informuje

Drůbež Červený Hrádek opět 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 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.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Zažijte knihovnu jinak! Srdečně Vás zveme na tradiční Týden knihoven od 5.10. do 11.10. do Knihovny Kryštofa Haranta.
Tak jako každoročně je připravena spousta zajímavých akcí
a pořadů pro celou rodinu. Informace o nich naleznete na plakátech, na webových stránkách knihovny i města a na zadní
straně Bulletinu Městyse Pecka. Opět přihlašujeme nové čtenáře zdarma, udělujeme amnestii dlužníkům, losujeme 3 čtenáře, kteří získají drobné ceny a prodlužujeme půjčovní dobu
(od pondělí do pátku kromě čtvrtka bude otevřeno do 17 hod.).
Nenechte si ujít mimořádnou příležitost, která se opakuje jen
jednou do roka.

Informace o projektu VU3V
VU3V – virtuální univerzity třetího věku: Startujeme
7. října 2015 seminářem “Barokní architektura v Čechách”.
Seminář se skládá ze šesti přednášek vždy po 14 dnech. Poslední přednáška a závěrečný test proběhne 16.12. Předběžná
cena za jeden semestr je: 350,- Kč pro registrované čtenáře
a 400,- Kč pro ostatní. Ještě máme poslední volná místa. Přihlašovat se můžete a více informací na tel.: 493 799 015 nebo
osobně v knihovně. Přijďte se nezávazně podívat na první ukázkovou přednášku.

Úřad městyse Pecka

Nabídka prodeje kuřic
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Harantiáda 2015
III. ročník Harantiády nám trochu zamotal hlavu. Na původní termín 6. záři 2015
bylo nádherné počasí jaksi v nedohlednu a tak jsme si veškerou přípravu zopakovali o 14 dní později, tedy 20. září. Jenže hodinu před začátkem se nad peckovským
hřištěm rozpršelo. Naštěstí se vybralo a odpoledne se nakonec ukázalo jako přívětivé. Bohužel, přeložení akce a trochu nejisté počasí nám určitě ubralo na účasti.
Neděle 20. září 2015, TJ Harant Pecka pořádá již III. ročník Harantiády. Příprava
disciplín, zřízení sportovišť, zabezpečení ozvučení akce, zabezpečení cen, sponzorských darů a pojištění akce dalo pořadatelům spousty práce. Ještě, že máme pár
pracovitých a skvělých členů, kteří se umějí nadchnout a přiloží ruku k dílu. Bohužel,
díky přeložení akce se nám letos nepodařilo zajistit náhradní doprovodný program.

Co to vlastně Harantiáda je?
•
•
•
•

sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku
disciplíny jsou uzpůsobeny věku sportovců rozdělením do věkových kategorií
pro nejmenší do čtyř let je vyčleněn samostatný sektor
všechny děti jsou dle dosažených výkonů odměněny a mohou si vybrat ceny
dle dosažených bodů

Ještě trochu z historie:
V roce 776 př. n. l. byly v Aténách uspořádány první antické olympijské hry, které
se konaly až do roku 394 n. l.. V průběhu století proběhlo několik pokusů o jejich
obnovení zejména v italských městech a později v Anglii a v samotném Řecku. První
novodobé letní olympijské hry se konaly v Aténách v roce 1896, první novodobé
zimní olympijské hry proběhly v roce 1924 ve francouzském městě Chamonix a první
Harantiáda byla uspořádána 8. září 2013 ve východočeském městečku Pecka.

Jak to bylo v neděli?
V pravé poledne se scházíme na hřišti a začínáme pomalu připravovat disciplíny.
Harantiádovský oheň, který má hořet po celou dobu konání akce a nakonec je určen k opékání buřtů, už máme připravený od 6. září, kdy byl původní termín, jen
kontrolujeme, zda nám za čtrnáct dní vyschnul. Jenže v jednu hodinu začalo pršet,
naštěstí jen krátce a tak jsme hranici nově vycpali suchým roštím. Je připraven
sektor pro drobotinu do 4 let. Házení míčkem do otevřené pusy pohádkového šaška, shazování kuželek, skládání puzzlového krtečka a lovení rybiček je jen krátký
výčet připravených disciplín. Pro skoro školní 5 – 6 let, školáky 7 – 10 let a velké
borce 11 – 15 let jsou připraveny další disciplíny. Silově náročné lehy-sedy a dřepy,
házení na cíl, skákání v pytlích a přes švihadlo, hod kriketovým míčkem, člunkový
běh, kopy na fotbalovou branku a zručnostní jízda na kole.
Ve dvě hodiny se obáváme, že nejisté počasí naše sportovce odradilo. Naštěstí
se tak nestalo a Harantiádovské klání mohlo začít. Od 14:00 hod. se nám sjíždějí a scházejí jednotlivé výpravy mladých sportovců z Peckovska a okolí. Dorazila
i výprava z Jičína, Miletína, Lázní Bělohradu a Borovnice. Zapálením Harantiádovského ohně ve 14:30 hod. je Harantiáda 2015 oficiálně zahájena. Celkem jsme viděli
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výkony 55 borců, což je proti II. ročníku, díky počasí pokles téměř o třetinu. Počasí
se přeci jen umoudřilo, sportovní výkony, množství sportovců s rodiči a kvalitní
zabezpečení akce udělalo své. Harantiáda se nakonec povedla ke spokojenosti
účastníků i naší. Teď vymýšlíme jak příští rok. Naši kolegové z Olympijského výboru
pořádají olympiádu jednou za čtyři roky, my Harantiádu pořádáme každý rok, takže
je vidět, že to „máme znatelně náročnější“. Věříme, že účastníkům se odpoledne
líbilo, sportovci byli spokojeni s výkony i s cenami a těšíme se na příští ročník.

A tak ještě rekapitulace:
776 př. n. l.
1896			
1924			
2013			
2014			

první antické olympijské hry
první novodobé letní olympijské hry v Aténách
první novodobé zimní olympijské hry v Chamonix
I. ročník Harantiády v Pecce
II. ročník Harantiády v Pecce

III. ročník Harantiády v Pecce
Datum konání:
20. 9. 2015
Místo konání:		fotbalové hřiště Pecka
Počet sportovců:
55
Počet disciplín:
16
Rozpočet:		závratných 11 000,- Kč
K nezaplacení:		práce a nadšení pořadatelů
		podpora městyse Pecka a sponzorů

Harantiáda 2016
Zatím nepopsaný list, jedno je však jisté Harantiáda 2016 opět bude!

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.
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Svoz popelnic v říjnu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
27. října
Bělá u Pecky		
14. a 28. září
Topná sezóna je tu, proto upozorňujeme a vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat
alespoň 3 dny vychladnout.

Kondiční cvičení pro ženy všech věkových kategorií
2. září 2015 od 19 hod. jsme zahájili 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
7. října od 10 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Zahájení VU3V
- virtuální univerzita třetího věku. Seminář Barokní architektura v Čechách,
		 přednáška 1. – ukázková, pro veřejnost.
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.
8. října od 15 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta v Pecce – Pohádka u kašny
– zábavné odpoledne s knihovnou - čtení pohádky pro malé i velké, úkoly
		 a soutěže, na závěr opékání buřtů. Pití pro děti zajištěno. V případě
		 špatného počasí se akce koná v sálu hasičské zbrojnice Pecka.
9. října od 13 do 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Odpoledne s Večerníčkem
- Malé soutěžení pro nejmenší k připomenutí 50. výročí Večerníčku, příchod
		 možný kdykoliv v průběhu akce.
17. října od 18 hodin, farní stodola - Nejkrásnější historické zahrady
- beseda s autorem úspěšné stejnojmenné knihy doplněná projekcí.
21. října od 10 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – VU3V
– virtuální univerzita třetího věku. Seminář Barokní architektura v Čechách,
		 přednáška 2. Pouze pro přihlášené studenty.
25. října od 14 hodin, kostel sv. Bartoloměje a farní zahrada - Poděkování za úrodu
– tradiční podzimní slavnost s požehnáním plodů z letošní sklizně a s malým
		 trhem domácích výrobků.

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

