informuje

Rádi bychom touto cestou poděkovali členům sboru dobrovolných hasičů Pecka, kteří nám velmi ochotně pomohli společně s profesionály z Nové Paky. Jedná se o pana Petra Klimeše,
Dana Neumana a Marka Malinu, kteří ve svém volném čase vynesli
ze sklepa 60 q uhlí, kterému hrozilo, dle vyjádření velitele zásahu,
zahoření. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme všem hasičům co nejméně podobných zásahů.
Zahradníkovi

Svoz popelnic v říjnu 2018
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

23. října

Bělá u Pecky				

10. a 24. října

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.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje

Zveme Vás do knihovny na celostátní kampaň Týden knihoven.
Připravili jsme pro Vás několik zajímavých akcí pro všechny věkové
skupiny. Od 3. října zahajujeme další semestr Virtuální univerzity třetího věku, přijďte se nezávazně podívat na první přednášku s možností
přihlásit se ke studiu. Garantem studia je ČZU v Praze. Vřele doporučujeme také ve čtvrtek 11.10. přednášku o vzniku Československa. Vstupy
na přednášky jsou v knihovně zdarma. Pro děti připravujeme znalostní
soutěž na téma První republika. Během týdne knihoven probíhá také
tradiční amnestie dlužníků a přihlašování nových čtenářů zdarma.

Volby do zastupitelstev obcí
Vážení voliči,

jak jistě víte, budeme ve dnech 5. a 6. října 2018 volit zástupce
do Zastupitelstva Městyse Pecka. Přijďte podpořit své kandidáty,
přijďte k volbám.

Úřad městyse Pecka

Poděkování

10/2018

i

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Starostka Městyse Pecka podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby
do
zastupitelstev
obcí
se
uskuteční
v
pátek
dne
5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018
od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Hlasování v jednotlivých částech obce Pecka:
Pecka
sál hasičského zbrojnice

v pátek 5. října
v sobotu 6.října

od 14.00 do 22.00 hodin
od 8.00 do 14.00 hodin

Bělá u P. - kult. dům
Bělá u P. + H.Javoří

v pátek 5. října
v sobotu 6. října

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00do
9.00 hodin

Vidonice
klubovna

v pátek 5. října
v sobotu 6. října

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00 do 9.00 hodin

Staňkov
obecní dům

v pátek

5. října

od 16.45 do 18.00 hodin

Kal
kulturní dům

v pátek 5. října
v sobotu 6. října

od 19.30 do 21.00 hodin
od 9.30 do 10.30 hodin

Bukovina – kult. dům
Bukovina + Arnoštov
+ Horní Javoří

v pátek 5. října
v sobotu 6.října

od 17.00 do 18.00 hodin
od 9.30 do 10.30 hodin

3. Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Hlasovací lístky budou oprávněným voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem
voleb.
5. Ze závažných důvodů může oprávněný volič požádat úřad městyse a ve dnech voleb
okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to v sobotu 6. října
mezi 11.00 – 13.00 hodinou.
6. Voliči z Bělé, Horního Javoří, Arnoštova, Bukoviny, Staňkova, Vidonic a Kalu mohou
hlasovat ve volební místnosti v Pecce pouze v době, kdy se nehlasuje v příslušné
části obce.
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Základní škola Pecka informuje

V pondělí 3. září začal další školní rok, v kterém nás čeká spousta dalšího nového poznávání, tak se pojďme společně podívat na to, co to bude. A jak to v naší škole vypadá?
Naše škola neslouží jenom žákům místním a spádovým (Pecka, Bělá, Kal, Bukovina,
Lhota u Pecky, Vidonice, Staňkov, Arnoštov a Horní Javoří), z celkového počtu žáků
dojíždí z Nové Paky, Borovnice, Brusnice, Přibyslavi, Vrchoviny a Hřídelce 27 dětí, což
je téměř čtvrtina.
V tomto školním roce mohou žáci pracovat v následujících kroužcích a volitelných
předmětech: 1. stupeň - anglický jazyk (2 oddělení), pohybové hry, ekologický kroužek,
výtvarný kroužek, šikovné ručičky, tajemství knihovny; 2. stupeň – základy ekologie,
informační technologie, sportovní hry, konverzace v AJ, technická praktika, finance
a já. Na škole pokračuje zálesák, volejbal, divadelní kroužek, hudební škola Melodie.
V průběhu let dále nabízíme následující předměty a kroužky: ruční práce, společenskovědní seminář, ekologická praktika, základy administrativy, základy ekonomiky
a podnikání, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, za poznáním přírody,
hrajeme si při čtení, za informacemi snadněji, matematika hravě, kroužek mezinárodní
spolupráce. Pro otevření předmětu je potřeba alespoň 10 žáků, proto se ne všechny
předměty otevírají každým rokem.
Velmi rádi uvítáme kohokoli, kdo by rád v naší škole pracoval v rámci jakéhokoli
z kroužků, případně nabídl vlastní nápad. Poskytneme zázemí a součinnost.
Ve vyučování využíváme moderní ICT techniku, alternativní postupy a pomůcky
(Montessori), projektové dny, tematické projekty, spolupracujeme s knihovnou, hradem, kronikářkou, informačním centrem.
Hlavními projektovými tématy letošního roku jsou „Narodila se Republika“, ve kterém budeme zpracovávat běžný život lidí v obci v období vzniku ČSR, a druhým tématem
bude „Farmy a farmičky na Peckovsku“, kdy budeme mapovat chovy hospodářských
zvířat a seznámíme se s péčí o tato zvířata.
Jsme naklonění i dalším inovativním nápadům a velmi rádi o nich povedeme konstruktivní diskusi s každým, kdo bude mít zájem.
Prosíme, pokud máte jakékoliv připomínky k práci školy, přijďte s nimi přímo do školy. Řešení problému na návsi jenom ubližuje a ničemu neprospívá.

Kulturní, společenské a sportovní akce
3. října od 9:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Virtuální univerzita 3. věku
- První přednáška zimního semestru. Poslední možnost podat přihlášku.
		 Téma: Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka.
		 Cena: 350,- Kč pro registrované čtenáře, 400,- Kč pro ostatní.
5. října cca ve 23 hodin, hrad Pecka - Podkrkonošská stovka
– občerstvovací stanice ultramaratonového závodu na hradním nádvoří.
		 Přijďte závodníky podpořit
11. října od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Založení Republiky
– přednáška, ve které si stručně shrneme dějiny našeho národa a budeme
		 společně hledat okamžiky, které daly podnět k touze po samostatnosti. Kde
		 jsme čerpali inspiraci pro založení nového státu? Proč se to podařilo až v roce
		 1918 a ne dřív? Co se změnilo v životě obyčejných lidí?
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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.
12. října od 18 hodin, sál hasičské zbrojnice – Putování Moravou
– degustace pěti vinařství. Cena 300,- Kč. V ceně je také malé občerstvení
		 a hudba. Předprodej vstupenek v Knihovně Kryštofa Haranta.
13. října od 19:30 hodin, hrad Pecka Rytířský sál – Tři v tom
– divadelní představení (Podio Semily)
14. října od 14 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Poděkování za úrodu
- tradiční podzimní akce plná barev s posvěcením plodů našich zahrádek, muzikou
		 Hořeňák a malým trhem domácích výrobků z ovoce a zeleniny.
19. října od 17:30 hodin, u mateřské školy
– Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku
		
- Těšíme se na všechny děti, které půjdou na poslední vycházku před zimou
			 s Čmeldou, Brumdou i s Beruškou.
		 - Připravte si doma lampiony nebo si je přijďte s námi vyrobit v úterý 16. října
			 od 15:00 hodin do mateřské školy.
27. října od 17.00 hodin, u pomníku padlých ve Lhotě u Pecky
– Slavnostní položení věnce
28. října od 14 hodin, u základní školy – Slavíme 100 let republiky!
– rekonstrukce slavnosti v roce 1918 v Pecce, zahájení u základní školy,
		 rekonstrukce slavnostního průvodu s muzikou
- od 15 hodin – Bourali jsme vesele, c.k. mocnářství zpuchřelé
- od 16 hodin – Pietní setkání u pomníku padlých v 1. světové válce pod hradem
- Na závěr překvapení na hradě!
31. října od 15,15 hodin, mateřská škola – Logohrátky
– zábavné odpoledne pro děti s rodiči v peckovské mateřské škole. Přijďte si
		 pohrát s obrázky, písmenky, se zvuky lidí, zvířat, předmětů, strojů… Čeká nás
		 neobvyklé odpoledne, ale určitě bude nejen poučné, ale i zábavné.
31. října od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Kde ženy vládnou
– Kulturně-cestopisná přednáška je postavena na zábavných historkách
		 a pojednává o výpravách do míst, kde jsou za slabší pohlaví považováni muži!
		 Fotky, malby, videa a hudba dokreslují atmosféru občas až bizarních setkání
		 s místními lidmi. Animované ilustrace vysvětlují základní rysy každého kmene.
		 Lektorka: Kateřina Karásková. Vstup zdarma.
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.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

