informuje

		
- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

7. a 21. června
8. června

Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň
3 dny vychladnout.

Pozvání Mateřské školy v Pecce

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali v sobotu 11. června 2016 na Den otevřených dveří v naší mateřské škole.
Program: 9:30 hodin – slavnostní zahájení
9:45 – 16:00 hodin – prohlídka školy, školní zahrady,
dokumentace školy, výstava prací dětí
11:00 hodin – 1. vystoupení dětí v sále městyse Pecka
14:00 hodin - 2. vystoupení dětí v sále městyse Pecka
Přijďte se podívat do mateřské školy, která prošla v loňském
roce rekonstrukcí, přijďte se podívat,
jak prožíváme čas s dětmi v mateřské škole.
Těšíme se na Vás.

Pozvání na volejbal
Ženy
4. června od 10 hodin, volejbalové kurty Kemp Pecka
Pecka - Studenec
18. června od 10 hodin, volejbalové kurty Kemp Pecka
Pecka - Jezbiny

Muži
4. června od 10 hodin, volejbalové kurty Kemp Pecka
Pecka - Hronov
18. června od 10 hodin, volejbalové kurty Kemp Pecka
Pecka - Semily

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v červnu 2016

6/2016

i

Pozvání na fotbal

TJ Lázně Bělohrad - Pecka + FKM Javorka - červen 2016
datum

den

kdo

kolo

zápas

kde

Hořice

zač.

4.6.

SO

MP

8

4.6.

SO

SŽ

22

Javorka – Nový HK

Pecka

14:30

9:00

4.6.

SO

B

13

LB/PC – Chomutice

Pecka

17:00

5.6.

NE

SP

9

Javorka/Miletín

Miletín

9:00

5.6.

NE

A

28

LB/PC – České Meziříčí

Miletín

17:00

11.6.

SO

SP

10

Hořice

9:00

11.6.

SO

SŽ

12

Předměřice – Javorka

11.6.

SO

B

14

LB/PC – Hořice B

Pecka

14:30

12.6.

NE

A

29

LB/PC – Miletín

Miletín

19.6.

NE

A

30

LB/PC – Libčany

Miletín

17:00

17:00

LEGENDA:
A – muži A			1.A třída Královéhradeckého kraje
B – muži B 			Okresní přebor Jičínska
SŽ – starší žáci			Krajská soutěž U15 Královéhradeckého kraje
SP – starší přípravka		Krajský přebor U11 Královéhradec. kraje, finálová sk.
MP – mladší přípravka		Krajský pohár U9 Královéhradeckého kraje

PECKA KROS - středa 15. června 2016

Běh je veřejný a je určen všem věkovým kategoriím – neregistrovaným i registrovaným běžcům. Je rovněž zařazen do Poháru běžce Českého ráje.
Prezentace probíhá od 15 hodin před vstupem do hradu Pecka, start první kategorie
v 16,00 hodin.
Každý účastník dostane zapůjčené startovní číslo, které si viditelně upevní. V cíli
toto číslo odevzdá.
V případě malého počtu účastníků v kategorii mohou pořadatelé tuto sloučit s další.
Každý účastník, který chce být klasifikován, musí závod dokončit a dodržet stanovenou trať pro svou kategorii.
V cíli obdrží každý účastník nápoj. Další občerstvení je možno zakoupit ve stánku u hradu.
Běžci, kteří se umístí na 1. – 3. místě ve všech kategoriích, obdrží diplom a cenu dle
možností pořadatele. Vyhlášení výsledků bude probíhat průběžně nebo bezprostředně
po doběhu poslední kategorie.
Informace na: vydra.pavel@email.cz, mobil: 604278459
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi svého zdravotního stavu.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

1. června od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Pan Smraďoch
– sehrání herecké etudy ze stejnojmenné knihy divadelním spolkem Smajlík.
		 Po skončení představení následuje krátká návštěva knihovny, ukázka knihy
		 a informace o soutěži, pro kterou se představení připravovalo. Akce se koná
		 ke Dni dětí pro žáky ZŠ a MŠ Pecka.
2. června od 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
– další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Program: Společné
		 malování dětí a maminek. S sebou ochranné oblečení na ven pro práci s barvou,
		 svačinku a 30,- Kč do klubového fondu.
3. června od 19 hodin, Kostel sv. Bartoloměje
– Flos florum - Pocta Karlu IV.
		 – přednes Alfred Strejček, loutna Jindřich Macek, akordeon Jitka Baštová.
			 Pořádá MKS Nová Paka.
4. června od 14 hodin, Lyžařský areál v Dolcích – Dětský den
– zábavné odpoledne pro děti plné soutěží a her. Občerstvení zajištěno.
7. června v 8 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Zájezd na závěrečný seminář
- slavnostní ukončení 2. semestru Virtuální univerzity třetího věku, které se koná
		 ve Vrchlabí v kulturním domě. Sraz v 8 hodin před knihovnou. Pouze pro
		 přihlášené studenty.
10. června od 19 hodin, Kostel sv. Bartoloměje – Noc kostelů
– Mše za Pecku na zahájení, komentovaná prohlídka, zpřístupněná věž.
		 Od 20 hodin Slavnostní koncert - Händel, Mysliveček, Mozart v podání Hořického
		 komorního orchestru k 30. výročí založení souboru.
11. června od 10 hodin, Mateřská škola Pecka
– 30 let Mateřské školy Pecka
		 - oslava otevření nové mateřské školy a připomenutí 70 let od založení mateřské
			 školy v Pecce
11. června od 14, 16 a 18 hodin, hrad Pecka
– Dobývání hradu Pecka
		 - šermířská vystoupení se skupinou historického šermu REGO
12. června od 14 hodin, hrad Pecka – Kašpárkovy čertoviny
– divadelní pohádka v podání DS Smajlík Pecka
12. června od 17 hodin, hrad Pecka – Pět dolarů za lásku
– divadelní představení v podání souboru Dipona
15. června od 15 hodin, u hradu Pecka – 9. ročník Pecka krosu
– celostátní závod běhů mimo dráhu. Závod je určen všem zájemcům registrovaným
		 i neregistrovaným, všech věkových kategorií – od předškoláků až po veterány.
		
Prezentace od 15.00 hodin, start 1. kategorie od 16,00 hodin. Hlavní trať měří 4 km.
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16. června v 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
– další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Program: Vycházka
		 ke kostelíčku ve Stupné. S sebou pití, svačinku a 30,- Kč do klubového fondu.
		 Sraz na Žižkově v 9 hod.
17. června v 9,15 hodin, Klub českých turistů Pecka – Turistický pochod
– odjezd z Pecky z náměstí linkovým autobusem v 9:15 hod. do Horní Brusnice,
		
autobusová zastávka Obecní úřad. Trasa: Horní Brusnice - pension Zátiší - vrcholovou
		 cestou k vysílači Červený vrch - Myší dírou na koupaliště v Pecce. Délka trasy 10 km.
24. - 25. června, hrad Pecka – Pecka 2016
– Benefiční festival hudby a divadla.
25. června, od 17 hodin, náves Kal – Svatojánská pouťová veselice
- hudba Ing. Paulů - Tandem Band , občerstvení zajištěno, srdečně zve SDH Kal
30. června v 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Program: Hraní, zpívání,
		 tanec, říkanky. S sebou: svačinku a 30,- Kč do klubového fondu.
30. června v 16 hodin, sál hasičské zbrojnice – Hurá na prázdniny
– Program: Jedinečná kouzelnická show. Jedná se o kouzelnické vystoupení, do kterého

		
		
		
		
		
		

jsou děti aktivně zapojovány. Kouzelník kouzlí v doprovodu klauna, který program velmi
oživí a děti se celou dobu náramně baví. Klaun dětem za odměnu vytváří zvířátka
z tvarovacích balónků. Dále na programu: dětská diskotéka, tombola, soutěže. Zveme
rodiče i děti jakéhokoliv věku. Vstupné: 10,- Kč za dítě, doprovod rodičů zdarma.
Občerstvení za levné ceny zajištěno (párky, limonády, káva, čaj, pro dospělé čepované
pivo, atd.). Organizátoři – Knihovna Kryštofa Haranta, ZŠ a MŠ Pecka a Městys Pecka.

1. červenec v 9,15 hodin, Klub českých turistů Pecka – Turistický pochod
– odjezd z Pecky z náměstí linkovým autobusem v 9:15 hod. do Horní Brusnice.
		 Trasa: Horní Brusnice – Zvičina - Dračí studánka - Podzvičinské lázně - Bílá
		 Třemešná. Zpět do Pecky linkovým autobusem. Délka trasy do 10 km.
3. července od 19 hodin, hrad Pecka– Musica Antiqua
– tradiční koncert komorního smyčcového orchestru z Trutnova.
5. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Cyrilometodějský pohár 2016
– XVI. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Občerstvení zajištěné
		 v kempu, po skončení je připravena taneční zábava.
5. července od 20 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Taneční zábava skupiny Efekt
8. - 17. července, hrad Pecka – Léto se Sinistrem
– tradiční šermířská vystoupení skupiny historického šermu a jiných nepravostí
		 Sinister - Ohnivá show, Orient, Renesance, Románská doba, Třicetiletá válka,
		Gotika.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

