informuje

Dne 2. září 2018 vyrazí občané Lázeňského mikroregionu
opět do Polska – obec Marcinowice - na Dožínky. Zájezd je pořádán v rámci projektu „Sousedé nejen na mapě – poznáváme
naše místní hodnoty“. Bude vypraven autobus pro 50 účastníků,
doprava, občerstvení je zdarma. Každý, kdo by měl zájem,
nahlaste se buď telefonicky na č. 724 179 896 nebo mailem
na adresu: starosta@mestys-pecka.cz.

Sběr pro Charitu v Úpici
V měsíci září 2018 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne
sběr textilu, obuvi, hraček apod. pro Charitu v Úpici. Přesný
termín bude včas vyvěšen na úřední desce úřadu, na internetových stránkách obce.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Výpůjční doba knihovny o prázdninách:
Knihovna Kryštofa Haranta: ÚT a PÁ: 9-12, 13 - 16, ČT - zavřeno.
Pobočka Vidonice: Zavřeno.
Změna platí od 1.7. do 31.8. 2018 včetně.
Upozornění pro čtenáře: Knihy zapůjčené v červnu a červenci Vám automaticky prodloužíme do září.
Děkujeme všem uživatelům za přízeň a přejeme krásné prožití letních dovolených a dětem slunné prázdniny.

Očkování psů proti vzteklině
Očkování se uskuteční v pondělí dne 18.7. 2018
Bělá (u hasičárny)		17:00 hodin
Pecka (u úřadu)			17:15 hodin
Kal					17:45 hodin
Cena za vakcínu 180 Kč
Z důvodu menšího zájmu se bude očkovat pouze na těchto
stanovištích. Přijeďte i z ostatních částí obce.
MVDr. J.Procházka

Úřad městyse Pecka

Pozvání na výlet do Polska

7-8/2018
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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.

Naše živé školní jezírko
Takhle se jmenuje náš zatím nejnovější projekt. V jeho rámci jsme naplánovali vybudování nového zahradního jezírka s vodopádem a mokřadem,
jednak dvoukomorového kompostu a nakonec výsadbu nových trvalek na školní
zahradě.
Podařilo se nám získat finanční podporu ve výši 55 845 Kč z grantového programu Zelené oázy. S příchodem jara jsme mohli začít. Nejprve jsme oslovili pana
Plecháče, který nám prořezal ovocné stromy a žákům vysvětlil, jak na to.
S příchodem pěkného počasí pak mohla vypuknout ta nejrozsáhlejší fáze.
Žáci v hodinách pracovních činností začali hloubit jámu pro nové jezírko. 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.
Pak už zase přišli na řadu žáci, kteří dokončovali mulčování kolem jezírka, opravovali skalku a vysazovali nové rostliny.
Deváťáci průběžně s panem školníkem budovali dvoukomorový kompost.
Proběhlo slavnostní vypouštění a první krmení rybiček.
Ve čtvrtek 14. června 2018 se od 15 hodin uskutečnila akce s názvem Otevřená
školní zahrada. Rodiče i veřejnost si mohli prohlédnout, co nového jsme na zahradě
vybudovali v rámci projektu.
Na podzim nás pak čeká fáze závěrečná. Při ní budeme zkoumat, jak funguje
náš nový vodní ekosystém, kdo se nám do jezírka přistěhoval a jak se daří našim
rostlinkám.
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Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhali se stavbou jezírka, podpořili
nás materiálem a rostlinkami. Obrovský kus práce na zahradě odvedli žáci 7., 8.
a 9. ročníku. A poděkovat nesmíme zapomenout i našemu panu školníkovi, který
se nejen účastnil budování na zahradě, ale hlavně sháněl potřebný materiál a se
vším si věděl rady.
Alena Müllerová

Svoz popelnic v červenci 2018
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

3., 17. a 31. července

Bělá u Pecky				

4. července

Svoz popelnic v srpnu 2018
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

14. a 28. srpna

Bělá u Pecky				

1. a 29. srpna

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.

Kulturní, společenské a sportovní akce
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.
7. - 14. července, hrad Pecka – Sinister na Pecce
		 - šermířská vystoupení skupiny historického šermu a jiných nepravostí Sinister
13. července v 6:45 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
- autobusem z náměstí v Pecce do Staré Paky k Sokolovně, odtud přes
		
Staropacké hory a Podlevín do Nové Paky, případné občerstvení a autobusem
		 zpět do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo má zájem
		 se projít v kolektivu, je vítán.
14. července od 18 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Sólové housle na Pecce
- koncert houslistky Ludmily Pavlové, vstupné 100 Kč/80 Kč
14. července, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj v plážovém volejbalu
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14. července od 19 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Dance Party Tour Czech moderátora a diskžokeje Zdeňka Vranovského
		
- Co se hraje a líbí na našich a zahraničních FM rádiích
27. – 28. července, Koupaliště a kemp Pecka
– 4. ročník Country festival Pecka
		
- vystoupí Věra Martinová, Václav Neckář, Fešáci, Ivan Hlas, Country Náhoda
			 Pecka, Schovanky, Bandit, Michal Tučný revival Plzeň, Rangers Band,
			 a další. Vstupné v předprodeji na ticketstream.cz
4. srpna od 18 hodin, hrad Pecka – Housle a violoncello na Pecce
- koncert houslistky Ludmily Pavlové a Eduarda Šístka, violoncello
10. srpna v 8:15 hodin, nádraží Stará Paka – Pochod KČT
- Odjezd vlakem v 8:31 hodin (společná jízdenka) s přestupy do Spálova.
		 Odtud se půjde Rieglovou stezkou do Semil. Zpět vlakem a autobusem.
		 Možno jet autobusem v 7:20 hodin z náměstí v Pecce do Nové Paky
		 a vlakem z Nová Paka město v 8:23hodin do Staré Paky nebo jít pěšky,
		 či autem. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo má zájem
		 se projít v kolektivu, je vítán.
11. srpna od 18 hodin, hrad Pecka – Kančí zub
		
- divadelní představení o útrapách a radostech povolání kastelána
17. – 18. srpna, hrad Pecka
– Oživení hradu Pecka se skupinou historického šermu Fortis
24. – 26. srpna, náměstí Kryštofa Haranta Pecka
– Pouťová Pecka
		
- 2. ročník tradiční bartolomějské pouti v novém kabátě
25. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Tradiční pouťová zábava
		
-k poslechu a tanci hraje hudba J. Čeřovský, občerstvení zajištěno
26. srpna od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Mše svatá
- koncelebruje Jan Paseka, po mši občerstvení na farní zahradě
7. září v 9:15 hodin, náměstí Pecka – Pochod KČT
- Autobusem v 9:15 hodin z náměstí v Pecce na zastávku Kal. Odtud pěšky
		 po trase Kal – Bezník - Raisův posed - Borek a odtud zpět autobusem přes
		 Lázně Bělohrad. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo má zájem
		 se projít v kolektivu, je vítán.
9. září od 12 – 12:30 hodin, sraz na náměstí, 13 hodin fotbalové hřiště v Pecce
– VI. ročník Harantiáda 2018
		
- zapálení Harantiádovského ohně, zahájení sportovně-zábavného odpoledne
			 pro děti předškolního a školního věku, soutěže o ceny.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

