapností.
uspořádala
místní
PoděMohl jsem
na ní farnost
oči nechat.
Je
učení? Proč si musela obléct tak krátkou sukni? Když chytrá a zábavná. Pasoval
kování
za ji
dokončení
oprav
kostela
jsem
na nejlepší
kamarádku
jsem se jí zadíval na opálené dlouhé nohy, byl jsem čer- a doufám, že nám to vydrží
sv. Bartoloměje.
Jako pozornost
dlouhá léta. Půjčila
mi svoje
vený až za ušima. Můj obdiv si přímo užívala.
si Slíbil
odnesli
akvarel
staré učebnice češtiny.
jsem
jí, žeod
si malíře
vyplnímPetra
pár
„Tak co bude s tím doučováním.“ Vážně se na mě pravopisných cvičení.Stuchlíka.
bodem
proPříští středuHlavním
mi je přijede
zkontropodívala.
byla slavnostní
kterou
lovat a vrhneme se dogramu
intenzivního
učení. Užmše,
se začínám
Ona si nedá pokoj. „Fajn, jdeme domů.“
celebroval
biskup
královéhradecký
i těšit. Kdybych dokonce
školního
roku vytáhnul
známku
Blížili jsme se k náměstí.
Mons. Jan
Vokál. Farnost
příz trojky na jedničku, učitelku
Vomáčkovou
by asipři
kleplo.
„Nedáme si přeci jen zmrzlinu?“ žadonil jsem.
ležitosti oslavy
vydalasetaké
No, možná trochu přeháním,
ale zázraky
přecipropadějí.
„Dobrá, jednu malou.“
krátkounahistorií
Chci být jedničkář a gační
chodit brožurku
s nejhezčís holkou
škole.
„Sedni si na lavičku, hned jí donesu. Chceš vanilku A mámě slibuji, že tupeckovského
chrámu rozdrbanou
i okolních
milovanou špinavou
nebo borůvku?"
a s popelnice.
medailonkem P. Josekšiltovku už nadobro kostelíků
vyhodím do
„Vanilku prosím, nerada bych měla modrou pusu.“
fa Štemberky.
Alena Nedomová
Támhle jdou kluci, to se mi náramně hodí.
-vk-

Za opravy kostela farnost poděkovala
slavnostní mší
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Léto prší,
na hradě
Pecka...
Prší,
jen se
leje…

slavnosti historického zpěvu
Fotoreportklub
z hradu
Mateřský
Harantíci1.2. Harantovské
Koncert Pasu, pasu písničky

(pokračování
1. strany)
Právě
když
se tiskne
jejich
další
prázdninové číslo,
Určitě všichniz znáte
pokračování této dětské písně. Klidně si
ji nyní
zanotujte
a pak
čtěte
dál.
První květnovou sobotu zněla hradním nádvořím pří- zní hradem hudba trochu jiného žánru. Už patnáctý ročAsimuzika
nikdy nezapomeneme,
že doopravdy
to níkPak
jemná
kapely Amelancha,
po hříchu pršelo
jen pro(aněsi letos
připsal beneﬁ
ční festivalVelké
hudbypoděkování
a divadla,
už nadešel
čas děkování.
dost vydatně)
i v neděli
Mateřská
ško- který
kolik
málo zvědavých
uší.4.V června,
pátek 26.kdy
5. pak
v krásných
na hradě
Spolek
No aapakosi zaslouží
panpořádá
Tomášmístní
Stuchlík,
bez Bezdružic.
jehož hudební
la Pecka pořádala
hraděukázali
Kryštofa
venkovních
kulisáchnahradu
ve Haranta
hře Jakokoncert
koule nečně
k tomu,nemožný,
co nás čeká…
ratury pojďme
by byl koncert
dále kastelán hradu Jan
nazvaný
Pasu, pasu
písničky.
při dopoledních
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Je to už přes rok, co na Pecce funguje mateřský klub.
Jmenuje se jak jinak než Harantíci. U jeho zrodu stála
1.
paní
knihovnice Lenka Knapová a jsem moc ráda, že
dala peckovské maminky a jejich harantíky dohromady. Zpočátku jsme se scházely v knihovně, ale brzo se
ukázalo, že to nebyl dobrý nápad a v zájmu zachování knižního fondu jsme se přesunuly do obecního sálu,
kde toho není tolik k roztrhání. V letošním roce nejvíc
využíváme školní družinu, která je pro děti ideálním
místem k hraní a pořád je co objevovat. Scházíme se
jednou za dva týdny ve čtvrtek v 9.30 a na každém setkání vybíráme 30 Kč do klubového fondu.
Máme za sebou několik výtvarných dílen včetně kurzu háčkování, procházek do okolí, ale i celodenní výlet
do3. ZOO, přednášky a besedy (první pomoc u dětí, prevence úrazů, ergonomické nošení dětí, moderní látkové pleny), ochutnávku zdravých svačinek, zpívánky…
Letošní léto opět plánujeme celodenní výlet za zábavou
a výpravu na peckovské koupaliště, která byla loni co
do počtu maminek a dětí nejúspěšnější akcí. Na podzim
stejně jako loni proběhnou logohrátky pro děti, dále
chystáme besedu o aromaterapii, procházku na nové

Hradní záhady #2
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Divadelní Smajlík

Byl jednou jeden smajlík, který se celé dny nudil. Přemýšlel, jak by se zabavil, ale nic ho nenapadlo. Jednou
se o tom bavil s kamarádem a ten mu poradil, aby si
našel práci. Smajlík vzal kamaráda za slovo a šel hledat práci. No jo, ale najít práci, to není jen tak. A tak
se smajlík vydal do města. Chodil a hledal. Najednou
ucítil vůni čerstvého pečiva, která ho zavedla až k pekárně. Před pekárnou se smajlík zastavil a napadlo ho,
jaké by to bylo péct čerstvé pečivo. Rozhodl se, že
zkusí své štěstí a vešel do pekárny. Tam ho s radostí přijali. Smajlík však nikdy nepracoval. Brzo zjistil,
že to nebude tak jednoduché. Mistr pekař nebyl s jeho
prací spokojený a nakonec ho vyhodil. Tak to zkusil
u mistra kováře, ani tam neuspěl. Vyzkoušel spoustu
dalších prací, ale všude to skončilo stejně. Tak smajlík šel hledat dál. Prošel spousty měst a městeček. Už
to chtěl vzdát, když v jednom hezkém malém městečku jménem Pecka uviděl barevný plakát s fotkami. Na
fotkách byli rozesmátí mladí herci v kostýmech. Přečetl si, že se jedná o divadelní spolek. Zjistil, že každý
čtvrtek je zkouška na novou divadelní hru. Smajlík si
řekl, že se tam půjde podívat, a tak šel. Na zkoušce se
mu moc líbilo. Zeptal se paní režisérky Ivany, jestli by
se pro něj nenašla u nich práce. Paní Ivana se poradila
s kostymérkou Janou a zvukařem Tomášem. Napadlo

3. DS Ucho Uhříněves – Jako koule
4.
DS Tyl
Slanápro
– Účel
světí prostředky
hřiště,
cvičení
maminky
s dětmi atd. Každá maminka může přijít s nápadem, co ještě dalšího do programu
2.
zařadit,
fantazii se meze nekladou, každá něco umíme,
známe a harantíci jsou pro každou srandu.
Aktuální informace najdete ve facebookové skupině Mateřský klub Harantíci a na webových stránkách
knihovny. Budeme rády, když se v klubu potkáme s dalšími rodiči a dětmi z Pecky a okolí.
Bára Murdychová

4.

Pouťová Pecka 2017

je, že by potřebovali maskota. Od té doby nejen, že má
smajlík práci, která ho baví, ale také v roce 2012 vznikl
ve městečku Pecka Divadelní spolek Smajlík. (napsala
V loňské roce
jsme si po prvním ročníku Pouťové Pecky
Maruška
Badischová).
řekli,
že změna
mělaSmajlík
smysl. Náměstí
Peccesehrál
na konDivadelní
spolek
od svéhona
vzniku
už
ci prázdnin
ožilo přesně
tak, jak
jsmedivadla
si to představovamnoho
představení,
navštívil
různá
s divadelní
li a věříme,
i velké
většině
návštěvníků
scény.
Hráližejsme
nejen
v divadlech,
ale isevepeckovská
školách,
v novém
kabátěna
líbila.
vpouť
Domově
seniorů,
hradě, ale i na ulici. 25. června
Pokračovat
v premiéru
nastoleném
rozhodně
2017
jsme uvedli
hrytrendu
Planetabudeme
XY v sále
Disko
i letos. OPecka.
posledním
tak můžePhoenix
Hra prázdninovém
plná kosmickévíkendu
hudby asesvětelných
te opět končila
těšit na hudební
divadelní
představení,
efektů
dětskou koncerty,
diskotékou
pro všechny
malé
řemeslný jarmark, výtvarné dílny pro děti, pestrý pivní
diváky.
bar,Velký
prostědík
na všechno,
co vstřícnost
jste si vlonia oblíbili.
za ochotu,
nezištnou pomoc
Jestli
máte Sálovi,
nějaký nápad,
jak peckovskou
pouť ještě
patří
Honzovi
který nám
propůjčil prostory.
vylepšit,
takužnám
napište
Smajlík
se moc
moctřeba
těší na
na info@poutovapecka.
prázdniny, léto, hry
nebo někoho
nássez sejdeme
organizátorů
na
acz,rošťárny!
Ale vzzáří
zase!prostě
Zase zastavte
na stejném
ulici aapobavme
se čase!
o tomKaždý
společně.
Rozhodně
uvítáme
místě
ve stejném
čtvrtek
v sále hasičské
jakoukolivod
pomoc
při organizaci
zbrojnice
15 hodin
začínáme!pouti.
se na
viděnou.
Kluci a holky, přidejte se k námTěšíme
a pojďte
s námi
hrát
Spolek
Bezdružic
divadlo! Užijete spoustu legrace a napětí,
výletů
a nezapomenutelných zážitků.
Těší se na vás kluci a holky z DS Smajlík.
DS Smajlík Pecka: tel.: 739 519 010,
www.smajlikpecka.dsfrk.cz
Ivana Nosková
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mohl znovu
začít.fotograﬁckou hodně
V prostorách
pokladnou
vystřídaly
hradu. krásných písniček a ať si zpívají vždy pro radost
Pozvání
na koncert
přijaly ještě
dvě mateřské
výstavu
Hynka
Kalisty výtvory
dětí zdejší
základníškoly
ško- a s Tak
neseďte doma jako pecky a na nějakou z nich na
radostí.
z Nové
Jako život
první nejvýznamnějšího
vystoupily děti z Mateřské
ško- hrad vyražte.
ly,
kteříPaky.
poznávali
peckovského
Za mateřskou školu
ly Husitská
– sborfaráře,
Sedmihlásek.
Pod vedením učitelek
rodáka,
lidického
Josefa Štemberku.
Honza
Murdych
Jana
Murdychová
Nadi
Dany
Fišarové
roztleskali
posluchaPoPavlíčkové
roční pauzea se
na Pecku
opět
sjely pěvecké
sboče zv celé
sále republiky,
a koncert aby
se dostal
„správných
obrátek“.
ry
vzdalydohold
renesanční
hudbě
nich nastoupily
roztomilé
Berušky.
vPorámci
Harantovských
slavností
historického zpěvu.
Je toale
pěvecký
při 2.vMŠ
Školní
v Nové Pace.
O nich
více nasboreček
jiném místě
Listech
Peckovska.
Ti posluchačům předvedli, že zpívají pro radost a s radostí po celý školní rok, neboť jejich repertoár byl sestaven z písní od podzimu do léta.Potlesk posluchačů patřil
všem dětem, které přijely na peckovský hrad společně
s učitelkami Evou Lukášovou a Hanou Fejfarovou.
Do třetice vystoupil sboreček Sedmihlásek z peckovské mateřské školy. Do sboru pravidelně docházejí i žáci
Obrázek
se načítá.
Prosím,
vyčkejte.
1.
a 2.třídy
základní
školy.
I příprava tohoto sboru na
Na obrázku
kus něčeho,
můžete Zahradníkové
koncert
pod vidíte
vedením
učitelky co
Veroniky
vidět na hradě,
jeho blízkém
nebo takobrátky. Všechnezklamala
a koncert
už mělokolí
ty největší
nějak…
vás pozná,zařazeny
nechť písně lidové,
ny
sboryKdo
mělysoutěživý
ve svémzprogramu
svůj tipadoručí
na hradzážitkem
(třeba dobyla
schránky,
umělé
nádherným
vystoupení jednotlina pokladnu
vých
sólistů. nebo na adresu hrad.pecka@
centrum.cz).
Ze správných
odpovědí vyloVšichni sólisté,
kteří vystupovali
na našem koncertu,
sujeme
získá…
pěkný
dárek.
jsou
jižvýherce
ostřílenía ten
zpěváci,
neboť
vystupovali
a dobře se
umístili na pěvecké soutěži Novopacký slavíček, kterou
Odpověď z minulého
čísla: Nová Paka.
každoročně
pořádá SOŠPg
Na Závěrečnou
fotograﬁi Hradních
záhad byly
ladící
tečkou koncertu
bylo
společné vystoukolíkyvšech
z peckovského
Vzhlepení
sborů. Dětiorchestrionu.
zazpívaly píseň
Jaroslava Uhlíře
k množství
adem
Zdeňka
Svěrákazapojených
Pasu, pasu soutěžících
písničky a lidovou píseň
oceňíme
všechny správné odpovědi. Dvě.
Já
jsem muzikant.
Ceny
si se
takstaly
na hradě
mohoua vyzvednout
Poté
muzikanty
zpěváky všichni přítomní
Stuchlíková
a Jiřízávěr
Pačesný.
vKarolína
sále, neboť
si na úplný
koncertu společně s dětmi
-hmzazpívali ještě jednou píseň Já jsem muzikant.

Je to už přes rok, co na Pecce funguje mateřský klub.
Jmenuje se jak jinak než Harantíci. U jeho zrodu stála
1.
paní
knihovnice Lenka Knapová a jsem moc ráda, že
dala peckovské maminky a jejich harantíky dohromady. Zpočátku jsme se scházely v knihovně, ale brzo se
ukázalo, že to nebyl dobrý nápad a v zájmu zachování knižního fondu jsme se přesunuly do obecního sálu,
kde toho není tolik k roztrhání. V letošním roce nejvíc
využíváme školní družinu, která je pro děti ideálním
místem k hraní a pořád je co objevovat. Scházíme se
jednou za dva týdny ve čtvrtek v 9.30 a na každém setkání vybíráme 30 Kč do klubového fondu.
Máme za sebou několik výtvarných dílen včetně kurzu háčkování, procházek do okolí, ale i celodenní výlet
do3. ZOO, přednášky a besedy (první pomoc u dětí, prevence úrazů, ergonomické nošení dětí, moderní látkové pleny), ochutnávku zdravých svačinek, zpívánky…
Letošní léto opět plánujeme celodenní výlet za zábavou
a výpravu na peckovské koupaliště, která byla loni co
do počtu maminek a dětí nejúspěšnější akcí. Na podzim
stejně jako loni proběhnou logohrátky pro děti, dále
chystáme besedu o aromaterapii, procházku na nové

Hradní záhady #2
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Divadelní Smajlík

Byl jednou jeden smajlík, který se celé dny nudil. Přemýšlel, jak by se zabavil, ale nic ho nenapadlo. Jednou
se o tom bavil s kamarádem a ten mu poradil, aby si
našel práci. Smajlík vzal kamaráda za slovo a šel hledat práci. No jo, ale najít práci, to není jen tak. A tak
se smajlík vydal do města. Chodil a hledal. Najednou
ucítil vůni čerstvého pečiva, která ho zavedla až k pekárně. Před pekárnou se smajlík zastavil a napadlo ho,
jaké by to bylo péct čerstvé pečivo. Rozhodl se, že
zkusí své štěstí a vešel do pekárny. Tam ho s radostí přijali. Smajlík však nikdy nepracoval. Brzo zjistil,
že to nebude tak jednoduché. Mistr pekař nebyl s jeho
prací spokojený a nakonec ho vyhodil. Tak to zkusil
u mistra kováře, ani tam neuspěl. Vyzkoušel spoustu
dalších prací, ale všude to skončilo stejně. Tak smajlík šel hledat dál. Prošel spousty měst a městeček. Už
to chtěl vzdát, když v jednom hezkém malém městečku jménem Pecka uviděl barevný plakát s fotkami. Na
fotkách byli rozesmátí mladí herci v kostýmech. Přečetl si, že se jedná o divadelní spolek. Zjistil, že každý
čtvrtek je zkouška na novou divadelní hru. Smajlík si
řekl, že se tam půjde podívat, a tak šel. Na zkoušce se
mu moc líbilo. Zeptal se paní režisérky Ivany, jestli by
se pro něj nenašla u nich práce. Paní Ivana se poradila
s kostymérkou Janou a zvukařem Tomášem. Napadlo

3. DS Ucho Uhříněves – Jako koule
4.
DS Tyl
Slanápro
– Účel
světí prostředky
hřiště,
cvičení
maminky
s dětmi atd. Každá maminka může přijít s nápadem, co ještě dalšího do programu
2.
zařadit,
fantazii se meze nekladou, každá něco umíme,
známe a harantíci jsou pro každou srandu.
Aktuální informace najdete ve facebookové skupině Mateřský klub Harantíci a na webových stránkách
knihovny. Budeme rády, když se v klubu potkáme s dalšími rodiči a dětmi z Pecky a okolí.
Bára Murdychová

4.

Pouťová Pecka 2017

je, že by potřebovali maskota. Od té doby nejen, že má
smajlík práci, která ho baví, ale také v roce 2012 vznikl
ve městečku Pecka Divadelní spolek Smajlík. (napsala
V loňské roce
jsme si po prvním ročníku Pouťové Pecky
Maruška
Badischová).
řekli,
že změna
mělaSmajlík
smysl. Náměstí
Peccesehrál
na konDivadelní
spolek
od svéhona
vzniku
už
ci prázdnin
ožilo přesně
tak, jak
jsmedivadla
si to představovamnoho
představení,
navštívil
různá
s divadelní
li a věříme,
i velké
většině
návštěvníků
scény.
Hráližejsme
nejen
v divadlech,
ale isevepeckovská
školách,
v novém
kabátěna
líbila.
vpouť
Domově
seniorů,
hradě, ale i na ulici. 25. června
Pokračovat
v premiéru
nastoleném
rozhodně
2017
jsme uvedli
hrytrendu
Planetabudeme
XY v sále
Disko
i letos. OPecka.
posledním
tak můžePhoenix
Hra prázdninovém
plná kosmickévíkendu
hudby asesvětelných
te opět končila
těšit na hudební
divadelní
představení,
efektů
dětskou koncerty,
diskotékou
pro všechny
malé
řemeslný jarmark, výtvarné dílny pro děti, pestrý pivní
diváky.
bar,Velký
prostědík
na všechno,
co vstřícnost
jste si vlonia oblíbili.
za ochotu,
nezištnou pomoc
Jestli
máte Sálovi,
nějaký nápad,
jak peckovskou
pouť ještě
patří
Honzovi
který nám
propůjčil prostory.
vylepšit,
takužnám
napište
Smajlík
se moc
moctřeba
těší na
na info@poutovapecka.
prázdniny, léto, hry
nebo někoho
nássez sejdeme
organizátorů
na
acz,rošťárny!
Ale vzzáří
zase!prostě
Zase zastavte
na stejném
ulici aapobavme
se čase!
o tomKaždý
společně.
Rozhodně
uvítáme
místě
ve stejném
čtvrtek
v sále hasičské
jakoukolivod
pomoc
při organizaci
zbrojnice
15 hodin
začínáme!pouti.
se na
viděnou.
Kluci a holky, přidejte se k námTěšíme
a pojďte
s námi
hrát
Spolek
Bezdružic
divadlo! Užijete spoustu legrace a napětí,
výletů
a nezapomenutelných zážitků.
Těší se na vás kluci a holky z DS Smajlík.
DS Smajlík Pecka: tel.: 739 519 010,
www.smajlikpecka.dsfrk.cz
Ivana Nosková
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Z prvňáčků
se stali školy…
čtenáři
Střípky
z mateřské
Ve čtvrtek
8. června bylo 17 prvňáčků před zraky svých rodičů, prarodičů, sourozenců a přátel slavnostně paMilí
čtenáři,
sovánoza
nasebou
čtenáře.
se konalroku.
na sále
hasičské
zbojnice
v Pecce.
Akce se alespoň
pořádala
podporu
máme
zaseTento
konecceremoniál
jednoho školního
Proto
mi dovolte,
abych
se poohlédla
zana
posledními
dětského
čtenářství
ve škole
spolupráci
knihovny
školy.
měsíci
v naší
mateřské
a přiblížila
vám anaše
činnosti s dětmi.
Velikonoční
Zahájení bylo
vyrábění
v režiirodičů
samotných
s dětmi
prvňáčků,
je již několikaletou
kteří si přitradicí
pravili as ip.letos
u. Rejlovou
si našly amaminky
p. u. Šmídovou
čas a přišly
vystoupení
si s dětmi
na
vyrobit
téma písmenka
velikonoční
a krátké
dekoraci.
divadelní
Z pohledu
představení
nás učitelek
o zvířátje to
vždy
kách.příjemné
Poté museli
odpoledne,
předvést,
kdy
zda
nejen
se ve
vyrábíme,
škole naučili
ale máme
číst.
možnost
Každý z nich
si s rodiči
přečetlvíce
částa pohádky.
otevřenějiProtože
popovídat
všechny
o dětech,
děti
starostech
prokázaly,iže
radostech
číst umí,rodičů
mohlopřisevýchově
přistoupit
dětí
k samotnému
a je to vždy
příjemné
aktu pasování.
odpoledne.
Děti složily
Dále sečtenářský
samy učitelky
slib askrálovna
dětmi kromě
píssvé
menkového
každodenní
království
výchovné
je pasovala
práce připravovaly
po rytířském
na velikozpůsonoční
bu – mečem
výstavunaa prodej
čtenáře.při
Zároveň
otvírání
jim
hradu
připnula
Pecka
pasovací
a i zde
byla
stužku
naše
a předala
práce s dětmi
dárek upřímně
v podobědobře
průkazky
oceněna.
do knihovny
předplacené na 1 rok. Každý čtenář musel podepsat slib
Na
a poté
konci
převzal
měsíceod
dubna
p. ředitelky
řádí v mateřské
další dárečky,
škole čarodějnice.
mimo jiné
Den
i „knížku
před jejich
pro prvňáčka“.
příletem seTato
staršíknížka
děti vydaly
je zajímavá
na místní
tím,
hrad,
že
kde
je vydaná
si poslechly
speciálně
pověstpouze
o vzniku
prohradu
letošní
Pecka.
prvňáčky,
Kastelán
nikdo
hradu
jinýJan
si Murdych
ji koupitnám
nemůže.
otevřelLetos
hradnítomístnosti,
byla kniha
které
„Lapálie
jsme si
mohli
v Lampálii“,
prohlédnout,vyprávěl
kterou napsal nám
Martin
o zajímavých
Šinkovský.věcech a na
závěr
Naučit
nás poslal
se čístdojepodzemních
důležitý krok
sklepů,
ve vývoji
kde nadítěte.
nás čekaly
Je to
nejen
takovýúkoly,
velkýale
zlom
i hledání
v jehočarodějnického
životě. Je dobře,
pokladu.
že jsou
Poklad
děti
jsme našly a na hradě se nám moc líbilo. Hned další den nepřišly do mateřské školy žádné děti, ale přišly čarodějnice,
čarodějové a ježibaby. Velkou pochvalu mají rodiče, kteří dětem připravili čarodějnické převleky a doplňky, a my
jsme si tak mohli užít krásný Čarodějnický den.

za svoje úsilí,
které
k tomu musely
vynaložit,
takto
Víkendový
pobyt
předškoláků
na horách
začíná již
ve
slavnostně
zda z nich
budou velcí
čtenáři,
čtvrtek
ránooceněny.
odjezdemTo,
linkovým
autobusem
a končí
v neovlivňuje
řada příjezdem
faktorů. Knihovna
se Nové
snaží Paky.
jim cestu
ke
dělní
podvečer
vlakem do
Během
čtenářství
v podobě různých
čtenářpobytu
nausnadnit
našich nejvyšších
horách projektů
ve Velkéna
Úpě
děti
skou gramotnost.
Průkazka
do knihovny,
všichni
nejen
poznávají přírodu
našich
hor, chodíkterou
na celodenní
prvňáčci
jim zajistí
dostatek
zajímavého,
výlety,
učíobdrželi,
se správným
pravidlům
chování
v přírodě,pěkale
ného
jak pro začínající
čtenáře,
pro pokročilé,
učí
sečtení
i samostatnosti
a úspěšně
zvládajítak
i delší
odloučení
které
je v knihovně
pro něnapřipraveno.
Věříme,
děti
od
rodičů.
Během pobytu
horách jsme
s dětmiževyjeli
místo hranínanaRůžovou
počítači či
pasivního
sledování
televize
si
lanovkou
a Černou
horu,
Pomezní
boudy,
o prázdninách
otevřou
pěknoumlýna
knihu va Dolní
začtouMalé
se do
ní.
šli
jsme se podívat
do Čertova
Úpě.
Doufejme,
že je kniha
bude
provázet
po celý život,
nejen
Krátké
vycházky
a hry
u chaty
doplňovaly
celodenní
ve škole přiKrakonoš
učení, alenám
i připosílal
tráveníjen
volného
vycházky.
hezké času.
počasí, a tak
Velképobyt
poděkování
patříbyl
p. vydařený.
u. Rejlové,Odměnou
která dětidětem
vedla
i letošní
na horách
po pobyt
celý školní
rok a naučila
je číst,byl
nemalou
zásluhu
na
za
v Krakonošově
panství
jeho poklad
a ratom mají
jistě si rodiči
rodiče,naprarodiče
činádraží.
sourozenci,
kteří se
dostné
uvítání
vlakovém
Poděkování
zapojili
a pomohli
zvládnout
tutoVidonice
nelehkouaúlohu.
patří
SDH
Lhota udětem
Pecky,
ﬁrmě Beta
všem
Věřme, že je které
ve čtení
budou
i nadálenapekly
podporovat.
maminkám,
dětem
navařily,
dobroty, na
-lkkterých jsme si všichni pochutnávali.

Hudba, divadla, koncerty, netradiční muzikoterapie
v MŠ, návštěva knihoven
Netradiční muzikoterapie? To byly dva koncerty pro
děti, které pro nás připravili pánové Hladík a Andrš. Děti
se seznamovaly s netradičními hudebními nástroji a hrou
Den v planetáriu a hvězdárně v Hradci Králové pro- na ně. Vystoupení pana Andrše jsme absolvovali na školžili starší děti MŠ na konci měsíce dubna. V planetáriu se ní zahradě. Děti si vyzkoušely bubnování na plastové
děti seznámily s tajemstvím hvězd, poznávaly souhvězdí. sudy pomocí paliček vyrobených z tenisových míčků.
A tak znají Saturn, Uran, Neptun a další planety sluneční Programy se nám velice líbily a všechny děti se s radostí
soustavy. Velmi pěkný program byl doplněn vesmírnou po- do hry na neobvyklé hudební nástroje zapojily.
hádkou, do které se bez problémů nechali vnést i dospělí
V měsíci květnu jsme měli možnost navštívit ZUŠ
návštěvníci. Ve hvězdárně měly děti možnost pozorovat v Nové Pace, kde se děti seznámily s hudebním a výtvardalekohledem vzdálenější okolí hvězdárny. Výlet do plane- ným oborem této školy, samy si vyzkoušely hru na nástroje,
tária byl doplněn prohlídkou Obřího akvária, kde jsme se zazpívaly si a velkým překvapením pro paní učitelku z výdozvěděli zajímavosti o životě mořských ryb a živočichů tvarného oboru bylo, jak hezké obrázky děti nakreslily.
a sledovali jejich pohyb v akváriu. I tento výlet se nám líbil
S dětmi jsme také přijali pozvání do Domu dětí Stoa byl přínosem pro vzdělávání dětí v MŠ.
nožka v Nové Pace a i zde si děti vyzkoušely svoji zručnost a dovednost v tanečním a výtvarném kroužku.
Novopacký
Dne 6. června
slavíček
jsme ukončili
je další akcí,
dalšído
semestr
které sevirtuální
naše MŠunijiž oceněným
a děkujeme
studentůmk za
jejich
výdrž
Děti a pohádky
patří všem
neodmyslitelně
sobě.
I v tomto
verzity třetího
věku závěrečným
ve pořádá
Dvoře školním
poněkolikáté
zapojuje.
Je to pěveckáseminářem
soutěž, kterou
a zápal, který
do studia
dávají.
roce jsme
navštívili
Knihovnu Kryštofa Haranta
Královévnad
Labem.
té příležitosti
jsme
pa- v Pecce,
SOŠPg
Nové
Pace. Při
V letošním
roce se
jí zpřevzali
naší školky
Další semestr
ve středu
4. října
a tentokrát
kde panízačínáme
knihovnice
připravila
zajímavý
prozúčastnily
mětní listy,čtyři
kteréděti
jsme
podstudentům
vedením učitelky
o týden Veroniky
později slavZa- gram
otevíráme
dvěze
témata:
„České
dějinypro
a jejich
souvisloss úkoly
známých
pohádek
děti. Stejně
tak
nostně předali.
Na semináři
byli tradičně
ohodnoceni
hradníkové.
V závěrečném
hodnocení
se tři děti
umístily iti“v aknihovně
„Baroknívarchitektura
v Čechách“.
Hlásit
se můžete
Nové Pace bylo
vyprávění
o knihách
pro
nejlepší
naše
konzultační
středisko
v Pecce
ve
zlatémstudenti:
pásmu aZa
jedna
holčička
v pásmu
bronzovém.
Od děti
na tel.:
493 799
015 nebo osobně v knihovně do 4. října,
zajímavé
a poučné.
všech
převzali
dětíocenění
to byly skvělé
manželé
výsledky.
Svobodovi. MUDr. Svobo- včetně.
Pohádky nemáme rádi jen v knížkách, ale s radostí
dová
byla opět
vyhodnocena
za nejlepší
tentokrát
O zpívání
v naší
mateřské škole
si můžeteesej,
přečíst
v Lis- uvítáme, když přijedou pohádky do mateřské školy-lkza
na téma
„Uměníi na
rané
v Itálii“.
Gratulujeme
tech
Peckovska
jinérenesance
stránce, kde
jsme vám
přiblížili dětmi. V tomto jarním období jsme zhlédli v MŠ poakci nazvanou Pasu, pasu písničky, kterou letos poprvé hádku Velikonoční píštalička a hudební pořad O ptaVíce zde: www.pecka.knihovna.cz
pořádala naše mateřská škola.
čím sněmu.

Virtuální univerzita třetího
věku pokračuje

10
18

Listy Peckovska / červenec – září 2017

Pohyb a sportování v MŠ
jsou každodenními činnostmi v mateřské škole.
Kromě pravidelného cvičení děti mohly docházet
do sportovního kroužku
Sportík na odpolední cvičení. Předškolní děti se
v podzimním a jarním období zúčastnily kurzů plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Nové Pace.
V prvním kurzu se seznamovaly s vodou a s prvními základy plavání a v jarním termínu již zvládaly plavání v bazénu pro dospělé. Jsme moc rády, že jsme s dětmi
tyto kurzy absolvovaly a pomohly tak u někoho odstranit
strach z vody. Některé děti pod vedením zkušených učitelek plavání zvládly první plavecká tempa.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili Olympiády mateřských škol Novopacka na letním stadionu v Nové Pace,
kde děti soutěžily v běhu na 40 a 300 metrů, v hodu míčkem a ve skoku dalekém. Z třinácti zúčastněných MŠ
jsme se letos umístili na 7. místě.
Ke konci školního roku se pořádají na školách pro děti
výlety. Nejinak tomu bylo i u nás v naší MŠ. Na výlet jely starší děti do zámku Karlova Koruna v Chlumci
nad Cidlinou. Zde na ně čekala procházka zámeckým
parkem mezi vílami, skřítky a strašidly. Přímo v zámku
čekala na děti princezna, která je po zámku prováděla
a v jednotlivých komnatách dětem vyprávěla známé či
i méně známější pohádkové příběhy. Na závěr prohlídky
byly děti přijaty na audienci u královny Jasmíny a pasovány do šlechtického stavu. Na památku si od královny
odnášely nejen Královský glejt, ale i vlastní fotograﬁi ve
slavnostních šatech princezen či šermířů.
Výlet jsme ukončily návštěvou a prohlídkou Zámecké obory, ve které děti nejen viděly stádo daňků, několikasetkilogramového divočáka, ale hlavně se mohly projít, zahrát si a ověřit si své znalosti o životě zvířat v lese,
o stromech a o ochraně a péči člověka o zvěř a přírodu.
I malé děti se vydaly na výlet. Společně s učitelkami
zvládly vycházku na peckovské koupaliště, cestou plnily

připravené úkoly a odměnou pro ně bylo skotačení na trampolíně a hry na
průlezkách.
V měsíci srpnu ukončí
11 dětí docházku do naší
mateřské školy. Po prázdninách je čeká již „velká
škola“. Než se ale dveře
základní školy před nimi
otevřou, čeká je nejprve
rozloučení s předškoláky, které bude v pondělí

26. června, a pak prázdniny.
Po prázdninách je vystřídá v mateřské škole sedm
nováčků, kteří byli při zápisu do MŠ v měsíci květnu
přijati.

Milí čtenáři, právě jste si přečetli, co jsme všechno s dětmi v naší mateřské škole dělali.
Nevyjmenovala jsem všechno, protože bych popsala
další stránky Peckovských listů. Nejen mimořádné dny,
ale i docela obyčejné dny přinášejí dětem v naší mateřské škole dostatek možností, jak se seznamovat se světem kolem sebe, jak získávat nové vědomosti, poznatky,
poznávají nové hry, činnosti, učí se orientovat ve svém
okolí atd…
Dovolte mi, abych v závěru poděkovala těm, bez kterých by to ve školce nešlo. Jsou to moje kolegyně učitelky, které se denně připravují na to, aby se dětem v mateřské škole líbilo, aby byly šťastné a spokojené. Dále
děkuji za odvedenou práci školnici a kuchařce v jedné
osobě paní Kačce Munzarové a pomocné uklízečce paní
Evě Špůrové. Všem kolegyním přeji pěknou dovolenou,
načerpání hodně sil do nového školního roku. Děkuji
i všem rodičům, kteří byli ochotni zapojit se do činností,
které MŠ pro děti i rodiče pořádala, děkujeme sponzorům, kteří nám pomáhali organizačně či ﬁnančně při zajišťování akcí a těšíme se na další spolupráci.
Na úplný závěr mi dovolte všem popřát hezké léto,
pěkné prázdniny a hodně odpočinkovou dovolenou.
Za mateřskou školu
Jana Murdychová

Historie čp. 12
Navštivte domácí muzeum u Jůzových na náměstí vedle cukrárny Zlatá Pecka.
Historie cukrářství Jůza, místní řemesla, legionář František Chramosta
Otevřeno od 1. července
Více informací přímo na místě
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Pohyb a sportování v MŠ
jsou každodenními činnostmi v mateřské škole.
Kromě pravidelného cvičení děti mohly docházet
do sportovního kroužku
Sportík na odpolední cvičení. Předškolní děti se
v podzimním a jarním období zúčastnily kurzů plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Nové Pace.
V prvním kurzu se seznamovaly s vodou a s prvními základy plavání a v jarním termínu již zvládaly plavání v bazénu pro dospělé. Jsme moc rády, že jsme s dětmi
tyto kurzy absolvovaly a pomohly tak u někoho odstranit
strach z vody. Některé děti pod vedením zkušených učitelek plavání zvládly první plavecká tempa.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili Olympiády mateřských škol Novopacka na letním stadionu v Nové Pace,
kde děti soutěžily v běhu na 40 a 300 metrů, v hodu míčkem a ve skoku dalekém. Z třinácti zúčastněných MŠ
jsme se letos umístili na 7. místě.
Ke konci školního roku se pořádají na školách pro děti
výlety. Nejinak tomu bylo i u nás v naší MŠ. Na výlet jely starší děti do zámku Karlova Koruna v Chlumci
nad Cidlinou. Zde na ně čekala procházka zámeckým
parkem mezi vílami, skřítky a strašidly. Přímo v zámku
čekala na děti princezna, která je po zámku prováděla
a v jednotlivých komnatách dětem vyprávěla známé či
i méně známější pohádkové příběhy. Na závěr prohlídky
byly děti přijaty na audienci u královny Jasmíny a pasovány do šlechtického stavu. Na památku si od královny
odnášely nejen Královský glejt, ale i vlastní fotograﬁi ve
slavnostních šatech princezen či šermířů.
Výlet jsme ukončily návštěvou a prohlídkou Zámecké obory, ve které děti nejen viděly stádo daňků, několikasetkilogramového divočáka, ale hlavně se mohly projít, zahrát si a ověřit si své znalosti o životě zvířat v lese,
o stromech a o ochraně a péči člověka o zvěř a přírodu.
I malé děti se vydaly na výlet. Společně s učitelkami
zvládly vycházku na peckovské koupaliště, cestou plnily

připravené úkoly a odměnou pro ně bylo skotačení na trampolíně a hry na
průlezkách.
V měsíci srpnu ukončí
11 dětí docházku do naší
mateřské školy. Po prázdninách je čeká již „velká
škola“. Než se ale dveře
základní školy před nimi
otevřou, čeká je nejprve
rozloučení s předškoláky, které bude v pondělí

26. června, a pak prázdniny.
Po prázdninách je vystřídá v mateřské škole sedm
nováčků, kteří byli při zápisu do MŠ v měsíci květnu
přijati.

Milí čtenáři, právě jste si přečetli, co jsme všechno s dětmi v naší mateřské škole dělali.
Nevyjmenovala jsem všechno, protože bych popsala
další stránky Peckovských listů. Nejen mimořádné dny,
ale i docela obyčejné dny přinášejí dětem v naší mateřské škole dostatek možností, jak se seznamovat se světem kolem sebe, jak získávat nové vědomosti, poznatky,
poznávají nové hry, činnosti, učí se orientovat ve svém
okolí atd…
Dovolte mi, abych v závěru poděkovala těm, bez kterých by to ve školce nešlo. Jsou to moje kolegyně učitelky, které se denně připravují na to, aby se dětem v mateřské škole líbilo, aby byly šťastné a spokojené. Dále
děkuji za odvedenou práci školnici a kuchařce v jedné
osobě paní Kačce Munzarové a pomocné uklízečce paní
Evě Špůrové. Všem kolegyním přeji pěknou dovolenou,
načerpání hodně sil do nového školního roku. Děkuji
i všem rodičům, kteří byli ochotni zapojit se do činností,
které MŠ pro děti i rodiče pořádala, děkujeme sponzorům, kteří nám pomáhali organizačně či ﬁnančně při zajišťování akcí a těšíme se na další spolupráci.
Na úplný závěr mi dovolte všem popřát hezké léto,
pěkné prázdniny a hodně odpočinkovou dovolenou.
Za mateřskou školu
Jana Murdychová

Historie čp. 12
Navštivte domácí muzeum u Jůzových na náměstí vedle cukrárny Zlatá Pecka.
Historie cukrářství Jůza, místní řemesla, legionář František Chramosta
Otevřeno od 1. července
Více informací přímo na místě
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ny zadané úkoly. Děti poznaly tvary, barvy, uměly básJiž teď je jasné, že 1. září přijde do naší školy velká
ničku, malovaly postavu, kreslily přímou a křivou čáru, a šikovná posila.
počítaly do šesti, přiřazovaly počty prvků, na interaktiv-mrní tabuli skládaly puzzle a poznávaly roční období, zku-

Říká se, že není nad to zkoušet nové věci. A tak co kdybychom uspořádali třeba olympiádu. Uděláme trochu
netradiční disciplíny a přizveme taky děti ze školky.
A máme Miniolympiádu. Letos tedy prvním rokem.
Zkrátka učitelé v naši škole a školce nezahálí.
A musíme říci, že jsme si den Miniolympiády opravdu užili. V pátek 26. května se kolem školy soutěžilo se
ve třech kategoriích – mladší děti ze školky, předškoláci
a žáci 1.třídy, žáci 2. a 3 .třídy a dívky a chlapci zvlášť.
Své síly si poměřili v různých disciplínách jako například slalom na motorce nebo koloběžce mezi plyšáky,
hod míčkem do košíku, běh na čas, přenášení vody v kelímku, skok žabky k plyšákovi a další. Děti se snažily,
aby se jim podařila každá disciplína co nejlépe. Proto si
právem zaslouží ocenit. Po spočítání výsledků jsme nejlepším sportovcům předali medaile a menší ceny a také
jsme dali každému sportovci menší sladkost.
V nejmladší kategorii, tedy školka mladší – dívky –
1. místo – Valentina Hanhur, 2. místo – Tereza Stuchlíková, 3.místo – Anežka Kupková. Školka mladší – chlapci

S myškou a krtečkem hurá do školy!

Turistický den 3. a 5. třídy

nákupem suvenýrů a návštěvou dětských hřišť v areálu
zahrady.
Po vyplnění kartičky jsme se vrátili ke startu, kde
byly odpovědi zkontrolovány – všechny správně, hurááá.
Za odměnu dostal každý pohled safari a časopis o zvířaČR
tech.a SR. Hudba je veselá a nohy na zemi jen poskakují.
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příběh
o nové
v poněkud
Nakonec
jsme
si na žákyni
připraveném
ohništiproblematické
opekli uzenitřídě
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-lmJana Morávková

Muzikál Andílci za školou zaujal
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Úspěch nás opět neminul…
V pátek 2. června jsme se vypravili dobývat a objevovat svět atletiky na stadion do Nové Paky. Soutěžili jsme
ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, v běhu na
50 m, 300 m a 400 m a ve štafetě 4 x 100 m. Většinou
jsme se prezentovali výkony na hranici možností a v nabité konkurenci jsme se rozhodně neztratili, ba naopak.
Přivezli jsme komletní sadu medailí. Lukáš Jakubský
z 1. třídy získal 1. místo v hodu míčkem a 2. místo ve
skoku do dálky. Natálie Svobodová z 1. třídy získala
2. místo v hodu míčkem a 3. místo ve skoku do dálky.
Liliana Rolfová z 1. třídy vybojovala 2. míso v běhu na
50m. Stříbrnou medaili získali Karel Krátký ze 3. třídy
v běhu na 400 m a Tomáš Jakubský ze 4. třídy v běhu na
50 m. Bronzovou medaili v hodu míčkem získala Nikola Sůrová ze 3. třídy. I našim štafetám se dařilo. Štafeta
1. třídy v běhu na 4 x 100 m vybojovala pohár za 3. místo
a ještě lépe se dařilo dětem ze 2. a 3. třídy, jejichž štafeta
na 4 x 100 m získala pohár za krásné 2. místo.
Takto začínají budoucí vítězové Diamantové ligy!
Sportu zdar, atletice zvlášť!
A po týdnu jsme se do Nové Paky pro medaile vypravili znovu. Tentokrát na fotbal 1. tříd. Konkurence byla
opravdu veliká, protože v soupeřových družstvech hráli
„profesionální“ fotbalisté. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů
nadšených malých fotbalistů, mezi kterými se naši prv-

ňáčci neztratili a statečně bojovali od začátku až do konce a podařilo se jim probojovat se až do ﬁnále, kde těsně
prohráli se Starou Pakou a tím získali krásnou stříbrnou
medailli i s pohárem za 2. místo. Velké poděkování patří
hlavně Lukáši Jakubskému a Honzíkovi Bezstarosti, který jediný z našeho týmu hraje fotbal pod vedením trenéra. Ten ho také přišel podpořit a při zápasech mu dobře
radil s taktikou.
Škoda jen, že na Pecce nemáme tým malých fotbalistů, šikovné hráče, jak je vidět, měli bychom…
Monika Rejlová, Iva Šmídová

autor komiksu Filip Rejl

Ve středu 12. dubna se žáci 3. a 5. třídy vydali na netradiční turistický den do Dvora Králové. Zoologická zahrada zde pořádala naučnou stezku SAFARI PO SAFARI, letos zaměřenou na plazy.
Před sedmou hodinou jsme se sešli na náměstí a vyraNa
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– 1. místo – Vilém Suk, 2. místo – Dominik Smutný,
3.místo – František Kalenský. Druhá kategorie – předškoláčci a 1.třída – dívky – 1.místo – Natálie Svobodová,
2.místo – Liliana Rolfová, 3. místo – Johana Zvercová.
Ta samá kategorie – chlapci – 1. místo - Lukáš Jakubský,
2.místo – Jan Bezstarosti, 3.místo – Šimon Janovský.
V té nejstarší kategorii, tedy 2. a 3.třída – dívky – 1.místo – Patricie Stuchlíková, 2.místo – Lucie Režňáková,
3.místo – Lenka Marečková. U chlapců pak 1. místo obsadil Karel Krátký, 2.místo – Matěj Sůra, 3. místo – Bohuslav Menčík. Všem blahopřejeme.
Nezapomněli jsme děti pochválit za fér sportovní
chování a snahu splnit danou disciplínu co nejlépe. Nezapomínáme ani na starší žáky naší školy. Ti budou mít
Olympiádu už za pár dní. Své síly si změří v klasických
disciplínách jako běh na dlouhou trať, hod míčkem, skok
do dálky a další.
Tak za rok u druhého ročníku Miniolympiády se budeme tešit.
Lucie Morávková
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Říká se, že není nad to zkoušet nové věci. A tak co kdybychom uspořádali třeba olympiádu. Uděláme trochu
netradiční disciplíny a přizveme taky děti ze školky.
A máme Miniolympiádu. Letos tedy prvním rokem.
Zkrátka učitelé v naši škole a školce nezahálí.
A musíme říci, že jsme si den Miniolympiády opravdu užili. V pátek 26. května se kolem školy soutěžilo se
ve třech kategoriích – mladší děti ze školky, předškoláci
a žáci 1.třídy, žáci 2. a 3 .třídy a dívky a chlapci zvlášť.
Své síly si poměřili v různých disciplínách jako například slalom na motorce nebo koloběžce mezi plyšáky,
hod míčkem do košíku, běh na čas, přenášení vody v kelímku, skok žabky k plyšákovi a další. Děti se snažily,
aby se jim podařila každá disciplína co nejlépe. Proto si
právem zaslouží ocenit. Po spočítání výsledků jsme nejlepším sportovcům předali medaile a menší ceny a také
jsme dali každému sportovci menší sladkost.
V nejmladší kategorii, tedy školka mladší – dívky –
1. místo – Valentina Hanhur, 2. místo – Tereza Stuchlíková, 3.místo – Anežka Kupková. Školka mladší – chlapci

S myškou a krtečkem hurá do školy!

Turistický den 3. a 5. třídy

nákupem suvenýrů a návštěvou dětských hřišť v areálu
zahrady.
Po vyplnění kartičky jsme se vrátili ke startu, kde
byly odpovědi zkontrolovány – všechny správně, hurááá.
Za odměnu dostal každý pohled safari a časopis o zvířaČR
tech.a SR. Hudba je veselá a nohy na zemi jen poskakují.
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Muzikál Andílci za školou zaujal
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Úspěch nás opět neminul…
V pátek 2. června jsme se vypravili dobývat a objevovat svět atletiky na stadion do Nové Paky. Soutěžili jsme
ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, v běhu na
50 m, 300 m a 400 m a ve štafetě 4 x 100 m. Většinou
jsme se prezentovali výkony na hranici možností a v nabité konkurenci jsme se rozhodně neztratili, ba naopak.
Přivezli jsme komletní sadu medailí. Lukáš Jakubský
z 1. třídy získal 1. místo v hodu míčkem a 2. místo ve
skoku do dálky. Natálie Svobodová z 1. třídy získala
2. místo v hodu míčkem a 3. místo ve skoku do dálky.
Liliana Rolfová z 1. třídy vybojovala 2. míso v běhu na
50m. Stříbrnou medaili získali Karel Krátký ze 3. třídy
v běhu na 400 m a Tomáš Jakubský ze 4. třídy v běhu na
50 m. Bronzovou medaili v hodu míčkem získala Nikola Sůrová ze 3. třídy. I našim štafetám se dařilo. Štafeta
1. třídy v běhu na 4 x 100 m vybojovala pohár za 3. místo
a ještě lépe se dařilo dětem ze 2. a 3. třídy, jejichž štafeta
na 4 x 100 m získala pohár za krásné 2. místo.
Takto začínají budoucí vítězové Diamantové ligy!
Sportu zdar, atletice zvlášť!
A po týdnu jsme se do Nové Paky pro medaile vypravili znovu. Tentokrát na fotbal 1. tříd. Konkurence byla
opravdu veliká, protože v soupeřových družstvech hráli
„profesionální“ fotbalisté. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů
nadšených malých fotbalistů, mezi kterými se naši prv-

ňáčci neztratili a statečně bojovali od začátku až do konce a podařilo se jim probojovat se až do ﬁnále, kde těsně
prohráli se Starou Pakou a tím získali krásnou stříbrnou
medailli i s pohárem za 2. místo. Velké poděkování patří
hlavně Lukáši Jakubskému a Honzíkovi Bezstarosti, který jediný z našeho týmu hraje fotbal pod vedením trenéra. Ten ho také přišel podpořit a při zápasech mu dobře
radil s taktikou.
Škoda jen, že na Pecce nemáme tým malých fotbalistů, šikovné hráče, jak je vidět, měli bychom…
Monika Rejlová, Iva Šmídová

autor komiksu Filip Rejl

Ve středu 12. dubna se žáci 3. a 5. třídy vydali na netradiční turistický den do Dvora Králové. Zoologická zahrada zde pořádala naučnou stezku SAFARI PO SAFARI, letos zaměřenou na plazy.
Před sedmou hodinou jsme se sešli na náměstí a vyraNa
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– 1. místo – Vilém Suk, 2. místo – Dominik Smutný,
3.místo – František Kalenský. Druhá kategorie – předškoláčci a 1.třída – dívky – 1.místo – Natálie Svobodová,
2.místo – Liliana Rolfová, 3. místo – Johana Zvercová.
Ta samá kategorie – chlapci – 1. místo - Lukáš Jakubský,
2.místo – Jan Bezstarosti, 3.místo – Šimon Janovský.
V té nejstarší kategorii, tedy 2. a 3.třída – dívky – 1.místo – Patricie Stuchlíková, 2.místo – Lucie Režňáková,
3.místo – Lenka Marečková. U chlapců pak 1. místo obsadil Karel Krátký, 2.místo – Matěj Sůra, 3. místo – Bohuslav Menčík. Všem blahopřejeme.
Nezapomněli jsme děti pochválit za fér sportovní
chování a snahu splnit danou disciplínu co nejlépe. Nezapomínáme ani na starší žáky naší školy. Ti budou mít
Olympiádu už za pár dní. Své síly si změří v klasických
disciplínách jako běh na dlouhou trať, hod míčkem, skok
do dálky a další.
Tak za rok u druhého ročníku Miniolympiády se budeme tešit.
Lucie Morávková
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Sláva, nazdar výletu
Je pátek 12. května 8.30 hod. a 1., 2. a 3. třída se vydává
za dobrodružstvím na školní výlet do Hradce Králové.
Čeká na nás Hvězdárna, a když počasí dovolí, i lanové
centrum.
Od rána svítí sluníčko a všichni doufáme, že počasí
vydrží. Autobusem jsme dojeli k Planetáriu a Hvězdárně.
Po nezbytné svačince nás pozvali do nového Planetária,
usadili jsme se jako v kině a čekali, co se bude dít. Začalo se promítat, ale ne před námi, ale nad námi. Celý strop
byl najednou posetý hvězdami a tu a tam na nás vykoukla planeta, kterou nám mnohonásobně přiblížili. Najednou se nad námi ukázala všechna souhvězdí a hned jsme
si mohli představit, jak které vypadá. Také jsme cestovali
pomyslnou raketou po vesmíru. A když nám potom pustili pohádku o tučňákovi z jižního pólu a medvědovi ze
severního pólu, to teprve jsme začali létat nahoru a dolů,
jako na horské dráze. Ale díky těmto zvířátkům už víme,
proč je na severním a jižním pólu tak douho zima. Zjistili jsme, že se Země otáčí kolem slunce a také kolem
své osy, která je nahnutá, proto tak dlouho trvá zima na
pólech. Kolem Zěmě se točí Měsíc, i ten si mohly děti
podrobně prohlédnout. Po tomto zkoumání vesmíru nás
zavedli na Hvězdárnu, kde jsme se měli podívat velkým
dalekohledem na Slunce, ale protože se zrovna schovalo
za mráček, jen nám ho pustili. Také jsme se dozvěděli,

Školní výlet 6. třídy
že nesmíme koukat na Slunce dalekohledem, abychom si
nespálili oči. Pak jsme se ještě podívali menšími dalekohledy ze střechy Hvězdárny, utratili jsme nějaké peníze
za pohledy a jiné upomínkové předměty a pak už následovala dlouho očekávaná svačina – oběd.
Hurá, přejíždíme ke kempu Stříbrňáku, kde musíme
najít lanový park. Už na nás čekaly čtyři mladé instruktorky, které si děti ihned rozdělily do čtyř družstev, vysvětlily jim vše potřebné a hurá se bavit. Nejprve si děti
zahrály týmovou hru Mraveniště, kde musely spolupracovat, pak se střídaly až do 17.00 na stavovištích. Zkusily si střelbu z luku, prolézačky se skluzavkou, horolezeckou stěnu a překážkovou dráhu ve výšce asi 2 metry.
Samozřejmě děti měly lezecké sedáky a naučily se manipulaci s karabinami.
Některé děti si to užívaly a vůbec se nebály, některé
trochu překonaly sebe sama, měly příjemné slečny instruktorky, nádherné počasí, které nám vydrželo po celou
dobu. Mysleli jsme, že čtyři hodiny v lanovém centru,
bude na děti moc, ale čas tak rychle běžel, že najednou
byl konec a děti zjistily, že by šly ještě tam a tam, ale
bohužel, museli jsme vyrazit ku domovu.
Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!
Lenka Kupková

Výlet 7. ročníku do lanového pakru
Vzhůru k výškám! To jsme si řekli ve čtvrtek 8. června
a vydali se do lanového parku v Hradci Králové.
Brzo ráno jsme vyrazili autobusem. Sluníčko se na
nás celý den přiměřeně usmívalo. Foukal jemný větřík.
V lanovém parku po úvodním poučení a nácviku jištění se všichni vydali do korun stromů na různé překážky. Všichni byli moc šikovní a zvládli základní překážky
a lanovky. Někteří se vydali i na těžší okruh.

V druhé části dopoledne jsme si pak zastříleli z luku,
z laserové pušky a zahráli si úplně novou hru „arčery“,
kterou samozřejmě velice nutně potřebujeme do školy.
Po přesunu do Futura nás čekaly různé laskominy
a pak už domů.
Navzdory objížďce jsme dorazili včas. Někteří si
i schrupli. Bylo to fajn.
Alena Müllerová

Turistický den 6. a 7. třídy
Za příjemného jarního dne 31. 3. jsme vyrazili v hojném
počtu nejprve směrem na Kal, tady jsme obdivovali hezky upravené zahrádky, kovárnu i dětské hřiště, dále jsme
prošli kalským údolím s bohatým výskytem bledule jarní,
až do katastru obce Vřesník. Po pravé straně jsme měli
Valy, slovanské hradiště, kde byli žáci před dvěma lety.
Nás zajímala obec Bezník a pomník K. V. Raise, kam
jsme skutečně došli, chvíli odpočívali, abychom načer-
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pali síly, čekal nás totiž výstup bývalou sjezdovkou na
Vřesník. Tam jsme důkladně prozkoumali další bývalé
hradiště – Bělušice. Největší smrk v našem regionu jsme
měli pod prudkým srázem pod hradištěm, proto jsme ho
obdivovali pouze z dálky, čekala nás dlouhá cesta zpět.
Ta proběhla v klidu bez dalších příhod.
Libor Stuchlík

Výlet proběhl za příjemného počasí a v příjemné atmosféře v pátek 9. června. Z Pecky jsme se autobusem,
vlakem a zase autobusem (byla výluka) dopravili do Semil. Až do Spálova jsme šli klasickým úsekem Riegrovy stezky přírodní rezervací Údolí Jizery. Visuté mosty,
divoké scenérie, vyhlídky se dětem líbily, se zájmem se
seznamovaly s obsahem naučné stezky. Po zastávce pod
spálovskou elektrárnou jsme pokračovali v pouti do Že-

lezného Brodu, tentokrát již ve spalujícím žáru. Podél
celém toku Jizery jsme obdivovali přírodu i spoustu ryb,
mnohokrát jsme volali ahoj na vodáky a cestu si krátili
povídáním o čemkoli.
Zdárně nám ve shodě uběhla i cesta zpátky. Výlet byl
příjemný a již se děti těší na vodu.
-ls-

Požární a policejní stanice

Ve čtvtek 4. května se čtvrtá a pátá třída vydala vzdělávat do
terénu. Jeli jsme do Nové Paky, kde celý týden měli den otevřených dvěří v hasičském sboru Nové Paky. Po celém objektu nás provedl Michal Pavel, bývalý žák naší školy, který
je profesionálním hasičem. Viděli jsme, kde hasiči přijímají
zprávy o požárech a jiných nehodách, jejich šatny, tělocvičnu i kuchyňku. Mohli jsme si vyzkoušet uniformy, které
nosí, helmu, boty a také jsme si prohlédli výstavu z historie
hasičského sboru v Nové Pace. Žáky nejvíce zaujala požární auta, ta historická i to nejmodernější. Michal nám ukázal
jednotlivé části auta a vybavení, které hasiči při záchraně životů používají. Dostali se do kabiny za volant a vyzkoušeli
hasičkou houkačku. Podle instrukcí si žáci zkusili upevnění a přenos zraněného na lehátku. Zkrátka to byla přínosná
výuka v terénu, kterou krásně doplnila návštěva policejní

stanice, kde žáci viděli policejní auto i s přístrojem k zjištění informací o osobách a vysílačku, kterou policisté při
výkonu svého povolání používají. Díky dalšímu bývalému
žákovi naší školy, Romanovi Kabelemu, profesionálnímu
policistovi, si žáci mohli vyzkoušet ochranné a obranné pomůcky pro zásahovou jednotku policie. Ochranný štít, policejní zbraň a pouta měl v ruce snad každý z žáků. Však je
to příležitost, která se nemusí opakovat.
Exkurzi jsme zakončili v Auto-moto muzeu Vitvar
v Nové Pace, kde jsme kromě krásných veteránů viděli
hračky a další věci z každodenního života, které používali
i naši děděčkové a babičky. Odcházeli jsme s myšlenkou, že
je dobré vzpomínat na minulost, už jen pro to, abychom si
vážili toho, co máme dnes.
-lm-

Exkurze – Letiště Václava Havla Praha
Ve středu 17. května jsme se vydali na dlouhou objednanou exkurzi na letiště do Prahy. Vyjížděli jsme v půl osmé
od školy. Pražský provoz nám trochu napínal naši nervovou soustavu, k 3. terminálu jsme dorazili za deset minut
deset. Šťastni, že máme ještě deset minut k dobru, jsme
se šli nahlásit na centrum exkurzí. Byli jsme mile přivítáni a odkázáni do haly, kde si nás měl vyzvednout průvodce. Zřejmě chyba v komunikaci dopomohla k tomu,
že jsme s dětmi stáli na jedné straně haly a průvodce na
druhé. Musel nás vidět… Nakonec se naše cesty spojily
a exkurze mohla začít.
Nad maketou letiště jsme si vyslechli základní informace o letišti. Zjistili jsme, že terminál 3 je určen pro soukromé odlety popř. pro zvláštní odlety – např. sportovců. Dostali jsme identiﬁkační visačky a vyrazili na celní kontrolu.
Vše kovové odevzdat do plastového boxu, který projel
rentgenem, sami jsme prošli bezpečnostním rámem. Proč
někteří pípali, i když neměli nic kovového, jsme nezjistili.

Prohlídka ale byla pečlivá. Prošli jsme do místnosti, kde
jsme si mohli vyzkoušet různé typy sedaček, prohlédnout
si uniformy.
Přesunuli jsme se ven, kde na nás čekal autobus, který
s námi více než hodinu jezdil po letištní ploše. Projeli jsme
technické zázemí – stanoviště hasičů či policejních vrtulníků, hangáry, v nichž se letadla opravují, „parkoviště“ letadel (leteckých společností i soukromníků). Sledovali jsme
přistání i vzlety. Co dvě minuty se na ranvveji objevovala
malá i velká letadla. Viděli jsme i to, jak funguje organizace před vzletem či po přistání. Kdo chtěl, dozvěděl se
zajímavé věci o letecké přepravě.
Průvodce, který se zpočátku zdál velmi odměřený a nepřístupný, během povídání „zlidštěl“, takže vše nakonec
proběhlo v poklidné atmosféře. Čas vyměřený na exkurzi
rychle utekl a my se vydali zpátky do Pecky. Doprava byla
plynulá, takže z letiště jsme byli za dvě hodinky doma.
-šk-
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