informuje

Vážení voliči,

jak jistě víte, budeme ve dnech 7. a 8. října 2016 volit své zástupce do Královéhradeckého kraje a do Senátu.
Tím, že se zúčastníte voleb, dáte svým hlasem jasně najevo,
že vám není lhostejný osud celého našeho regionu.
Přeju nám všem, abychom měli šťastnou volbu a ti, kteří ve volbách uspějí a budou se podílet na rozvoji Královéhradeckého kraje,
aby nezapomínali, že i na malých obcích jsou lidé, kteří zde chtějí
žít plnohodnotný život.
Těšíme se na vás u voleb 2016.

Rekonstrukce krajských silnic na Peckovsku

V návaznosti na rekonstrukci silnice č. III/28440 z Pecky - křižovatka pod hřbitovem do Borovnice - napojení na již zrekonstruovaný
povrch je povolena celková uzavírka předmětné silnice v termínu
od 26. září 2016 do 20. listopadu 2016. Rekonstrukci provádí firma
M-Silnice a.s., zodpovědná osoba (stavbyvedoucí) Miroslav Kunt,
tel. 602 641 697.
Spodní úsek silnice z křižovatky ke hřbitovu bude provádět firma
Nadoz s.r.o. Jedná se o přípravné práce - osazení silničních obrubníků, úprava kanalizačních vpustí, zhotovení podkladových stabilizačních vrstev ve výkopech a zahájení výstavby parkovacích ploch
a úprava prostoru před hřbitovem. V konečné fázi bude položen
asfaltový koberec.
Objízdné trasy: pro osobní automobily přes obec Stupná a Vidochov, pro nákladní automobily přes Novou Paku.
Žádáme všechny o trpělivost a pochopení.

TJ Harant Pecka zve na fotbal
1.10. v 16,30 hodin LB/Pecka – Stará Paka
15.10. v 16 hodin
LB/Pecka – Lužany
29.10. ve 14,30 hodin LB/Pecka – Milíčeves

Úřad městyse Pecka

Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje a do Senátu

10/2016
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Kondiční cvičení pro ženy všech věkových kategorií

21. září 2016 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

Knihovna Kryštofa Haranta informuje

Knihovna Kryštofa Haranta vás zve na Týden knihoven, který se koná od 3. do 9. října 2016. Kromě zahájení dalšího semestru VU3V se koná například cestopisná přednáška a další akce. Po celý týden bude probíhat přihlašování nových čtenářů zdarma,
amnestie dlužníků, věrným čtenářům budeme zdarma rozdávat antistresové omalovánky, které k této kampani nakreslila výtvarnice Renata Juráková. Autora nejzajímavěji
vymalované omalovánky čeká v knihovně odměna.

Svoz popelnic v říjnu 2016

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

25. říjen
12. a 26. říjen

Harantiáda 2016
Jak to bylo v neděli 4. září 2016?
Dopoledne v devět hodin se scházíme na peckovském hřišti. Sluníčko po nás pokukuje z pod lehkých mráčků a je teplo a příjemně. My se pouštíme do příprav. Stavíme
Harantiádovskou hranici, připravujeme jednotlivé disciplíny a aparaturu pro ozvučení
akce. Začátek na hřišti máme naplánovaný na druhou hodinu.
Ve 13:30 hod. se na peckovském náměstí Kryštofa Haranta zapaluje Harantiádovský oheň za účasti malých sportovců a jejich rodičů. Pan Josef Berger, dlouholetý
člen cyklistického oddílu TJ Harant Pecka, jeden z organizátorů nadační akce Na kole
dětem, cyklista tělem i duší, jej po úvodních slovech předává peckovské atletické
legendě jehož doménou byl a je oštěp, několikanásobnému Mistru republiky a šestému z Mistrovství Evropy, panu Karlu Machkovi. Ten společně s doprovodem přináší
Harantiádovský oheň na peckovský stadión, kde jej předává další peckovské legendě,
tělocvikáři, dlouholetému předsedovi TJ Harant Pecka, fotbalistovi i cyklistovi panu
Jiřímu Styblíkovi, který za potlesku účastníků zapaluje Harantiádovskou hranici a HARANTIADA 2016 může vypuknout.
Nejprve vystoupení mažoretek z Nové Paky a soutěžení se rozjíždí na plné obrátky.
Je připraven sektor pro drobotinu do 4 let. Házení míčkem do otevřené pusy pohádkového šaška, shazování kuželek, skládání puzzlového krtečka, lovení rybiček. To je jen
krátký výčet připravených disciplín. Pro starší děti je připraveno dalších 10 disciplín.
Kop na fotbalovou branku, hod na přesnost se shazováním pyramidy z dřevěných kostek, hod daleký kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, skoky v pytli, člunkový běh,
cyklistická jízda zručnosti, přeskoky přes švihadlo, dřepy a stezka zručnosti s přeskoky
přes překážky, slalomem, podlézáním překážek a nesením míčku na lžíci.
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Všech 83 sportovců si s nástrahami sportovního odpoledne poradilo na výbornou,
což jsme díky reportážnímu mikrofonu v rukou pana Vladislava Stárka, věděli hned
z „první ruky“ a nebylo pochyb, že se mladým sportovcům daří. Na závěr odpoledne proběhla ukázka výcviku psů a krátká beseda s několika důležitými radami jak
na výchovu psů. Děti si mohli i poslušnost pejska vyzkoušet a dokonce si ho i pohladit.
O ukázku se zasloužil pan Tomáš Pospíšil společně se svým psem, několika násobným
domácím šampiónem a nositelem bronzové a stříbrné medaile z Mistrovství Evropy.
Úplnou tečkou na závěr bylo opékání buřtů na ohni z Harantiádovské hranice.
Teď už 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 o pořádný kousek náročnější“. Věříme, že
účastníkům se odpoledne líbilo,
sportovci byli spokojeni s výkony i s cenami a těšíme se na
příští ročník. Velké díky všem
členům i nečlenům TJ, kteří pomohli s organizací a partě ,,Old
School“, která se ujala rozhodcovských postů a velkou měrou
přispěla ke zdárnému průběhu
sportovního odpoledne. Byli to
ti v černých trikách, které jste
mohli potkat u většiny sportovních sektorů.

A tak ještě rekapitulace:
776 př. n. l.

první antické Olympijské hry

1896

první novodobé letní Olympijské hry v Aténách

1924

první novodobé zimní Olympijské hry v Chamonix

2013

I. ročník Harantiády v Pecce

2014

II. ročník Harantiády v Pecce

2015

III. ročník Harantiády na Pecce

2016

letní Olympijské hry Rio 2016

IV. Harantiádovské hry v Pecce
Datum konání:

4. 9. 2016

Místo konání:

fotbalové hřiště Pecka

Počet sportovců:

83

Počet disciplín:

16

Rozpočet:

závratných 13 000,- Kč

K nezaplacení:

práce a nadšení pořadatelů

2017

zatím nepopsaný list, jedno je však jisté:

V. Harantiáda 2017 opět bude !!!
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Kulturní, společenské a sportovní akce
3. října od 11 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Slavnostní předání pamětních listů
		 – setkání se studenty VU3V a slavnostní ukončení 2. semestru.

5. října 2016 od 17.30 hodin - Knihovna Kryštofa Haranta Pecka
– Havajské ostrovy – zážitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji
		 - přednáška Petra Nazarova, autora cestopisných publikací.
5. října od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Zahájení třetího semestru VU3V
		– virtuální univerzita třetího věku. Téma Život a dílo Michelangela Buonarroti,
			 veřejně přístupná přednáška – ukázková, pro veřejnost.
6. října od 9,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Mateřský klub Harantíci
– logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity
		 se zpěvem a říkadly - 3. lekce. Pouze pro přihlášené účastníky. S sebou
		 svačinku, oblečení na cvičení a 30,- Kč do klubového fondu.
13. října od 9,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Mateřský klub Harantíci
– logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity
		 se zpěvem a říkadly - 4. lekce. Pouze pro přihlášené účastníky. S sebou
		 svačinku, oblečení na cvičení a 30,- Kč do klubového fondu.
14. října – Poslední pochod v tomto roce
– pořádá Klub českých turistů, odbor Pecka. Odjezd linkovým autobusem
		 v 8:44 hodin z náměstí v Pecce do Nové Paky, kde bude prohlídka zakarpatského
		 kostelíku. Poté bude procházka okolo Husova kopce. Oběd dle dohody. Zpět
		 do Pecky se pojede linkovým autobusem.
14. října od 18 hodin, KD Bělá u Pecky
– Vzpomínkové setkání u příležitosti 50 let, které uplynuly od skončení vyučování
		 ve škole v Bělé u Pecky.
		 - K vzájemnému vzpomínání jsou zváni bývalí žáci, žákyně a milovníci historie.
				
Nabídka občerstvení. Pořádají MLK a SDH Bělá u Pecky.
20. října od 9,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Mateřský klub Harantíci
– logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity
		 se zpěvem a říkadly - 5. lekce. Pouze pro přihlášené účastníky. S sebou
		 svačinku, oblečení na cvičení a 30,- Kč do klubového fondu.
3. listopadu od 9,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Mateřský klub Harantíci
- tvůrčí dílnička s paní hanou Kalistovou. Pouze pro přihlášené účastníky.
		 S sebou svačinku a 30,- Kč do klubového fondu.
5. listopadu, hrad Pecka
– Zavírání hradu
		
- ukončení sezóny na hradě Pecka se skupinou historického šermu Sinister

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

