informuje

Dne 11. září 2015 od 9.00 do 17.00 hod. a 12. září 2015
od 8.00 do 12.00 hod. na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne
sběr textilu pro Charitu v Úpici.

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.
Termín dovozu:
čtvrtek 3. září 2015 - program DOMINANT 19-týdnů (před snáškou), cena 190 Kč
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
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky plemen Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách, ve stáří 14 - 19 týdnů
za cenu 149 Kč - 180 Kč / kus.
Prodej se uskuteční dne 18. září a 22. října 2015 u obecního
úřadu.
Při prodeji slepiček je možný i výkup králičích kožek.
Informace podáváme ve všedních dnech od 9 do 16 hod. nebo
na telefonech: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Základní škola informuje
Slavnostní zahájení nového školního roku 2015/2016 se uskuteční v úterý 1. září 2015 v 8 hodin před školou.

Úřad městyse Pecka

Sběr pro Charitu v Úpici
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Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce nabízí školákům balení učebnic a sešitů:
Milí školáci. Chcete si usnadnit přípravu do školy? Přijďte do knihovny kdykoliv
v půjčovní době nebo po dohodě i v jiný termín a nechte si zabalit na počkání
svoje učebnice a sešity do pevné folie na míru a kvalitně. Cena za kus: 5,- Kč. Více
na tel.: 493 799 015. Nabídka platí po celý rok.
Ve čtvrtek 3. září 2015 bude knihovna z technických důvodů uzavřena.

Krásný dárek k narozeninám…

Možná, že bychom těžko na Pecce hledali někoho, kdo by nevěděl o rekonstrukci naší mateřské školy. A přece je to již 6 měsíců, kdy jsme se s dětmi přestěhovali
do budovy základní školy a naši školku převzali do svých rukou zedníci, okenáři,
topenáři, vodáci, malíři, uklízečky, učitelky i někteří rodiče a společnými silami
proměnili již téměř 30 let starou budovu v krásné prostory, které bude od září 2015
obývat padesátka dětí předškolního věku.
Městys Pecka získal dotaci na projekt Energeticky úsporná opatření objektu mateřské školy Pecka. Od jara se práce na budově nezastavily – začalo se nejprve výměnou
oken a vchodových dveří, zateplením budovy a zahalením školky do nového kabátu.
Dále byla dokončena rekonstrukce rozvodu vody po celé budově, školka má novou
vlastní plynovou kotelnu a není již připojena k základní škole. Třešničkou na dortu
bylo vymalování celé budovy a pak nás čekal už jen důkladný úklid a příprava a výzdoba školky na nový školní rok. Ti, co viděli školku naposled v měsíci únoru 2015,
budou teď, jak se říká, „kulit oči.“ Určitě bychom našli ještě něco, co by se dalo
vylepšit / např. vybavení tříd novým nábytkem, šatními boxy pro děti…/, ale i nato
snad v budoucnu dojde. V současné době jsme velice spokojeni a nezbývá nám nic
jiného než všem, kteří se na celé rekonstrukci podíleli, moc a moc poděkovat. Děti
mají nádherné prostory pro svoje hry, vzdělávání se a trávení doby, kdy jsou v péči
učitelek a ostatních zaměstnanců školy a věříme, že se jim tam bude všem moc líbit.
I my se o to budeme svou prací a pěkným přístupem k dětem snažit.
Ve školním roce 2014/2015 se začalo i s rekonstrukcí zahrady MŠ. Na projekt
Pohádková zahrada získal Městys Pecka dotaci od Královéhradeckého kraje. Dětem
jsme mohli na zahradě vybudovat prolézačku a domek z vrbového proutí, společně
s některými rodiči jsme natřeli skluzavku, houpačky, kladinu, lavičky, vybudovali
hmatový chodník, květinové i zeleninové záhonky a na malých kompostech se výborně daří dýním. Teď už jen zbývá dokončit přírodní učebnu, která je připojena
k budově MŠ, děti si v ní budou nejen hrát a odpočívat, ale především si vyprávět
s učitelkami o stále nových věcech ze světa kolem sebe. Určitě nám v ní budou
výborně chutnat i obědy a svačinky od našich kuchařek za školní kuchyně.
V úvodu tohoto krátkého povídání se zmiňuji o dárku k narozeninám. Ano,
je tomu tak. Příští rok bude této peckovské školce již 30 let a my se již teď těšíme
a připravujeme se na to, že Vás, milí spoluobčané, budeme moci pozvat do naší
školky. Pak budete moci říci, jak se dílo podařilo.
Ještě jednou všem, kteří se zasloužili o téměř novou školku, děkuji.
Dětem i svým kolegyním přeji, ať se jim v ní líbí a daří. Hezký školní rok!
za MŠ Jana Murdychová
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Domácí kompostéry pro domácnosti na Novopacku
Městys Pecka jako člen svazku obcí Novopacko se zapojil do projektu „Domácí
kompostování na Novopacku“. Předmětem projektu je nákup 300 ks domácích
kompostérů o dvou různých velikostech - 400 l a 800 l. Pro Městys Pecka je počítáno dodat 30 ks kompostérů v termínu do 30. září 2015. Tato zařízení budou
rozdělována občanům bezplatně na základě žádosti, kterou občané musí podat
nejdéle do 15. září 2015 na Úřad městyse Pecka. Žádost může být zaslána buď
mailem, poštou, nebo předána přímo na úřad. Pokud bude ze strany občanů zájem,
projekt bude pokračovat a bude požádáno o dotaci na další nákup kompostérů.
Technická specifikace kompostérů:
Objem min. 400 l a 800 l, tloušťka materiálu stěny minimálně 5 mm, předpokládaná životnost minimálně 10 let, materiál UV, stabilní recyklovaný plast, barva
zelená, hnědá nebo černá, záruka min. 3 roky, uzavíratelné víko, dvířka pro vyjímání kompostu. Kompostéry budou dodány nové a nepoužité, jednotlivě balené
s návodem k montáži a obsluze v českém jazyce.

Svoz popelnic v září 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
1. a 29. září
Bělá u Pecky		
2. a 30. září
Topná sezóna se blíží, proto upozorňujeme a vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat
alespoň 3 dny vychladnout.

Zveme vás na tradiční

Peckobraní – Peckohraní
v sobotu 12. září 2015 od 10 hodin na Náměstí Kryštofa Haranta v Pecce
za účasti Pohádkového krále Václava Vydry
Ukázky řemesel, prodej regionálních výrobků, bohaté občerstvení, tvůrčí dílničky
pro děti, loutkové divadlo Maminy Jaroměř, Vílí poklad - pohádka v interpretaci divadelního souboru Smajlík, O Budulínkovi - pohádka v interpretaci dětí z Mateřské
školy, Rozsudek Kryštofa Haranta nad nepoctivým pekařem, vystoupení country
skupiny Náhoda
Kdo přijde v kostýmu některé postavy z Peckovských pohádek, čeká na něho
odměna.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti zdarma
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Kondiční cvičení pro ženy všech věkových kategorií
2. září 2015 od 19 hod. zahajujeme pravidelné cvičení pro ženy. Přijďte
to zkusit! Necvičíme žádné složité sestavy. Cvičení probíhá v pohodovém tempu
při protažení, rozehřátí i jednoduchém posilování pro udržení kondice.
Zdena Kracíková, cvičitelka

Kulturní, společenské a sportovní akce
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 17 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Tři sestry 2015 Radegast Tour
		
– koncert populární kapely Tři sestry, jako hosté vystoupí E!E, Doctor P.P., MZH.
			 Vstupné 295 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě
6. září, fotbalové hřiště v Pecce
– Harantiáda 2015 III. ročník
		
– sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku,
			 soutěže o ceny. Začátek sportovního klání bude upřesněn na plakátech.
12. září od 10 hodin, náměstí Kryštofa Haranta
– Peckobraní - Peckohraní
		 - řemeslné trhy, tentokrát za účasti pohádkového krále Václava Vydry.
			 Vstupné 50 Kč, děti zdarma.
12. září od 9 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
- O pohár předsedkyně Lázeňského mikroregionu
		
- tradiční turnaj smíšených družstev ve volejbalu
18. září od 19 hodin, hrad Pecka
– Carmina
		
– koncert barokního souboru
7. října od 17,30 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
- Hudební procházka po naší vlasti
		 – vystoupení literárního spolku DIV z Jičína a písničkářů Ze šuplíku.
			 V pořadu zazní autorské i lidové písně s tematikou měst.
			 Vstupné dobrovolné

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

