informuje

5. června 2013 od 19.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Rozbor hospodaření za rok 2012
3) Účetní závěrka za I. čtvrtletí 2013
4) Valná hromada VOS a.s.
5) Prodej a koupě nemovitostí
6) Různé
7) Diskuze, usnesení, závěr
24. června 2013 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Program:
1) Závěrečný účet 2012
2) Územní plán
3) Prodej a koupě nemovitostí
4) Různé
5) Diskuze, usnesení, závěr

Svoz popelnic v červnu 2013
				

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

- svozový den úterý
11. a 25. června
11. června

Ve sběrném dvoru je připraven kontejner na ukládání trávy, listí.
Větve a roští odkládáme na zvlášť vymezený prostor ve sběrném dvoru.
Nově jsme zavedli třídění plastových lahví – pro ně slouží speciální žluté pytle, které jsou k vyzvednutí ve sběrném dvoru nebo
na úřadu. Odevzdávají se pouze ve sběrném dvoru.
Upozorňujeme, že do těchto pytlů se ukládají pouze plastové
lahve po nápojích.

Úřad městyse Pecka

Zastupitelstvo městyse Pecka
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Nové internetové stránky městyse Pecka

Městys Pecka má spuštěné nové internetové stránky. Průběžně probíhá jejich doplňování a aktualizace. Občané mají možnost zaregistrovat si svůj mail, na který jim
budou zasílány novinky a aktuality.
Adresa www stránek: www.mestys-pecka.cz

Znečišťování veřejných prostranství

Radní na svém zasedání diskutovali nad problémem znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy a volným pobíháním psů. Právě v jarním období se nejvíce
projeví znečištěné chodníky, veřejná prostranství a viníci jsou většinou majitelé psů.
Apelujeme na ně, aby si po svých miláčcích uklízeli, aby je nenechávali volně pobíhat
po vesnicích. Městys Pecka má vydanou obecně závaznou vyhlášku „O zákazu volného
pobíhání psů“. Porušování a nedodržování této vyhlášky řeší správní odbor Městského
úřadu v Nové Pace, uložená pokuta může být až do výše 30.000,-Kč.

Očkování psů proti vzteklině - 4. června 2013

4. června 2013 proběhne v některých částech Městyse Pecka očkování psů proti
vzteklině. Cena za 1 psa: 110,-Kč.
Bělá u Pecky – u hasičské zbrojnice: v 15:30 hodin
Pecka – u úřadu: 16 – 16:30 hodin
Lhota u Pecky – u hasičské zbrojnice: 16:45 hodin
Staňkov – na návsi: 17:15 hodin
Vidonice – na návsi: 17:30 hodin

Základní škola informuje

Školní rok 2012/2013 končí na Základní škole Pecka v úterý 25.6.2013.
Na dny 6.6. – 28.6.2013 ředitelka školy vyhlašuje se souhlasem zřizovatele ředitelské
volno. Pro nezbytné případy bude zajištěn chod školní družiny od 7 do 15:15 hod.

Provoz Mateřské školy Pecka o hlavních prázdninách
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že Mateřská škola Pecka
bude v provozu od 1.7. do 12.7. 2013 a od 19.8. – 30.8. 2013 od 6:30 do 15 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2013.

Provoz školní jídelny při ZŠ Pecka o hlavních prázdninách
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna bude v provozu do 12.7.2013 a od 8.8. do 30.8.2013. Výdej obědů do nádob
od 11 do 12 hod. a ostatní obědy od 12 do 13 hodin.
Obědy na měsíc září je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 26. 8. 2013 od 10.30
do 12 hodin a v úterý 27. 8. 2013 od 10.30 do 14 hodin, nebo dle dohody s vedoucí školní
jídelny p. Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 2. 9. 2013.

Sběr starého papíru

V pondělí 10. června 2013 od 7 do 16 hod., v úterý 11. června 2013 od 7 do 15
hodin a ve středu 12. června 2013 od 7 do 8 hodin se koná sběr starého papíru u
Základní školy v Pecce. Papír může být netříděný, ale svázaný.
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Místní knihovna v Pecce informuje

Z důvodu nemoci bude provoz knihovny do konce června omezen – zavřeno bude
vždy ve čtvrtek. Úterý a pátek zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení.
Výpůjční doba – červen 2013
Úterý

9 - 12, 13 - 17

Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek

9 - 12, 13 - 17

Místní knihovna Vidonice informuje

V měsíci červnu bude provoz knihovny z důvodu nemoci omezen. Zavřeno bude 4. a
18.6. Děkujeme za pochopení.

Pecka kros již pošesté

Již pošesté se uskuteční ve středu 19. června odpoledne PECKA KROS, celostátní
běh, který je určen jak registrovaným, tak amatérským běžcům. Vypsány jsou tradičně
kategorie od předškoláků až po veterány. Prezentace začíná u vstupu do hradu Pecka
od 15 hodin. První kategorie - předškoláci - odstartují v 16 hodin. Pořadatelé připravili
celkem pět tratí. Hlavní kategorie mužů, žen a veteránů se vydá na trať dlouhou čtyři
kilometry v 17 hodin. Organizátoři očekávají start zhruba osmdesátí závodníků. Běžci
na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží diplomy, poháry a ceny dle možností pořadatele, kterými jsou OK Reco Sport a Městys Pecka. Závod je rovněž zařazen
do běžeckého seriálu Pohár běžce Českého ráje 2012. Vítězi Pecka krosu se v minulosti
stali například Jiří Čivrný, Blanka Paulů nebo Radoslav Groh. Organizátoři zvou všechny
zájemce o běh v zajímavém terénu.

Kulturní, společenské a sportovní akce
1. června od 19 hodin, hrad Pecka
– Cestovatelská beseda s Jiřím Tichým na vrcholek Aconcaguy
– další z cestovatelských besed, tentokrát na vysokohorský track s Jiřím Tichým
		 (vnukem peckovského drogisty Jana Tichého) na nejvyšší horu Jižní Ameriky
		 a do národních parků Chile a Argentiny.
1. června od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– O zlatou píšťalku Kryštofa Haranta
		 – Turnaj ve volejbalu rozhodčích. Čeští, ale i zahraniční rozhodčí, se představí
			 v již 3. ročníku prestižního turnaje
5. června od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Nad bělskými kronikami
– v rámci cyklu čtení v knihovně
7. – 9. června, Koupaliště a kemp Pecka
– Motosraz
		– Program: Visací zámek, Komunál, Tři sestry Bandiots, Vaťák, Iron Maiden Revival,
			 ohnivá show, soutěže.
			 Vstupné: Pátek+Sobota 250,- Kč., Pátek: 150,- Kč., Sobota 150,- Kč.
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9. června od 15 hodin, Disco Phoenix Pecka – Velká dětská show
- Městečko Pecka bude uvedeno do Pohádkového království Zdeňka Trošky.
		 Součástí bude dětský karneval, kouzelník Jirka Hadaš se svým programem,
		 diskotékou a soutěžemi, vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj hastrmánka
		 Pecičku, prodej pohádkových knih
12.
		
		
		

června, Místní knihovna v Pecce – Pasování na čtenáře
slavnostní uvedení prvňáčků do světa knížek a čtení.
Program a čas budou upřesněny. Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče a další
příbuzní či přátelé. Součástí bude i prohlídka knihovny a možnost prvního
vypůjčení knížek pro naše nové čtenáře.

15. června od 14, 16 a 18 hodin, hrad Pecka – Dobývání hradu
– velkolepé šermířské klání, pořádá SHŠ REGO Vrchlabí
18. června od 18 hodin, Rytířský sál hradu Pecka – Pocta Kryštofu Harantovi
– koncert pěveckého sboru AMABILE
19. června od 15 hodin, u vstupu do hradu Pecka – 6. ročník PECKA KROS
– celostátní závod, běh v zajímavém terénu pro všechny věkové kategorie
20. června od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Kurz práce na počítači
– pro úplné začátečníky, doba trvání 2 hodiny, cena 50,-Kč za lekci, pouze pro přihlášené
21. června od 18 hodin, nádvoří hradu Pecka – Folklórní soubory na hradě
– vystoupení souborů z Chorvatska a Slovenska
22. června od 14 hodin, u klubovny ve Vidonicích – 2. ročník nohejbalového turnaje
- občerstvení a další hry pro malé a velké zajištěny
22. června od 9 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – 6. ročník sraz Škoda fan klub
– k vidění budou škodovky všech kategorií, soutěže během akce
23. června od 14 hodin, sál Úřadu městyse Pecka – Míček Flíček
- Pohádka dramatického kroužku Smajlík při ZŠ Pecka. Občerstvení pro malé
		
i velké zajištěno. Slosovatelné dětské vstupenky. Vstupné: dospělí 50,-Kč, děti 30,-Kč
26. června od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Klub maminek s dětmi
– s sebou tepláčky, návštěva hřiště, v případě nepříznivého počasí náhradní
		 program v knihovně
27. června, Místní knihovna v Pecce – Dětská dílnička
– výroba dekorativních předmětů s 3D efektem. Lektorka: Hana Kalistová – naučí
		 zajímavou techniku zdobení. Cena materiálu 50,-Kč
28. – 29. června, hrad Pecka
– Benefiční festival hudby a divadla – pořádá o.s. Bezdružic
29. června od 17 hodin, na návsi v Kalu
– Pouťová veselice
		 – hudba Plastic Fífl, občerstvení zajištěno

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

