informuje

V pondělí dne 13. července 2015 proběhne na Peckovsku
očkování psů proti vzteklině
Bělá u Pecky - u hasičárny
17.00
Pecka - u úřadu 		
17.30
Lhota - u hasičárny
18.00
Staňkov - u Čeperky
18.15
Vidonice - náves		
18.30
Cena za 1 psa je 140,- Kč

Nabídka prodeje kuřic
Kuřice ze šlechtitelských programů Hendrix Genetics a Dominant.
Dovoz zdarma až do kurníku!
Nabízíme špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici, vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční
bronchitidě, bursitidě a pseudomoru. Informace zašleme e-mailem.
Termíny dovozu (čtvrtek):
2. července 2015 - program DOMINANT 12 týdnů, cena 140,30. července 2015 - program HENDRIX GENETICS 14 týdnů, 150,20. srpna 2015 - program HENDRIX GENETICS 17 týdnů, 180,3. září 2015 - program DOMINANT 19 týdnů (před snáškou), 190,Objednávky: Kuřice je nutno objednat. V objednávce uveďte
termín, druh a počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku
potvrdíme a kuřice přivezeme na adresu. Dobu dojezdu upřesníme
2-3 dny předem.
Telefon: 722 162 246

e-mail: Farmicka.Orlik@seznam.cz

Základní škola informuje
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že
školní jídelna bude během letních prázdnin v provozu do 11. července 2015 a od 6.srpna do 31. srpna 2015.
Výdej obědů do nádob bude probíhat od 11 do 12 hod. a ostatní
obědy od 12 do 13 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 1.9.2015.

Úřad městyse Pecka

Očkování psů proti vzteklině

7-8/2015
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Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Knihovna Kryštofa Haranta omezuje během prázdnin provoz takto:
- vždy ve čtvrtek ZAVŘENO
- v úterý a pátek zůstává provoz nezměněn
Z důvodu revize knihovního fondu bude zavřeno v týdnu od 6. do 10. července 2015.
Místní knihovna Vidonice bude v průběhu letních prázdnin zavřená. Běžný pravidelný provoz zahájíme od 28. srpna 2015.
Děkujeme za pochopení a všem uživatelům přejeme krásnou a slunnou dovolenou.

Od myšlenky k realizaci - multifunkční hřiště Staňkov
S myšlenkou pořízení nového hřiště ve Staňkově přišla parta místních nadšenců
a chalupářů, kteří společně dlouhodobě provozovali rekreační volejbal a nohejbal.
Původní hřiště z dob reálného socializmu, umístěné na pozemku po levé straně při
vjezdu do Staňkova, však již svými rozměry, nerovným a kluzkým povrchem, stejně
jako i nebezpečnou blízkostí u stále frekventovanější silnice, nevyhovovalo.
První záměr zrekonstruovat a zmodernizovat původní hřiště však narazil na nesouhlas
části obyvatel Staňkova a tak bylo hledáno jiné řešení, které by bylo akceptovatelné pro
všechny strany. Díky angažovanému přístupu vedení městyse se podařilo najít a směnou
získat nový vhodný terén, a to přímo ve svahu za obecním domem Čeperka. Po vypracování projektové dokumentace, rozpisu materiálu a vyřízení všech povolení včetně vyjasnění
formy dodavatelských vztahů, bylo koncem července 2014 konečně započato s výstavbou.
Práce pod odborným vedením pana Pavla Bezstarosti st. pokračovaly rychle a plynule a
tak již koncem srpna bylo hřiště v hrubých rysech hotovo. V průběhu zimních měsíců se
rozvinula diskuze o tom, zda bude konečným povrchem původně plánovaný umělý trávník,
nebo sice o něco dražší, ale bezpečnější, na údržbu podstatně méně náročný, umělohmotný kazetový povrch Bergo belgické výroby. Pro volbu tohoto povrchu hovořila rovněž
několikanásobně delší životnost a především, flexibilita použití – volejbal, nohejbal, malá
kopaná, inline bruslení, popřípadě i zimní bruslení. Vedení městyse velmi pečlivě porovnávalo veškerá pro i proti a konečná volba padla jednoznačně pro povrch Bergo!
S příchodem jara pokračovaly práce kolem budoucího hřiště – šikmé svahy byly
pokryty protierozní sítí sponzorovanou rodinou Bezstarosti, osázeny pečlivě zvolenými
keři a rostlinami, opraveno oplocení kolem požárních nádrží-bazénů, dokončeno oplocení hřiště ochrannou sítí, okolí upraveno zatravněním a vydlážděním. Ve finále potom
odborná firma dodala a položila umělý povrch.
Dobrá věc pro současnou i další generaci se podařila! Nezbývá, než poděkovat
všem, kteří se aktivně přičinili o zdar projektu – zastupitelstvu a radu obce, firmám
podílejícím se na realizaci (za zmínku stojí „kouzlení“ Petra Krátkého s těžkou technikou) a v neposlední řadě nezištné práci jednotlivců, kteří svým přínosem a nasazením
dokázali „dotlačit“ projekt do úspěšného konce a přitom snížit cenu stavby zhruba
o 1/3, než bylo rozpočtováno. Především však patří velký dík panu Pavlovi Bezstarosti
st., který věnoval desítky a desítky hodin svého volného času pro dobro věci. Bez jeho
odborných znalostí a nasazení pro věc by se projekt jen těžko realizoval.
Nezbývá než popřát všem uživatelům nového hřiště, mezi které jsou samozřejmě
vítáni i návštěvníci z jiných částí Pecky, hodně radosti ze sportovních aktivit a příjemných chvil při společné zábavě.
Vladimír Říha, Staňkov – léto 2015
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Svoz popelnic v červenci a srpnu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

7. a 21. července, 4. a 18. srpna

Bělá u Pecky

8. července, 5. srpna

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.
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.

Vítězem osmého Pecka krosu se stal Míla Honců
Za příjemného běžeckého počasí se u vchodu do hradu Pecka sešlo ve středu 17. června odpoledne více jak sto běžců, aby odstartovali do osmého ročníku Pecka krosu. Potěšitelné je, že odstartovalo velké množství těch nejmladších adeptů, a to zejména z Pecky,
Studence a Benecka. Kvalitní konkurence se sešla i mezi dospělými. Absolutním vítězem
na čtyřkilometrové trati se stal Míla Honců startující za SK Nové Město nad Metují, který
dosáhl výborného času 16:32 minut. Za ním skončili Vojtěch Záveský a Radek Kahánek
(oba z Lázní Bělohrad). Mezi ženami si skvěle počínala nestárnoucí bývalá reprezentantka
v běhu na lyžích Blanka Paulů, která vyhrála časem 20:38 minut. Organizátoři z OK Reco
Sport Pecka jsou potěšeni její pravidelnou účastí. Závody se v kategoriích dospělých
a veteránů započítávaly také do Poháru běžce Českého ráje. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě závodů podíleli, mimořádné poděkování MŠ a ZŠ Pecka a rodičům
za motivaci dětí ke startu (přišlo jich letos opravdu hodně) a dále Městysu Pecka, Seco
Group, Reco Design a Pivovaru Konrád za ceny pro nejúspěšnější.
Vítězi kategorií se stali:
Předškoláci 1:
Filip Podlipný – LOB Nová Paka
Nikola Jenčková – Jičín

Dorost:
Michal Petrlík – AC Rumburk
Pavlína Drmlová – Sklenařice

Předškoláci 2:
Jakub Janiš – Hradec Králové
Natálka Machková – Pecka

Muži, ženy 1:
Míla Honců – SK Nové Město nad Metují
Michaela Patolánová – BŽB

Nejmladší žáci a žákyně:
Tomáš Jakubský – Pecka
Karolína Pavlová – Sokol Studenec

Muži, ženy 2:
František Buřil – Vidochov
Jana Škorpilová – SC Jičín

Mladší žáci a žákyně:
Kajetán Suk – Pecka
Eliška Stuchlíková – Pecka

Muži 3:
Vladimír Vacarda – Eleven Run Team

Starší žáci a žákyně:
Jiří Čermák – TJ Semily
Simona Menčíková – Pecka

Muži, ženy 4:
Jiří Čivrný – Slovan Liberec
Blanka Paulů – Maratónstav Úpice
Pavel Vydra

Prohlídky kostela sv. Bartoloměje - červenec a srpen
Soboty: 10.30, 13 a 15 hodin
Neděle: 10.30, 13 a 15 hodin
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Kulturní, společenské a sportovní akce
4. července od 15 hodin, lyžařský areál v Dolcích – Hurá na prázdniny
		
- zábava, hry pro děti i dospělé, občerstvení
5. července od 19 hodin, hrad Pecka – Musica Antiqua
– tradiční koncert smyčcového orchestru z Trutnova
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
10. července od 18 hodin, Fara Pecka - Mistr Jan Hus před 100 lety
- čtení z peckovských kronik ze začátku 20. století a místo M. Jana Husa
		 v kontextu současných českých dějin
11. - 18. července, hrad Pecka – Šermířská vystoupení skupiny Sinister
– zaměření na období gotiky, renesance, třicetileté války, ohnivá show
31. července - 1. srpna od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
- Country festival Pecka 2015
		 – vystoupí Věra Martinová, Fešáci, Michal Tučný revival Plzeň, Tomáš Linka
			 a přímá linka, Rangers Band, BlueGround a Klára, Country skupina Náhoda z Pecky
8. srpna od 19 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Oldies disco
27. srpna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Turnaj v Člověče, nezlob se a Pexesománii
		 - Tradiční turnaje pro děti, ve kterých je hlavní výhrou pohár knihovny. Dále jsou
			 připraveny medaile pro první tři výherce a pro každého zúčastněného malá odměna
			 za snahu. Předem přihlášení účastníci mají přednost
29. srpna, fotbalové hřiště v Pecce – 1. domácí utkání okresního přeboru ve fotbale
29. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Tradiční pouťová zábava
		
– k poslechu a tanci hraje hudba Duo P+B, občerstvení zajištěno
30. srpna v 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Slavnostní mše při příležitosti Bartolomějské pouti v Pecce
		
– doprovází Svatovavřinecký chrámový sbor Jilemnice
30. srpna, náměstí v Pecce – Tradiční Bartolomějská pouť
– soutěžní cesta s cílem na nádvoří hradu Pecka.
2. září od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Historie čsl. legií za 1. světové války
– literární beseda s projekcí a představení knihy Stopa legionáře Zdeňka Ležáka.
		 Na závěr akce autogramiáda – knihu lze zakoupit u autora za výhodnější cenu.
		 Vstupné dobrovolné.
5. září od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Tři sestry 2015
– koncert populární skupiny
6. září, fotbalové hřiště v Pecce – Harantiáda 2015 III. ročník
– sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

