informuje

Otevíráme nový kurz anglického jazyka pro nejmenší: Angličtina s Pecičkou. Pro děti od 3. do 6. let. Hravou a zábavnou
formou naučíme Vaše děti základům anglického jazyka. Cena
kurzu: 1200 Kč/rok. Začínáme v září 2018. Zájemci hlaste se
v knihovně nebo na tel.: 493 799 015 nebo 602 556 142.

Svoz popelnic v červnu 2018
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
Bělá u Pecky				

5. a 19. června
6. června

Základní škola a Mateřská škola Pecka
informuje

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že
školní jídelna bude během letních prázdnin v provozu do 13. 7. 2018
a od 9. 8. (čtvrtek) do 31.8.2018.
Výdej obědů do nádob od 11 do 12 hod. a ostatní obědy
od 12 do 13 hodin.
Obědy na měsíc září 2018 je možné zaplatit v kanceláři ZŠ
v pondělí 27. 8. 2018 a v úterý 28. 8. 2018, nebo dle dohody
s vedoucí školní jídelny p. Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje, že Mateřská škola Pecka bude během letních prázdnin
v provozu od 1.7. do 13. 7. 2018 a od 22. 8. do 31.8.2018 od 6.30
do 15.30 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 3.9. 2018.

Sběr starého papíru
Základní škola Pecka uskuteční Sběr starého papíru v pondělí
18. června od 7 do 16 hod., v úterý 19. června od 7 do 16 hod.,
ve středu 20. června od 7 do 13 hod.
Papír může být netříděný, ale svázaný!

Úřad městyse Pecka

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
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Zpráva z ekologického pobytu v Oldřichově v Hájích 2. – 4.5.2018
Výběr žáků 6. a 7. třídy zažil krásné tři dny v Oldřichově v Hájích nedaleko Liberce, kde se
nachází Ekocentrum. Je to moderně opravená usedlost, kde mají různá zvířata a jsou obklopeni nádhernou přírodou. Nabízí tu zajímavé ekoprogramy pro školy, školky i rodiny s dětmi.
Vyjeli jsme ve středu 2. května brzy ráno, abychom cestou navštívili zoo v Liberci a podívali
se na ohrožené druhy zvířat. Okouzlilo nás koupání slonů, krmení tuleňů také bílí tygři, symbol liberecké zoo. Odpoledne, v Oldřichově, nás čekal program Pastýři, kdy jsme se dozvěděli
o ovečkách a životě s nimi, co potřebují ke svému životu a jak se o ně starat. Také jsme si zahráli
na pastýře, pískali na pastýřské píšťalky a nakonec jsme si mohli vyrobit z vlny plstěné výrobky.
Středeční večer jsme pak strávili pečením buřtíků, hraním na kytaru a zpěvem u táboráku.
Ve čtvrtek ráno nás čekal program Koně a my. Dozvěděli jsme se zajímavosti o práci
s koňmi, co k životu potřebují, jak se o ně starat a co člověku dokážou koně dát. Učili jsme se
koně hřebelcovat, zkusili je osedlat a nakonec jsme se i na koni projeli a podívali se na svět ze
sedla koně. Po obědě a zaslouženém odpoledním klidu jsme se vydali na procházku do lesa
a okolních luk. V programu Smyslové hry si žáci ověřovali, jak jejich smysly pracují a jak jsou
vyvinuté. Poznávali předmět se zavázanýma očima a také kreslili poslechové mapy.
A v pátek byl program s názvem Biomonitoring živočichů u místního rybníka. A tak po
přípravných aktivitách v učebně jsme vyzbrojeni síťkami, nádobami a brožurkami vyrazili
do terénu. Na kraji rybníka jsme pak brali vzorky, tedy lovili živočichy žijící ve vodě, v písku
a bahně. Dali jsme je do pozorovací nádoby a v brožurce hledali, co je to za živočicha.
Podařilo se nám ulovit nejen pulce, larvy vážky, ale i pijavku a vodní pavouky.
Celý pobyt byl doprovázen aktivitami, při kterých si žáci uvědomili, jaký je vztah
mezi lidmi a zvířaty, jaký by měl a mohl být vztah člověka k přírodě, což je velmi
přínosné. Tak zase za rok…
Lucie Morávková

Nové zahradní jezírko s vodopádem a mokřadem
V úterý 8. května 2018 v 8 hodin se na brigádě pořádané na školní zahradě sešla
úžasná parta lidí. Pánové se hned dali do dohloubení jámy pro jezírko, vozili písek, kačírek, kameny, instalovali geotextilii a folii. Práce jim šla od ruky naprosto neuvěřitelně
a ještě si všichni doma přibalili dobrou náladu. Po poledni se začalo jezírko napouštět.
Stranou nezůstaly ani maminky, které se postaraly o vydatné zásobení jídlem a pitím.
Proto chci velmi poděkovat všem, kteří přišli a pomohli. Z řad tatínků to byli pánové
Erben, Plecháč, Charamza, rodinné výpravy Kadavých (včetně Davči), Sukových. Stranou
nezůstala ani škola s rodinnými výpravami Kodymových, Morávkových, Müllerových, paní
Plecháčová a pan Fanta. Z řad maminek, které zásobily brigádníky potravou to byly paní
Zvercová, Zlatníková, Jirásková, Plecháčová, Drahovzalová, Stránská, Rejlová, Suková, Rybová, Kodymová, Pařízková, Kupková, Müllerová. Paní Suková a Jirásková se navíc staraly o to,
aby brigádníci měli i dokonalý servis. Na zahradě nechyběl ani pan Kovář – náš pan školník.
Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se moc omlouvám. Velkou pomoc nám poskytlo i SRPŠ v oblasti organizace občerstvení.
Ještě jednou všem moc děkuji a doufám, že je to teprve začátek spolupráce školy,
SRPŠ a rodičů na tom, abychom to kolem školy měli krásné.
Srdečně zveme na čtvrtek 14. června 2018, kdy se od 15 hodin uskuteční akce s názvem OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA. Tento den si budete moci prohlédnout, co nového
jsme na zahradě vybudovali v rámci projektu Naše živé školní jezírko.
Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“
Za ZŚ a MŠ Pecka - Alena Müllerová
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Expedice Mt. Everest - 27.4.2018, 24. ročník
Expedice Mt. Everest letos proběhla 27. dubna. Je to již 24. ročník, kdy žáci od 5. do 9.
třídy vybíhají školní schodiště a za každý výběh do hořejšího patra se posunou o kousíček
blíže k vrcholu nejvyšší hory světa. A když vyběhnou celkem 669 krát, ocitnou se na vrcholu Mt. Everestu. Akce začíná v 13 hodin a letos končila po 20 hod večer. I přes zkrácení doby
akce náš nejlepší schodoběžec, Tomáš Jakubský, vystoupal školní schodiště celkem 183
krát. Což je krásný výkon. Vrcholu hory Mt. Everest letos dosáhla Nikola Podlipná, bývalá
žačka naší školy, která teď studuje na Gymnáziu v Nové Pace. Společně s našimi žáky se
akce už tradičně účastní místní hasiči, kteří školní schodiště zdolávají s dýchacími přístroji.
Všem 22 žákům děkujeme za účast a za rok se budeme zase těšit.
Lucie Morávková

Pozvánka na premiéru

Divadelní spolek SMAJLÍK Pecka zve všechny lidičky z Pecky a širokého okolí
na premiéru autorské pohádky JEŽIHOLKY Z PODHRADÍ, dramaturg Josef Pšenička
Kdy? V neděli 1. července 2018 od 14:00 hod
Kde? V Kempu Pecka
Kluci a holky, můžete si zařádit v pohádkovém skákacím hradu! Pro maminky, tatínky,
babičky, dědečky, tetičky a strýčky bude připraven bar se širokou nabídkou jídla a pití.
Hudba, texty písní, zpěv: Eliška Palfreyman Nosková
Světla zvuk: Tomáš Stuchlík
Kostýmy, scéna, inspice: Jana Krchová
Inspice: Martina Jakubská
Líčení: Veronika Bäumeltová Pavlíčková
Choreografie: Martina Šimková
Režie: Ivana Nosková
www.smajlikpecka.dsfrk.cz
Sponzoři: Kemp Pecka a firma Ed.Haas CZ s.r.o

Kulturní, společenské a sportovní akce

1. června od 19 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Koncert
- Komorní smyčcový orchestr Musica Antiqua společně se smíšeným sborem
		 Krkonošské Collegium Musicum představí skladby G.F. Handela, W.A. Mozarta,
		 A. Vivaldiho a dalších
2. června od 15 hodin, Sběrný dvůr Pecka - Ekoden
– zábavné odpoledne pro děti plné soutěží, písniček, opékání buřtů. K poslechu
		 i tanci hraje country skupina Náhoda.
6. června od 15,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Pasování na čtenáře
– srdečně Vás zvou žáci první třídy ZŠ a MŠ v Pecce, třídní učitelka, Knihovna
		 Kryštofa Haranta a Městys Pecka. Prvňáčci budou slavnostně pasováni na opravdové
		 čtenáře a obdrží svůj vlastní průkaz do knihovny. Po skončení akce si mohou zajít
		 zapůjčit svoji první knížku do knihovny, kde bude připraven výběr z knih pro první
		 čtení a také malé občerstvení.
8. června od 9,15, náměstí v Pecce – Pochod KČT
		- procházka po modrém tur. značení směrem na Staňkov, Červený vrch, Mostek 			 občerstvení a autobusem zpět do Pecky.
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9. června od 14 hodin, Farní zahrada – Benefiční bleší trh
– kouzlo starých věcí, pohodová muzika v podání skupiny KaBel a chutné občerstvení.
		 Zájemci o rozložení stánkového místa se mohou zaregistrovat do 5.6. 2018
		 na telefonu 731 626 583. Bude se prodávat i směňovat. Částí případného
		 výtěžku bude možné podpořit průběžné opravy Stupenského kostelíka. Akci
		 pořádáme ve spolupráci se skupinou Bleší trh Pecka a okolí. V případě špatného
		 počasí vše proběhne ve farní stodole a v přízemí fary.
10. června od 8 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Mše s připomínkou P. Josefa Štemberky a dalších lidických obětí
15. června od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Sedm perel astronomie
- strhující přednáška o nejkrásnějších úkazech na nebi cestovatele, fotografa
		 a astronoma Petra Horáka. Vstup zdarma!
15. – 17. června, Koupaliště a kemp Pecka – XVIII. ročník srazu FKŠ&HK
- tradiční sraz „škodovek“ s programem a spanilou jízdou.
16. června, náměstí v Pecce – Jednodenní autobusový zájezd KČT Pecka
- s Cestovní kanceláří Hoška Tour. Pojede se lanovkou z Polska na Smrk, nejvyšší
		 vrchol Jizerských hor. Nenáročná pěší túra 7 km s minimálním převýšením.
		 Cena: člen KČT Pecka 440,- Kč, nečlen 490,- Kč.
16. června v 19 hodin, náves v Arnoštově – Arnoštovské vytrubování před hasičárnou
– zvou vás trubači Markazíni. K občerstvení budou zvěřinové speciality. V případě
		 špatného počasí, bude akce přesunuta do Kulturního domu na Bukovině.
23. června, hrad Pecka – Dobývání hradu Pecka
- tradiční pokus o dobytí hradu v podání SHŠ REGO Vrchlabí
23. června od 17 hodin, náves v Kalu – Pouťová zábava
- hudba country skupina Náhoda, od 19 hodin hudba Správná dvojka, občerstvení
29. - 30. června, hrad Pecka
- Pecka 2018 – 16. ročník Benefiční festival hudby a divadla
		 – vystoupí peckovský sbor Peckórum, Dechitaki, Ponk, Tygroo, Pepa Lábus a spol.,
			 Píchlé duše, Konvrzek a Kalivoda, Divadlo tří, Anička Krtička, a další. Bohatý
			 doprovodný program. Výtěžek festivalu chtějí organizátoři použít na výrobu
			 zvonu do nově opravené hřbitovní kaple v Pecce.
1. července od 14 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Ježiholky z podhradí
- Premiéra autorské pohádky divadelního spolku Smajlík. Režie Ivana Nosková.
		 Občerstvení a zábava pro děti.
1. července od 19 hodin, hrad Pecka – Musica Antiqua
- tradiční koncert komorního smyčcového orchestru z Trutnova v Rytířském sále
5. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Cyrilometodějský pohár 2018
- XVIII. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Občerstvení zajištěné
		 v kempu, po skončení je připravena taneční zábava se skupinou EFEKT.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

