informuje

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
Bělá u Pecky				

5. a 19. prosince
6. a 20. prosince

Svoz popelnic v lednu 2018

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
2. a 16. ledna
Bělá u Pecky				
3., 17. a 31. ledna
Topná sezóna je v plném proudu, proto důrazně upozorňujeme a vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň
3 dny vychladnout.

Provoz Úřadu městyse Pecka
o vánočních svátcích

Upozorňujeme občany, že o vánočních svátcích bude provoz
úřadu omezen:
Pátek
Středa
Čtvrtek
Pátek
Běžný provoz

22. 12. 2017 zavřeno
27. 12. 2017 provozní doba od 7.00 do 17.00 hod.
28. 12. 2017 provozní doba od 7.00 do 12.00 hod.
29. 12. 2017 zavřeno
bude zahájen v úterý 2. 1. 2018.

Zaměstnanci Úřadu městyse Pecka přejí všem občanům krásné a šťastné vánoční svátky prožité v kruhu svých nejbližších,
v novém roce pevné zdraví, štěstí a úspěchy v soukromém
i profesním životě.

Volba prezidenta České republiky

Vážení voliči,
ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (1. kolo) a 26. a 27. ledna 2018 (případné 2. kolo) budeme volit na dalších 5 let prezidenta republiky.
Přijďte, prosím, k volbám a pomozte ovlivnit další vývoj naší
krásné země.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v prosinci 2017

12/2017
1/2018

i

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starostka Městyse Pecka podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Hlasování v jednotlivých částech obce Pecka:

3.
4.
5.
6.
7.

Pecka
sál hasičského zbrojnice

v pátek 12. ledna
v sobotu 13. ledna

od 14.00 do 22.00 hodin
od 8.00 do 14.00 hodin

Bělá u P. - kult. dům
Bělá u P. + H.Javoří

v pátek 12. ledna
v sobotu 13. ledna

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00 do 9.00 hodin

Vidonice
klubovna

v pátek 12. ledna
v sobotu 13. ledna

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00 do 9.00 hodin

Staňkov
obecní dům

v pátek

12. ledna

od 16.45 do 18.00 hodin

Kal
kulturní dům

v pátek 12. ledna
v sobotu 13. ledna

od 19.30 do 21.00 hodin
od 9.30 do 10.30 hodin

Bukovina – kult. dům
Bukovina + Arnoštov
v pátek 12. ledna
od 17.00 do 18.00 hodin
+ Horní Javoří
v sobotu 13. ledna
od 9.30 do 10.30 hodin
Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Hlasovací lístky budou oprávněným voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Ze závažných důvodů může oprávněný volič požádat úřad městyse a ve dnech voleb
okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to v sobotu 13. ledna
mezi 11.00 – 13.00 hodinou.
Voliči z Bělé, Horního Javoří, Arnoštova, Bukoviny, Staňkova, Vidonic a Kalu mohou hlasovat ve volební místnosti v Pecce pouze v době, kdy se nehlasuje v příslušné části obce.
Případné 2. kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018 na shodných místech
a ve shodném čase

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje

Poslední půjčovní den v tomto roce je v Pecce čtvrtek 21. 12. 2017 a ve Vidonicích
úterý 12. 12. 2017. V novém roce bude opět otevřeno od 2. 1. 2017.
Přejeme všem uživatelům knihovny krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2018.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje

Provoz Základní školy i Mateřské školy Pecka končí v tomto kalendářním roce
ve středu 20. 12. 2017.
Pravidelný provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2018.
Provoz školní jídelny končí v tomto kalendářním roce ve středu 20. 12. 2017.
Pravidelný provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2018.
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Silvestrovský běh již po desáté
10. ročník - Silvestrovský běh Kryštofa Haranta Pecka
Datum: 31.12. 2017
Prezentace od 10:00 hodin – Úřad městyse Pecka - přízemí
Start: náměstí Pecka od 10:30 hodin
Kategorie:
Předškoláci – předškolačky (2011 a mladší) – 150 metrů
Žáci - žákyně 1 – (2007 – 2009) – 500 metrů
Žáci – žákyně 2 – (2004 – 2006) – 500 metrů
Žáci – žákyně 3 – (2001 – 2003) – 500 metrů
Dorostenci – dorostenky (1998 – 2000) – 1200 metrů
Muži – ženy 1 – (1978 – 1997) – 1200 metrů
Muži – ženy 2 – (1968 – 1977) - 1200 metrů
Muži – ženy 3 – (1958 – 1967) – 1200 metrů
Muži a ženy 4 – (1957 a starší) – 1200 metrů
Vyhlášení proběhne bezprostředně po doběhu poslední kategorie v sále hasičské
zbrojnice v Pecce. První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a ceny dle možností
pořadatele.
Malé občerstvení zajištěno.
Přijďte si protáhnout tělo na závěr letošního roku!
Pořádají: OK Reco Sport Pecka a Městys Pecka

Kulturní, společenské a sportovní akce
1. prosince, Knihovna Kryštofa Haranta – Den pro dětskou knihu
- Den otevřených dveří pro děti. Přijďte si do knihovny zahrát nové stolní hry.
		 Ukázka stahování e-výpůjček z katalogu knihovny do čtečky a tabletu. Každý
		 nový dětský čtenář získá časopis Bart Simpson zdarma! Komiksová soutěž pro
		 děti. Akce se koná po celý den v otvírací době knihovny.
2. prosince od 16 hodin, sál hasičské zbrojnice
- Mikulášská nadílka pro děti s programem
3. prosince od 14 hodin, KD Bělá u Pecky – Mikulášská besídka s nadílkou
		
- SDH Bělá u Pecky zve děti i rodiče.
7. prosince od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- Program: Mikulášská besídka, nutné je se přihlásit předem v knihovně
		 na tel. 602 556 142.
8. prosince od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje – V dálce stromeček září
- předvánoční koncert dětí MŠ a ZŠ Pecka. Těšíme se na vás a přejeme vám
		 krásný adventní čas.
9. prosince od 16 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta
– Rozsvícení vánočního stromku
		
– Vánoční balada v podání DS Smajlík a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pecka,
			 občerstvení zajištěno
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10. prosince od 14 hodin, fara Pecka – Dětské odpoledne na faře
- dílničky a hry pro děti od nejmladšího věku s dobrodružnou cestou do kostelní
		 věže na závěr. Organizují maminky z Mostku.
14. prosince od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- Program: Výroba maňásků z plsti. Možno využít jako dárek pod stromeček.
14. prosince od 15 hodin, ZŠ Pecka –Vánoční dekorace
- tvořivé odpoledne pro děti, žáky a jejich rodiče i pro veřejnost
14. prosince od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Adventní koncert
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Melodie - pobočka Pecka. Dobrovolné vstupné bude
		 věnováno na opravy kostela.
20. prosince od 15 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Předvánoční posezení v knihovně
- Posezení u cukroví a punče s připomenutím kulturních událostí v Pecce v roce 2017.
24. prosince od 20 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Půlnoční mše
		
- doprovodí pěvecký Sbor Pecka
25. prosince od 17 hodin na náměstí v Pecce - Zpívání u stromečku
– vánoční koledy si zazpíváme společně s muzikanty souboru Hořeňák a s novým
		 pěveckým sborem z Pecky
31. prosince od 10 hodin na náměstí v Pecce
- 10. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta
		
– trasa povede z náměstí na hrad, kategorie sportovců od předškoláků po veterány.
1. ledna od 14 hodin na náměstí v Pecce
- 27. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
		
– občerstvení zajištěno na vyhlídce a v cíli v sále hasičské zbrojnice v Pecce.
			 Pořadatel TJ Harant Pecka za podpory Městyse Pecka a sponzorů.
13. ledna od 19 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce - Výroční valná hromada SDH Pecka
18. ledna od 7,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Zájezd na závěrečný seminář
		
– Pro studenty VU3V. Tentokrát pojedeme do Prahy do budovy ČZU, kde proběhne
			 zhodnocení semestru a předání osvědčení. Doprava vlastní. Sraz na autobusovém
			 nádraží v Nové Pace.
20. ledna od 20 hodin, KD Kal - Hasičský ples
		
– hudba Správná Dvojka, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
25. ledna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Barunka, její skutečný příběh
– Přednáška spisovatelky Martiny Bittnerové seznamuje s životem nejslavnější české
		 spisovatelky Boženy Němcové. Probírá její skutečné dětství versus příběh Babičky
		 i osudy jejích dětí.
27. ledna, Koupaliště a kemp Pecka
– Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích
- Zahájení ve 13 hod. Závod proběhne za každého počasí. Součástí akce budou
			 od 10 hod. zabijačkové hody a vystoupení kapely Náhoda
27. ledna od 17 hodin, KD Bělá u Pecky
– Výroční valná hromada SDH Bělá u Pecky
- od 20 hodin taneční zábava, hudba Jiří Čeřovský.
3. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Sportovní ples
- hudba Vofouz, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

