informuje

1. ledna 2018, 14:00 hod. Z náměstí se vydáváme, už po dvacáté
sedmé na Krkonošskou vyhlídku. Počasí máme docela pěkné, jen
ne příliš zimní. Po sněhové pokrývce se slehla zem, zato blátíčka
je více než dost. V usměvavé a srdečné náladě si do nového roku
popřálo štěstí, zdraví, klid a pohodu necelá stovka účastníků, kteří
se potkali na Krkonošské vyhlídce.
Vycházeli jsme ve 14:00 hodin z peckovského náměstí a už za
půl hodiny se na Krkonošské vyhlídce objevili první účastníci. Další
dorazili od Bělé, z Javoří i Bukoviny. Mezi prvními dorazil i vrcholový tým. Nenechte se však mýlit, dorazil po svých, a to dříve než
auto se třemi várnicemi teplého čaje a kapkou rumu, který určitě
přišel vhod.
Na vrcholku s námi byli i osmdesátníci, ale také nejmladší
účastník, devíti měsíční Simonka. Srdečná přání, krátké rozhovory
a zpět. Někteří do tepla svých domovů a někteří do sálu Městyse
Pecka, kde na ně čekalo pohoštění.
... přejeme Vám všem, sportovcům i peciválům, úsměv
na tváři a skvělý výhled v celém roce 2018.
Za TJ Harant Pecka Ing. Vladislav Stárek

Svoz popelnic v únoru 2018
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

13. února

Bělá u Pecky				

14. a 28. února

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.

Úřad městyse Pecka

27. ročník Novoroční vycházky
na Krkonošskou vyhlídku

2/2018
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Knihovna Kryštofa Haranta připravuje

Tvůrčí dílny pro dospělé. Dejte prostor své tvořivosti a objevte svůj skrytý talent. Tvůrčí
dílny se budou konat v knihovně pod vedením p. Kalistové. Cena jedné se bude odvíjet podle materiálu, do 200,- Kč za jednu dílnu. Téma první tvůrčí dílny je malování na hedvábí,
program další dílny bude upřesněn podle zájmu a požadavků. Na každou dílnu je potřeba
se předem přihlásit. Termín bude upřesněn dle dohody a dle volné kapacity v knihovně.
Hlaste se, prosím, na tel.: 493 799 015 nebo 602 556 142 nebo osobně v knihovně.

Zájezd do Mutěnic

Přijímáme přihlášky na zájezd do Mutěnic na akci: Den otevřených sklepů. Odjezd
v pátek 20.4. po obědě (čas bude upřesněn), příjezd v neděli 22.4. ve večerních hodinách. Předpokládaná cena zájezdu: 2500,- Kč. (v ceně: ubytování bez stravy, doprava,
vstupné na akci - v rámci vstupného 400,- Kč na nákup vín). Více na www.vinozmutenic.
cz. Závazné přihlášky s úhradou přijímáme v knihovně nejdéle do konce února.

Základní škola Pecka

Mezinárodní projekt Edison podruhé na peckovské škole
Před dvěma lety se naši žáci měli možnost setkat během jednoho týdne s lektory
z pěti zemí, kteří strávili týden v našem městečku. Ve škole vedli hodiny v anglickém
jazyce, kdy dětem zábavnou formou představovali svou zemi.
Tento projekt krásně podporuje naši snahu umožnit žákům využívat anglický jazyk v reálných situacích. V minulých letech jsme pořádali výměnné pobyty a zájezdy
do zahraničí, kde žáci anglický jazyk využívali v běžném hovoru při komunikaci s žáky
partnerských škol a měli možnost ověřit si své dovednosti v angličtině. Projekt Edison,
vedený studentskou organizací AIESEC, zachází letos ještě dále v tom, že se děti během jednoho týdne seznámí s osmi zeměmi, dozví se o tradicích dané země, zatančí si
tradiční tance a třeba i ochutnají některý z pokrmů. Projekt Edison učí žáky respektovat odlišné zvyky a kultury.
Co nás tedy čeká?
Od 19. února do 23. února 2018 nás navštíví skupina osmi studentů vysokých škol
z různých zemí celého světa. Těšit se můžeme na studenty z Peru, Indonésie, Tuniska,
Indie, Ukrajiny, Gruzie a Číny. Tito studenti budou během týdne pracovat se všemi
žáky naší školy. V plánu jsou aktivity jako například prezentace fotografií a povídání
o těchto zemích, seznámení se zvyky či typickými pokrmy, vyzkoušet si národní tanec a mnoho dalších. Všechny aktivity budou probíhat v anglickém jazyce. Ve středu
21. února je pořádán projektový den Global village nejen pro žáky, ale od 15.00 také
pro širokou veřejnost.
Jsme skutečně poctěni, že
se tohoto projektu můžeme
zúčastnit a už se moc těšíme.
Zveme Vás tímto na návštěvu
v naší škole během tohoto výjimečného týdne.
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Silvestrovský běh na Pecce se běžel již po desáté

Již tradičně se sešli v poslední den roku vyznavači pohybu na Pecce, aby odstartovali
do Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta. Tento závod byl v roce 2008 organizátory
z OK Reco Sport a Městyse Pecka založen spíše z recese. Postupně si však našel své
příznivce a počet startujících se výrazně zvyšoval, až se ustálil mezi 50 – 60 běžci.
Letos bylo obzvlášť těžké opustit teplá místečka před počítači a televizemi, neboť
od rána drobně pršelo a na trati byl převážně rozbředlý sníh.
Start z náměstí vedl na nejkratší trati směrem na hrad 100 metrů, na střední 450 metrů
(k pomníku) a hlavní trati 1200 metrů ke vchodu do hradu, který vlastnil mimo jiné i Kryštof Harant nebo Albrecht z Valdštejna. V jedno z nejvydařenějších ročníků opět zvítězil
v absolutním pořadí semilský Jiří Čivrný, který si tak z Pecky odnesl již deváté vítězství
z deseti uskutečněných ročníků. Na stupních ho v doprovodili v hlavní kategorii Martin Ježek
a Jan Kopal oba ze Staré Paky. Nejrychlejší ženou (kategorie ženy 2) se stala Jana Škorpilová
ze Sportcentra Jičín. V kategorii ženy 1 pak zaběhla nejrychleji Zuzana Fenďová z Pecky.
Poděkování patří organizátorům i těm, kteří věnovali ceny pro vítěze – Městysi Pecka, Městu Lázně Bělohrad, Pivovaru Malý Rohozec, OK Reco Sport a TJ Harant Pecka.
Nejúspěšnější běžci 10. ročníku Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta:
Kategorie: Předškolačky 1 (2015 - 2017) – 100 metrů
1. Karolína Čivrná
2015
Semily
Kategorie: Předškoláci 1 (2015 - 2017) – 100 metrů
1. Richard Cogan
2017
Brdo
Kategorie: Předškolačky 2 (2011 - 2014) – 100 metrů
1. Nikola Jenčková
2011
AC TJ Jičín
Kategorie: Předškoláci 2 (2011 - 2014) – 100 metrů
1. Luca Rychtr
2011
Praha
Kategorie: Žáci 1 (2008 - 2010) – 450 metrů
1. Jakub Janiš
2009
Pecka
Kategorie: Žáci 2 (2005 - 2007) – 450 metrů
1. Tomáš Jakubský
2006
Pecka
Kategorie: Žákyně 2 (2005 - 2007) – 450 metrů
1. Eliška Peterková
2005
Spartak Vrchlabí
Kategorie: Dorostenci (1999 - 2001) – 1200 metrů
1. Tomáš Zeman
1999
Hořice
Kategorie: Dorostenky (1999-2001) -1200 metrů
1. Adéla Turčínová
2000
BŽB
Kategorie: Muži 1 (1978 - 1998) – 1200 metrů
1. Jiří Čivrný
1980
Semily
Kategorie: Ženy 1 – 1200 metrů (1978 – 1998)
1. Zuzana Fenďová
1988
TJ Harant Pecka
Kategorie: Muži 2 (1968 - 1977) – 1200 metrů
1. Rudolf Cogan
1971
Nová Paka
Kategorie: Ženy 2 – 1200 metrů (1968 – 1977)
1. Jana Škorpilová
1974
Sportcentrum Jičín
Kategorie: Muži 3 (1958 - 1967) – 1200 metrů
1. Pavel Holeš
1965
Pecka
Kategorie: Ženy 3 (1958 – 1967) – 1200 metrů
1. Jitka Turčínová
1966
BŽB

0:36,24
1:24,12
0:15,71
0:16,63
1:32,45
1:04,28
1:02,33
3:42,50
6:36,17
2:51,30
4:05,17
3:24,24
4:00,84
3:26,88
5:49,33

Pavel Vydra
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Kulturní, společenské a sportovní akce
3. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Sportovní ples
		
- hudba Vofouz, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
7. února od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
- Zahájení dalšího semestru VU3V
		 – poslední možnost podat ještě přihlášku, více informací v knihovně
9. února od 18 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Ochutnávka vín na Pecce
		
- představíme vám vinařství Uhřičář a vinařství Fridrich. Cena 300 Kč, v ceně je
			 malé občerstvení a hudba. Předprodej vstupenek v knihovně
10. února od 14 hodin, u kostela sv. Bartoloměje
– Peckovský masopust
		 - průvod Peckou projde obcí k hradu za doprovodu žíznivých muzikantů. Hned
			 po průvodu začne v sále hasičské zbrojnice zábava s muzikou a dobrým jídlem
16. února od 18 hodin, sál úřadu městyse Pecka
– Dezinformace a nová média
		 - Beseda s ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a expertem v oboru
			 rozpoznávání dezinformací Josefem Šlerkou na aktuální téma.
		 - Pořadá Farnost Pecka
17. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Hasičský ples
		
- hudba P+B, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny
24. února od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Dětský karneval – Královský bál
		
– Vítány budou nejen masky králů, princů, princezen, ale i ostatních pohádkových
			 postav. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, dětská tombola, občerstvení.
			 Přijďte si s námi užít pěkné odpoledne. Těšíme se na Vás
3. března od 20 hodin, KD Bukovina
– Tradiční vesnická tancovačka
		
- hudba Malý Drobný band, bohatá tombola, občerstvení a doprava zajištěna
10. března od 15 hodin, KD Bělá u Pecky
– Dětský karneval
		
- hry a soutěže o ceny, občerstvení zajištěno
15. března od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Island – po stopách horkých pramenů
		
- cestopisná přednáška s projekcí Pavla Chluma a Petra Kvardy, kteří vás provedou
			 po 14 horkých pramenů, tzv. hot potech

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

