informuje

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna bude během letních prázdnin v provozu
do 11. 7. 2014 a od 6. 8. do 29. 8. 2014.
Výdej obědů do nádob bude probíhat 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 25. 8. 2014 od 10.30 do 12 hodin a v úterý 26. 8. 2014
od 10.30 do 14 hodin, nebo dle dohody s vedoucí školní jídelny
paní Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 1.9.2014.

Kniha Peckovské vesnice opět v prodeji
Kniha pohledů do historie vesnic z okolí Pecky je opět k dostání v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce, na Úřadě městyse
Pecka a v Pohádkovém infocentru na náměstí v Pecce.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Nová služba naší knihovny: Zabalíme Vaše knihy do specielní
ochranné fólie z velice kvalitního materiálu. Vhodné dětem do školy
na učebnice. Výhody: drží tvar, odolává špíně, má vysokou pevnost
a odolnost – výborné vlastnosti fólie chrání knihy a učebnice účinněji
než obyčejné obaly. Cena za obalení jedné knihy: 5,- Kč. Po dohodě
možno i na počkání. Pro více informací volejte: 493 799 525.
Knihovna Kryštofa Haranta vyhlašuje v rámci oslav 450. výročí narození Kryštofa Haranta výtvarnou soutěž pro děti

„Kryštof Harant a jeho doba“.
Namaluj, jak si představuješ nejslavnějšího hradního pána na Pecce - jeho portrét, atmosféru doby, ve které žil, Haranta na cestách,
Haranta hudebníka apod. Pro svoje dílo můžeš zvolit libovolnou
techniku a přinést je označené na formátu A4 do konce srpna
do knihovny nebo zaslat na adresu knihovny Pecka 2, 507 82 Pecka.
Nejlepší práce budou vystaveny a odměněny na Peckobraní
dne 20.9.2014.

Úřad městyse Pecka

Základní škola informuje
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Svoz popelnic v červenci 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			

8. a 22. července

Bělá u Pecky - pozor změna!!! Svozový den úterý nebo středa
Bělá u Pecky			
8.(9.) července

Svoz popelnic v srpnu 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			

5. a 19. srpna

Bělá u Pecky - pozor změna!!! Svozový den úterý nebo středa
Bělá u Pecky			
5.(6.) srpna
Na žádost svozové firmy vyzýváme občany Bělé u Pecky, aby přistavovali popelnice již v úterý, popelnice však můžou být vyvezeny ve středu. Ponechte, prosím,
nevyvezené popelnice u svozových míst do středy tak, aby nevadily v průjezdnosti
komunikací.

Kulturní a společenské akce
5. července od 9 hodin, koupaliště a kemp Pecka – Cyrilometodějský pohár
– turnaj ve volejbalu smíšených družstev
5. července od 20 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Taneční večer se skupinou EFEKT
12. července od 9 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Turnaj v plážovém volejbalu
		
- turnaj ve volejbalu smíšených družstev
12. - 19. července, hrad Pecka
– Šermířská vystoupení na nádvoří hradu
		 – švarní šermíři, ladné tanečnice a špetka legrace
16. a 17. července, hrad Pecka – Fortis - šermířská vystoupení
19. července od 21.30 hod., hrad Pecka – Hry s ohněm
- působivé večerní hrátky s ohni na nádvoří hradu
19. července, Koupaliště a kemp Pecka – Tenis Pecka open 2014
- tenisový turnaj
26. července, Koupaliště a kemp Pecka – Smíšený míčový sedmiboj
26. července od 19 hodin, hrad Pecka
– Hudební pouť za Kryštofem Harantem
2. srpna od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Peckovská struna 2014
- 10. ročník folk a country festivalu
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3. srpna od 15 hodin, náměstí v Pecce
– Bomberos - divadelní představení souboru Squadra Sua
		 – hasičská groteska a ohnivý pouliční slapstick o třech klaunech, kterým
			 velí hlavně voda a hrdinské heslo „bližnímu ku pomoci“. Rodinné před			 stavení zaměřené zejména na otce a děti. Vstupné dobrovolné.
8. srpna od 15 hodin, skála na Žižkově
– 100 let Žižkova - tradiční žižkovská pouť
		 – posezení přátel Žižkova, chalupářů, chatařů s opékáním buřtů
15. srpna od 18 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Mše Kryštofa Haranta Missa quinis vocibus super Dolorosi martir
		 a hudba jeho současníků (Phillipe Verdelot, Giovanni Gabrieli, Nicolas
		 Gombert, Carlo Gesualdo) v podání hudebního souboru Colegium 419
16. srpna, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj ve volejbalu
23. srpna, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj trojic v nohejbalu
23. a 24. srpna (v sobotu od 10, 14 a 15,30 hodin; v neděli od 11 a 14 hodin), hrad Pecka
– Pouťový víkend - šermířské pohádky v podání SHŠ Rego Vrchlabí
23. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Tradiční pouťová zábava
		 – k poslechu a tanci hraje hudba Duo P+B, občerstvení zajištěno
24. srpna, náměstí v Pecce – Tradiční Bartolomějská pouť
24. srpna, hrad Pecka – Loutkové představení pro děti
- loutkový soubor Rolnička z Nové Paky zahraje pohádku pro děti
28. srpna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– 2. ročník turnaje v Člověče, nezlob se a 1. ročník Pexesománie
		 - počet soutěžních míst omezen, přihlášky osobně v knihovně nebo
			 telefonicky na čísle: 493 799 525. Přihlášení účastníci mají přednost.
30. srpna od 10 hodin, u klubovny ve Vidonicích
– 3.ročník nohejbalového turnaje
		
- občerstvení a další hry pro malé i velké zajištěny
3. září od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Nahlédnutí do Ruska
- cestopisná beseda s fotoprojekcí. O návštěvě Moskvy a Leningradu bude
		 vyprávět Olga Jakubcová.
5. září od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Tři sestry 2014 Gambrinus tour
		– letní open air kapely Tři sestry s tradičními hosty E!E, Doctor P.P.,
			 De Bill Heads. Vstupné v předprodeji: 275,-Kč, na místě: 300,-Kč.
6. září od 14, 16 a 18 hodin, hrad Pecka – 15. ročník Dobývání hradu Pecka
- šermířská vystoupení skupiny historického šermu Rego Vrchlabí
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Peckakros - 7. ročník
Po sedmé se ve středu odpoledne na Pecce uskutečnil Pecka kros, celostátní běh
mimo dráhu určený pro všechny věkové kategorie. Na čtyři různé tratě se vydala
sedmdesátka běžců a potěšující bylo, že nejvíce jich odstartovalo v kategorii předškoláků – pětadvacet. Většinu startovního pole zde tvořily děti z MŠ Pecka a HSK
Benecko. Početné zastoupení měli i mladší žáci a žákyně a v hlavní kategorii dospělých odstartovalo patnáct závodníků. Závodilo se za příjemného počasí a po doběhu byli vyhodnoceni všichni účastníci. Absolutním vítězem na čtyřkilometrové
trati s členitým profilem se stal Tomáš Veber z Tatranu Chodov ve vynikajícím čase
16:29 minut. Druhé místo obsadil Vojtěch Záveský z Lázní Bělohrad a třetí Vladimír Vacarda ze Slovanu Liberec. Nejrychlejší ženou se stala Marcela Najmanová
z Hradce Králové.
Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům, kteří dodali pěkné ceny
– Městysu Pecka, Seco Group, Pivovar Konrád Vratislavice, Bag International a Uzeniny Beta. A samozřejmě i paní učitelkám z MŠ Pecka a těm, co pomáhali s organizací - panu Styblíkovi, paní Machkové a Brzákové, Martinu Zamlarovi a všem
běžcům za předvedené výkony. Na Pecce se letos ještě uskuteční v poslední den
roku tradiční Silvestrovský běh Kryštofa Haranta.
Z výsledků:
Předškoláci 1:
1. Martin Doucha – HSK Benecko
2. Václav Rubáš – MŠ Pecka
3. Jan Bezstarosti – MŠ Pecka

Ml. žáci:
1. Lukáš Pajak – ZŠ Pecka
2. Dominik Troya – Nová Paka
3. Petr Bláha – ZŠ Pecka

Předškolačky 1:
1. Barbora Háková – Sokol Studenec
2. Tereza Stuchlíková – MŠ Pecka

Ml. žákyně:
1. Aneta Erlebachová – HSK Benecko
2. Ema Drábková – ZŠ Pecka
3. Eliška Stuchlíková – ZŠ Pecka

Předškoláci 2:
1. Jan Rubáš – MŠ Pecka
2. Jakub Janiš – MŠ Pecka
3. Václav Holubec – HSK Benecko
Předškolačky 2:
1. Anna Holmanová – HSK Benecko
2. Lada Losíková – Sokol Studenec
3. Blanka Jindřišková – HSK Benecko
Nejml. žáci:
1. Tomáš Jakubský – ZŠ Pecka
2. Filip Zamlar – Nová Paka
3. Dominik Křížek – ZŠ Pecka
Nejml.žákyně:
1. Eliška Nosková – ZŠ Pecka

St. žáci.
1. Daniel Beneš – ZŠ Pecka
Dorost:
1. Jakub Nosek – Cyklo Harant Pecka
Muži 1:
1. Vojtěch Záveský – Lázně Bělohrad
Ženy:
1. Marcela Najmanová – Hradec Králové
Muži 2:
1. Tomáš Veber – Tatran Chodov
Muži 3:
1. Vladimír Vacarda – AC Slovan Liberec
Muži 4:
1. Jan Kadavý – Jablonec nad Nisou

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		 web: www.mestys-pecka.cz

