informuje

I letos připravuje Lázeňský mikroregion stolní kalendář
na rok 2019. Z důvodu změn v zastupitelstvech obcí a těžší
komunikace s obcemi mikroregionu bude letos kalendář
k dostání až ke konci letošního roku. O zahájení distribuce
budete informováni na úřední desce, webových stránkách obce,
v knihovně a mobilním rozhlasem.

Provoz Úřadu městyse Pecka
o vánočních svátcích

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

21. 12. 2018

zavřeno

Čtvrtek

27. 12. 2018

provozní doba od 7.00 do 12.00 hod.

Pátek

28. 12. 2018

zavřeno

Běžný provoz bude zahájen ve středu 2. 1. 2019.

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce
Poslední půjčovní den v tomto roce je čtvrtek 20. 12.
a ve Vidonicích úterý 11. 12. 2018. V novém roce bude opět
otevřeno od 3. 1. 2019.
Všem uživatelům knihovny děkujeme za přízeň a přejeme
příjemné prožití vánočních svátků, hodně krásného čtení
pod stromečkem a vše nejlepší do nového roku 2019.

Ředitelství Základní školy
a Mateřské školy Pecka oznamuje
Provoz Základní školy i Mateřské školy Pecka končí v tomto
kalendářním roce v pátek 21. 12. 2018.
Pravidelný provoz bude zahájen ve středu 7. 1. 2019
Provoz školní jídelny končí v tomto kalendářním roce
v pátek 21. 12. 2018. Pravidelný provoz školní jídelny bude
zahájen ve středu 3. 1. 2019.

Úřad městyse Pecka

Lázeňský mikroregion vydá opět
stolní kalendář

12/2018
1/2019
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Svoz popelnic v prosinci 2018
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

4. a 18. prosince

Bělá u Pecky				

5. a 19. prosince

Svoz popelnic v lednu 2019
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

1. a 15. ledna

Bělá u Pecky				

2., 16. a 30. 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.

Ustavující zasedání zastupitelstva městyse Pecka
Proběhlo 31. října 2018 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Pecka
Zastupitelstvo městyse po projednání:
a) volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích:
1. starostou městyse
Hanu Štěrbovou
- uvolněná funkce
2. místostarostou městyse
Jaroslava Mikulku
- uvolněná funkce
3. další členy rady městyse
Ing. Michala Drábka
		
Štěpánku Machovou
		
Františka Pavlíčka
- neuvolněné funkce
b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva městyse
c) bere na vědomí:
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona
		 o obcích
Dovolte mi, abych jménem zastupitelů poděkovala vám všem, kteří jste nám
dali své hlasy a umožnili nám tak podílet se na rozvoji našich obcí. Naší snahou
bude Vaši důvěru nezklamat.
Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví,
štěstí a úspěchy.
Hana Štěrbová
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Silvestrovský běh již po jedenácté
11. ročník - Silvestrovský běh Kryštofa Haranta Pecka
Datum: 31.12. 2018
Prezentace: od 10:00 hodin – Úřad městyse Pecka - přízemí
Start: náměstí Pecka od 10:30 hodin
Kategorie:
Předškoláci – předškolačky (2012 a mladší) – 150 metrů
Žáci - žákyně 1 – (2009 – 2011) – 500 metrů
Žáci – žákyně 2 – (2006– 2008) – 500 metrů
Žáci – žákyně 3 – (2003 – 2005) – 500 metrů
Dorostenci – dorostenky (2000 - 2002) – 1200 metrů
Muži – ženy 1 – (1979 – 1999) – 1200 metrů
Muži – ženy 2 – (1969 – 1978) - 1200 metrů
Muži – ženy 3 – (1959 – 1968) – 1200 metrů
Muži a ženy 4 – (1958 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.
Pořádají: OK Reco Sport Pecka a Městys Pecka
Přijďte si protáhnout tělo na závěr letošního roku!

Kulturní, společenské a sportovní akce

1.prosince od 16 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta – Rozsvícení vánočního stromku
- Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pecka, občerstvení zajištěno

7. prosince od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Jedna vločka zimu nedělá…
– předvánoční koncert dětí MŠ a ZŠ Pecka, pěveckého sboru Sedmihlásek a Zvoneček
8. prosince od 14 hodin, KD Bělá u Pecky – Mikulášská besídka s nadílkou
– SDH Bělá u Pecky zve děti i rodiče
8. prosince od 15 hodin, KD Kal – Mikulášská nadílka pro děti
– SDH Kal zve děti i rodiče. Balíčky je třeba objednat na telefonním
		 čísle 737 801 089 nebo 775 935 994
8. prosince od 16 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Mikulášská besídka v Pecce
		
– SDH Pecka zve děti na setkání s Mikulášem, čertem a andělem. Čeká vás
			 spousta zábavy, prohlídka hasičské zbrojnice i aut a pro hodné děti nadílka.
			 Hudba DJ Tomáš Stuchlík. Občerstvení zajištěno.
13. prosince od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Koledy
- přednáška D. Šimkové, ve které se seznámíme s vánočním příběhem, církevními
		 dějinami, které daly vzniknout koledám, poslechneme a zazpíváme si téměř
		 600 let starou koledu a porovnáme české tradice se zahraničními.
		 Po přednášce posezení u cukroví a punče. Vstup zdarma.
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13. prosince od 15 hodin, ZŠ a MŠ Pecka – Vánoční dílničky pro děti a rodiče
- Výroba vánočních dekorací. 1 výrobek = 10,-Kč
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
24. prosince od 21 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
– 11. 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
– 28. 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.
12. ledna od 19 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Výroční valná hromada SDH Pecka
12. ledna od 17 hodin, KD Bělá u Pecky
– Výroční valná hromada SDH Bělá u Pecky
24. ledna od 18 hodin, Fara Pecka
- Nad opraveným tablem padlých z Peckovska
		 – Beseda s historikem P. Tomášem Petráčkem a s restaurátorkou
			 Kateřinou Samkovou - Mrovjecovou
26. ledna od 20 hod., KD Čeperka – Ples SDH Staňkov
- Srdečně zveme na tradiční ples. K poslechu a tanci hraje Duo Kindl. Slosování
		 o zajímavé ceny. Výtečné občerstvení zajištěno.
2. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Sportovní ples
		
- hudba Vofouz, bohatá tombola, občerstvení zajištěno

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.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

