informuje

V neděli 21. června 2015 od 16 hodin uvede divadelní soubor
Smajlík Pecka na hradě Pecka premiéra pohádky „Koláč štěstí“,
autor Jan Makarius
Hrají:
Anežka Plotová			Eliška Nosková
Klára Stuchlíková		Anička Chudobová
Kristýna Pavlová			Simona Menčíková
Eliška Stuchlíková		Romana Trunečková
Marie Baudischová		Tomáš Burděj
Lucie Jedličková			Jiří Tazlar
Autor písní: Miroslav Pěnička
Zpěv: Sbor žáků ZŠ Lomnice nad Popelkou
Výroba zvuku: Zdeněk Relich
Zvuk: Tomáš Stuchlík
Inspice, kostýmy: Jana Krchová
Režie: Ivana Nosková

Soutěž o ceny pro děti
Namaluj obrázek a dones ho na pohádku
Po divadelním představení budou z obrázků vylosováni tři výherci!
Na všechny kluky a holčičky se těší král, princezna, zbrojnoš
a další pohádkoví hrdinové!
Za DS Smajlík Ivana Nosková

Poděkování

Oddíl malých hasičů SDH Lhota u Pecky děkuje SDH Vidonice,
SDH Kal a panu Luboši Trunečkovi (fa Aquaplyn) za sponzorské dary
v celkové hodnotě 5.500 Kč. Dětem byla za tyto peníze zakoupena kovová ruční džberovka a umělohmotná štafetová proudnice
v hodnotě 4 600 Kč. Zbylé peníze budou použity na další potřebný
materiál.
Dále děkujeme lhotským hasičům za umožnění přestupu k SDH
Lhota u Pecky. Bez jejich pomoci by činnost malých hasičů byla
ukončena v červnu 2014. Na další spolupráci se těší 26 Soptíků
a jejich vedoucí
Eva Jůzová

Úřad městyse Pecka

Divadelní soubor „Smajlík“ Pecka zve
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Základní škola Pecka

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Pecka vyhlašuji se souhlasem zřizovatele
na pondělí 29. 6. 2015 a na úterý 30. 6. 2015 ředitelské volno. Pro nezbytné případy
je zajištěn chod školní družiny od 7 do 15.15 hod.

Svoz popelnic v červnu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
9. a 23. června
Bělá u Pecky				
10. června
Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.
Dále upozorňujeme, že místní poplatek z odpadu měl být uhrazen do 31.3.2015, při výzvě k úhradě bude již připočten poplatek z prodlení.
Z důvodu velmi častých požárů kontejnerů na směsný odpad (v okolních obcích
a ve sběrném dvoru) vyzýváme občany, aby do nich neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň 3 dny vychladnout.

Kultrurní sdružení Harant Pecka

V červnu se opět uskuteční Harantovské slavnosti historického zpěvu
Harantovské slavnosti historického zpěvu se od roku 1993 konaly každý lichý rok,
a to až do roku 2013. Možná to bylo třináctkou na konci, možná shodou jiných okolností,
sbory se přihlásily čtyři, takže jsme konání festivalu odvolali. V termínu konání slavností
tehdy proběhl na hradě koncert sboru Amabile ze SOŠPg v Nové Pace.
Vloni v srpnu přijel v rámci oslav 450. výročí narození K. Haranta koncertovat sbor
Collegium 419. Pecku dobře zná, účastnil se několika ročníků HSHZ. Sbormistr Čeněk
Svoboda se tehdy nabídl, že rád pomůže s propagací slavností mezi sbory. Jak slíbil,
tak se i stalo. I díky němu tak máme 11 sborů, které přijedou interpretovat historickou
hudbu.
Na přetrženou nit je tedy navázáno. XI. ročník bude zahájen v pátek 19. června
ve 20 hodin na hradě Pecka. Koncert s názvem Italia mia a podtitulem Láska zakletá
do madrigalu bude v režii pana Čeňka Svobody a proběhne při svíčkách. Doufáme, že
samotný název i atmosféra přilákají široké publikum.
V sobotu proběhne hodnocená přehlídka, na níž jednotlivé soubory předvedou své
umění. Podle stanovených podmínek budou prezentovat vícehlasou hudbu renesance
a raného baroka. Výkony bude posuzovat odborná porota, do níž přislíbili účast panové Martin Horyna, Lukáš Hurník a Vilém Valkoun. Všichni tři se našich slavností jako
porotci účastnili. Ani letos porota nebude udělovat 1., 2. nebo 3. místo, ale vyzdvihne,
čím který sbor vyniká nad ostatními. Naše slavnosti jsou tím specifické, nemáme pevně
dané kategorie, v kterých se vyhrává. Pokaždé je to trochu jinak.
Sobotní odpoledne vyplní seminář pro sbormistry, ve kterém se budou moci dozvědět, jak lze pracovat s renesanční hudbou. Večer pak proběhnou na hradě a kostele
volné koncerty jednotlivých sborů. Tam už žádné podmínky nejsou (tedy kromě časové
dotace).
Nedělní mší Missa Osculetur me od Orlanda di Lassa slavnosti zakončíme.
Věříme, že sborům se u nás bude líbit a příjemně si užijí červnový víkend. A na netradiční koncerty srdečně zveme i veřejnost.
Šárka Kodymová
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Knihovna Kryštofa Haranta

Chystáme pro vás nový projekt: Univerzita třetího věku. Projekt je určen všem
seniorům. U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní
vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. Knihovna Kryštofa Haranta plánuje
v letošním roce zahájit virtuální U3V. Garantem studijního programu a organizačním
garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. Systém výuky je
založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami.
VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy.
Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy včetně
nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Základní
počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k řednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí
– i podle vzoru svých spolužáků - ovládání internetu, popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory nedílným pozitivem, neboť počítač
zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.
Pozitivem Virtuální U3V je pro seniory - mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni - i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti
v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace
při skupinové výuce. Prosíme případné zájemce, aby se začali nezávazně hlásit do prvního semestru, který plánujeme spustit v říjnu 2015. Hlásit se můžete telefonicky
na č. 493 799 525, e-mailem: knihovna.pecka@seznam.cz nebo osobně v knihovně.

Kulturní, společenské a sportovní akce
1. - 2. června od 12:30 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– 8. ročník Republikového finále AŠSK ČR ve vybíjené
3. června od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Vzpomínka na historickou Pecku
– promítání fotoklipů s historickými fotografiemi městečka.
		 Slovem provází Naďa Hamanová
5. června od 17:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Houby od jara do zimy
– přednáška s fotoprojekcí mykoložky J. Pravcové.
6. června od 19 hodin, hasičská zbrojnice Arnoštov – Arnoštovské vytrubování
- trubači Markazíni si připravili ukázky nejen lovecké hudby, ale i známých
		 filmových melodií a písní ze Semaforu. Občerstvení v podobě zvěřinového
		 gulášku a dalších specialit zajištěno. Výtěžek z akce bude věnován na opravu
		 hasičské zbrojnice v Arnoštově.
7. června v 11 hodin, hrad Pecka - 6. ročník projektu Na kole dětem
- veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem. Sportovní projekt na podporu
		 onkologicky nemocných dětí. Přidat se může každý na kousek, etapu nebo
		 celou trasu. Akce probíhá od 3. do 13. června napříč celou Českou republikou.
7. června od 9:30 hodin v kostele v Pecce – Boží Tělo
– součástí mše bude připomínka odkazu lidického faráře P. Josefa Štemberky
		 a slavnostní posvěcení opraveného pískovcového kříže u kostela. V případě
		 hezkého počasí bude bohoslužba sloužena na náměstí u venkovního oltáře,
		 tak jak to bývalo zvykem před 2. světovou válkou.
8. června od 17:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Tak trochu jiná školka
– přednáška Mgr. Evy Chudobové.
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13. června, hrad Pecka – 16. ročník Dobývání hradu
- se skupinou historického šermu REGO
19. června - 21. června, hrad Pecka, kostel sv. Bartoloměje
– 11. ročník Harantovských slavností historického zpěvu
19. června od 20:00 hodin v Rytířském sále hradu Pecka – koncert Italia mia
			– Láska zakletá do madrigalu v provedení souboru I Dilettanti.
20. června od 9:30 hodin, hrad Pecka – slavnostní zahájení slavností
			– od 10.00 hod. hodnocená přehlídka pěveckých sborů v Rytířském sále.
				 Od 18:00 hodin koncerty pěveckých sborů v kostele sv. Bartoloměje
				 a v Rytířském sále hradu Pecka.
21. června v kostele v Pecce – slavnostní mše
			– zazní Oktet na dvojsborovou mši Osculetur me od Orlanda di Lassa
				 v podání souboru I Dilettanti. Vstupné na jednotlivé koncerty 50,- Kč
19. června - 21. června, Koupaliště a kemp Pecka
– XV. ročník srazu Fan klubu ŠKODA VM & HK
		
– Tradiční sraz s programem a spanilou jízdou okolím.
20. června od 14 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Gulášové hody
– přijďte ochutnat.
20. června od 10 hodin, klubovna ve Vidonicích – 4. ročník nohejbalového turnaje
– občerstvení a další hry pro děti zajištěny.
21. června od 15 hodin, parkoviště u hradu – Putování za pohádkou
– soutěžní cesta s cílem na nádvoří hradu Pecka.
21. června od 16 hodin, hrad Pecka – Koláč štěstí
– divadelní soubor Smajlík Pecka uvádí premiéru pohádky.
26. a 27. června, hrad Pecka – Festival Pecka 2015
– hudebně divadelní festival, pořádá OS Bezdružic
27. června od 19 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Oldies disco
– diskotéka pro všechny věkové skupiny
27. června od 16 hodin, náves Kal – Svatojánská pouťová veselice
– hudba country skupina Náhoda a Ing. Pavlů, občerstvení zajištěno,
		 srdečně zve SDH Kal
4. července od 15 hodin, lyžařský areál v Dolcích – Hurá prázdniny

– zábava, hry pro děti i dospělé, občerstvení
4. července, hrad Pecka – Musica Antiqua
– tradiční koncert smyčcového orchestru

5. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Cyrilometodějský pohár
– turnaj ve volejbalu smíšených družstev
5. července od 20 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Taneční zábava skupiny Efekt

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

