informuje

Ve dnech 5. a 6. října 2018 jsme si zvolili zástupce do Zastupitelstva Městyse Pecka. Dovolte mi, abych poděkovala našim voličům
za projevenou důvěru. Velice si vážíme vaší podpory a budeme
se nadále snažit o to, aby nám na Peckovsku bylo dobře, abychom
postupně plnili to, co jsme si předsevzali v našem volebním programu.

Kdo budou vaši zastupitelé?
Hana Štěrbová
Štěpánka Machová
Jaroslav Mikulka
Michal Drábek
František Pavlíček
Irena Jirková
Michal Pavel
Věra Pavlová
Šárka Kodymová
Petr Jiřička
Petra Bezstarosti
Josef Nyč
Petr Zahradník
Jan Murdych
Tomáš Berger

544
510
492
466
457
448
480
388
428
463
445
456
223
216
187

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

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

20. listopadu

Bělá u Pecky				

7. a 21. listopadu

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné
120 l popelnice.
Topná sezóna začíná, proto vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel,
je nutné ho nechat alespoň 3 dny vychladnout.

Úřad městyse Pecka

Výsledky voleb do zastupitelstva

11/2018
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Základní škola Pecka informuje
Exkurze Hradec Králové - 3. a 4. třída
Ve středu 26. 9. 2018 jsme se vydali do Hradce Králové do muzea divadla Drak,
který letos oslaví 60 let. V úvodním vyprávění se děti rozdělily do dvou skupin
a vyráběly si svou loutku. Každý podle své fantazie, někdo pohádkovou postavu,
někdo sám sebe, někdo filmového hrdinu. S velkou chutí se pustily do práce, některým nestačil ani vymezený čas, ale všem se nakonec loutka moc povedla. Všichni
si vyzkoušeli s loutkou pohrát a představili jí svým kamarádům. Po výtvarné dílničce
jsme šli do interaktivního muzea, kde jsme si vyzkoušeli zvukové i světelné efekty,
vytváření kostýmů, hraní loutkového divadla, zahráli jsme si pohádku O červené
Karkulce. Po dvouhodinové zábavě v muzeu si každý spokojeně odnášel svou loutku.
Naše cesta pokračovala autobusem do zooparku ve Stěžerech, kde na nás čekalo
další překvapení. Po vysypání mrkviček, jablek a tvrdého pečiva z batůžků do vozíku
jsme vyšli na prohlídku zoo. U každého výběhu nám paní průvodkyně vyprávěla,
jak se zvířátko jmenuje, kde žije, čím se živí, kolika let se dožije a mnoho dalších
zajímavostí. Téměř všechna zvířátka jsme nakrmili, pohladili a vyfotili na památku.
Nejvíce se nám líbily surikaty Jeníček a Mařenka, klokan Hopík, velbloudice Shakira, obdivovali jsme pelikána, zebry, koníky, pumu, lemury a další. Na závěr jsme
si pohladili hada a chameleona. Po celou dobu nás provázel kocour Bubák, kterému
chutnaly hlavně naše svačiny. Vydařený výlet jsme zakončili nákupem plyšových
zvířátek a nanuků.

Exkurze Poděbrady 5. – 9. třída
Na středu 26. 9. byla hlášena odstávka elektrické energie, a tak jsme přemýšleli,
jak den zorganizujeme. Turistické dny jsme měli za sebou. A protože jsme chystali
projekt Narodila se Republika, rozhodli jsme se navštívit skanzen v Přerově nad Labem
a nedaleké Poděbrady, kde byla v místním muzeu výstava k této tematice.
Odjeli jsme zvláštním autobusem v půl osmé od školy. Ten den byla ráno opravdu
zima, ale když sluníčko vylezlo, hřálo. Ve skanzenu jsme prošli spoustu dobových stavení, vesměs plně vybavených. Zhruba polovinu jsme prošli s paní průvodkyní, která
nám sdělila mnoho zajímavostí, zbytek jsme si prošli sami. Děti si mohly představit, jak
se žilo od konce 18. století do poloviny 20. století. Někteří dokonce poznávali, co znají
po babičce a dědovi.
Po nezbytném nákupu suvenýrů jsme přejeli do Poděbrad do Polabského muzea,
kde už na nás čekaly 2 paní průvodkyně. Jedna z nich nám sdělila, že Pecku zná a moc
se jí líbí, pochází totiž ze Dvora Králové.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a zhlédli několik expozic. První seznamuje s druhohorním mořem, životem lidí v době bronzové, římské i v době stěhování národů.
Část expozice se věnuje slavníkovskému hradišti na nedaleké Libici či období baroka
a renesance. Příběh Polabí končí historií poděbradského sklářství a lázeňství. Další byla
věnována právě období 1. republiky, kde jsme si prohlédli zařízení kanceláře, vybavení domácnosti, dobové oblečení a další zajímavosti. Děti dostaly hádanky v podobě
rozpoznávání předmětů a nutno podotknout, že paní průvodkyni pozitivně překvapily,
protože vše poznaly.
Z výletu jsme se vrátili plni nových zážitků v půl třetí před školu.
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Narodila se Republika
Děti základní školy prezentovaly výsledky svého projektu na téma vznik Republiky. 1. stupeň předvedl hrané scénky ze života dětí na počátku 20. století, jejich hry
i hodinu ve škole. Děti 2. stupně poskytovaly širší vysvětlení k vystaveným plakátům,
na kterých pracovaly v rámci projektových dnů. Na plakátech mapovaly jednotlivé
oblasti života lidí na počátku století.

Den v dece
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 8 hodiny ve škole vypnuli proud. My jsme se ovšem nedali
a vyhlásili jsme Den v dece. Žáci 2. stupně si s sebou kromě učení přinesli i deku
a termosku a s chutí se vrhli do běžné práce. :-)

Lázeňský mikroregion vydá opět stolní kalendář

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.

Přijďte fandit
TJ Lázně Bělohrad/Pecka + FKM Javorka – listopad 2018
Datum

den

kdo

kolo

zápas

kde

zač.

3.11.
4.11.
4.11.

SO
NE
NE

MŽ
SŽ
A

10
13
13

HK Kukleny
Jaroměř/ČE – JA/MI
LB/PC – Vrchlabí

10.11.
10.11.

SO
SO

SŽ
A

1
14

JA/MI – Broumov
Kostelec n/O. – LB/PC

LB

10:30
14:00

18.11.

NE

A

15

LB/PC – Libčany

LB

13:30

ČE
LB

9:00
11:30
14:00

Legenda:
A – muži A
B – muži B
SŽ – starší žáci
MŽ – mladší žáci
SP – starší přípravka
MP – mladší přípravka

KP KHK
OP Jičínska
KP U15 KHK, souklubí Javorka/Miletín
KP U13 KHK, souklubí Javorka/Miletín
OP U11 JC, souklubí Miletín/Javorka
OP U9 JC, souklubí Javorka/Miletín

LB = Lázně Bělohrad, PC = Pecka, JA/MI = Javorka/Miletín, MI = Miletín
Jičín B/VA = JičínB/Valdice, VA = Valdice, Vrchlabí/TRB = Vrchlabí/Trutnov B,
Hoříněves/PŘ = Hoříněves/Předměřice, Olympia/KR = Olympia HK/Kratonohy,
Kostelec/ČA = Kostelec nad Orlicí/Častolovice, Jaroměř/ČE = Jaroměř/Černilov,
UMT = umělá tráva, ČE = Černilov
HL = hlášenka
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Kulturní, společenské a sportovní akce
3. listopadu od 15 hodin, náves Kal
– Oslavy 100. výročí Československé republiky
		
- pietní setkání u pomníku padlých, od 16 hodin taneční zábava v KD,
			 hudba Pastor, občerstvení zajištěno.
11. listopadu od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje
- Svatohubertská mše
		 – po skončení mše bude následovat koncert trubačů Markazínů a Carmina alta.
15. listopadu od 17,30 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Za potomky Kryštofa Haranta v Podkrkonoší
		
– historická přednáška ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici Jana Luštince.
16. listopadu od 18 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Putování Moravou
		
– degustace 5-ti vinařství. Cena 300,- Kč. V ceně je také malé občerstvení
			 a hudba. Předprodej vstupenek v Knihovně Kryštofa Haranta.
26. listopadu od 17 hodin, náměstí v Pecce
– Zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci na představení Sugar (Někdo to rád horké)
		
– Odjezd v 17 hodin z náměstí v Pecce. Představení začíná v 19 hodin.
			 Lístky k vyzvednutí v knihovně. Dopravu hradí KS Harant Pecka.
30. listopadu od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Den pro dětskou knihu
		
– Soutěže pro děti s odměnami od nakladatelství CREW: Kůstkova čtenářská
			 výzva, komiksové úkoly, velká komiksová soutěž. Prodej nových dětských knih.
			 Účast dětí zdarma.
1.prosince od 16 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta
– Rozsvícení vánočního stromku
- Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pecka, občerstvení zajištěno.
7. prosince 2018 od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Pecce
– Jedna vločka zimu nedělá…
		
- Mateřská škola Pecka a pěvecký sbor Sedmihlásek a Zvoneček Vás zvou
			 na předvánoční koncert

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

