informuje

(svozový den je ÚTERÝ pro celé Peckovsko)
Termíny: 18. týden — 3. května
22. týden — 31. května

20. týden — 17. května

Na popelnice je třeba nalepit svozovou známku, aby mohla být
vyvážena. Kdo zaplatil poplatek z odpadu přes účet, vyzvedněte
si, prosím, na úřadě známku. Kdo ještě nemá poplatek z odpadu
uhrazený, žádáme, aby byl neprodleně zaplacen, jinak nebude
popelnice vyvážena.

Ceník nájmu a služeb pro hřbitovy
(platnost ceníku od 1.3.2022)

1. Cenu za nájem z pozemků (místa na pohřebišti, hrobového místa,
hrobky, urnového místa stanovuje Městys Pecka u ve výši 10 Kč za
m2 a rok.
2. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa je stanovena
ve výši 80 Kč za hrobové místo a rok.

Zápis dětí do Mateřské školy v Pecce
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do Mateřské školy
v Pecce na školní rok 2022/2023 ve dnech 10. a 11. května 2022
v době od 15:00 do 17:00 hodin. K zápisu se rodiče dostaví se svým
dítětem.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2022.
Potřebné dokumenty k zápisu najdete na webových stránkách MŠ
(www.ms-pecka.cz).

Mateřská škola Pecka zve na koncert
V sobotu 21. 5. 2022 od 14 hodin a od 15,30 hodin na hradě Pecka
se uskuteční pěvecký koncert — Zpíváme si pro radost. Vystoupí
peckovské pěvecké sbory Zvoneček a Sedmihlásek. Přijďte si
poslechnout naše malé zpěváčky, těšíme se na Vás.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v květnu 2022

05/2022

i

Veteráni na Pecce – Veteránem okolo Pecky
V neděli 15. května 2022 se uskuteční 1. ročník výstavy a jízdy auto i moto veteránů
„Veteránem okolo Pecky“. Cílem bylo především vyzvat majitele historických vozidel
na Pecce a okolí, aby ze svých garáží a stodol „vytáhli“ a představili vozidla do roku
výroby 1990. Akce začne prezentací a vystavením vozidel na náměstí před hotelem
Koruna od 10 hodin.
V 11 hodin odstartuje první veterán na trať dlouhou 44 kilometrů, na níž je pět
průjezdních kontrol. Vozidla budou startovat v intervalu dvou minut. První vůz přijede
do cílové časové kontroly zpět na peckovské náměstí ve 12:30. Veterány můžete
shlédnout na náměstí, nebo na trase Pecka — Bělá — Arnoštov — Vřesník — Brtev
— Lázně Bělohrad — Miletín — Chroustov — Zvičina — Vidonice — Staňkov — Pecka.
Z ředběžně přihlášených nechybí vozy Ford Capri, Renault 4 CV i Renault 8, Triumph
Spitfire, různé typy historických škodovek od „tisícovky“, Škody 100, 110 až po Škodu
136 Favorit nebo Warzsawa Combi. Na trať se vydá i několik motocyklů, třeba značky
ČZ, Ogar nebo MZ.
Organizátoři žádají občany, aby respektovali uzavření parkoviště na náměstí před
hotelem Koruna (oficiálně povoleno Městysem Pecka) v neděli 15. 5. od 9:00 do 13:30
hodin a napomohli tak ke zdárnému průběhu akce, která by se měla stát novou tradicí.
Pavel Vydra

Okrsková soutěž v požárním sportu letos ve Vidonicích
SDH Vidonice zve všechny příznivce a žíznivce na okrskovou soutěž v požárním sportu.
Soutěž se bude konat v sobotu 14. května 2022 od 13 hodin ve Vidonicích.

Dětský den v kempu
Rádi bychom Vás touto formou pozvali na druhý ročník dětského dne v našem kempu,
který se bude konat 4.6.2022. Můžete se těšit na soutěže pro nejmenší, divadlo a
v neposlední řadě vystoupení Štístka a Poupěnky. Stejně jako v minulém roce, tak i
letos k nám přijali pozvání místní hasiči a policie. V dopoledních hodinách Vám názorně
ukážou, jaká úskalí obnáší jejich povolání. prozkoumání bude hned několik záchranných
vozů, včetně hasičské Tatry.
Po celý den bude otevřena zbrusu nová cukrárna, kde si můžete vychutnat točenou
zmrzlinu, domácí limonády, nebo třeba jen posedět u výborné kávy. K vidění toho
bude opravdu dost, takže neváhejte a určitě se přijďte podívat. Moc se na Vás těšíme!
Jiří Šacler, recepční

Prodej slepiček
Prodej: 2.5. 2022 a 30.6. 2022 Pecka — u pošty — 15.10 hod.
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell
— typu Araukana a Dark Shell — typu Maranska. Stáří 16—20 týdnů, cena 199—245 Kč/ks.
Výkup králičích kožek — cena dle poptávky. Info: Po—Pá 9.00—16.00 hod., tel. 601 576
270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Pohádka Zapeklitá hádanka
V neděli 26. června 2022 od 16 hodin na hradě Pecka uvede
Pecka veselou pohádku plnou krásných písniček a kouzel.

DS Smajlík

Namaluj tematický obrázek a přijď na hrad princezně pomoci rozluštit čertovské
hádanky. Bude veselo, napětí a plno legrace. Občerstvení zajištěno.
V nepřízni počasí se představení koná v Rytířském sále.
www.smajlikpecka.dsfrk.cz

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»
»»

»»

7. května od 9.30 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
12. ročník Bloudění Podkrkonoším
orientační závod dvojic na kole. Po 6 hodinách čeká na nejlepší účastníky vyhlášení
s hezkými cenami, na každého pak kýta, tombola a sdílení prima zážitků.
7. května od 17.00 hodin, Hrad Pecka
Vernisáž výstavy pražských grošů
Zahájení letošní výstavy pražských grošů v expozici hradu Pecka. K shlédnutí budou
i mince z druhé poloviny 13. století. Vernisáž proběhne s odbornou numismatickou
přednáškou o vystavených mincích.
8. května, 7.00—10.00 hodin, Úřad Městyse Pecka
43. ročník — Květnový pochod z Pecky na Zvičinu
Start od 7:00 do 10:00 hodin od Úřadu městyse Pecka v Pecce po značených trasách dle vlastního výběru a propozic pochodu. Délka pochodových tras je 8, 15,
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a 30 km. V 10:30 hodin vyjíždí z náměstí v Pecce autobus. Jede po trase Pecka—
Bukovina u Pecky — Vřesník — Tetín — Vidoň — Chroustov — Zvičina. Po celé délce
trasy je možné přistoupit. Zpět ze Zvičiny jede ve 13:30 hodin přes Horní Brusnici
— Vidonice — Kalský kopec — Bukovina u Pecky do Pecky. Občerstvení v Raisově
chatě na Zvičině.

»»

»»
»»
»»

»»

»»

15. května v 10 hodin, náměstí Kryštofa Haranta v Pecce
Veteránem okolo Pecky
od 10 hodin prezentace a výstava vozidel na náměstí na Pecce, v 11 hodin start
1. vozu do okružní jízdy — startovní interval 2 minuty, v 12,30 hodin příjezd 1. vozu
do cíle na náměstí v Pecce, kde každý účastník obdrží pamětní list.
20. května od 19 hodina, Rytířský sál hradu Pecka
Mistři akordeonu
výjimečný koncert akordeonového souboru, zazní skladby od klasiky až po argentinské tango. Vstupné dobrovolné.
21. 5. 2022 od 14 hodin a od 15,30 hodin na hradě Pecka
Koncert MŠ Pecka na hradě
Vystoupí peckovské pěvecké sbory Zvoneček a Sedmihlásek. Přijďte si poslechnout
naše malé zpěváčky, těšíme se na Vás.
3. června v 7.20 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
autobusem z náměstí v Pecce v 7.20 hodin do Nové Paky a vlakem v 8,20 hodin na
vlakové nádraží do Staré Paky a odtud v 8.30 hodin vlakem do Malechovic. Pěšky
po silnici na začátek Zlaté stezky Českého Ráje, dále po červené turistické značce
ke staré trampské chatě, dále údolím Žehrovky, rozcestí U Přibyla, Podsemínský
rybník, rybník Nebákov a oběd v restauraci. Dále po modré turistické značce Podtroseckým údolím, Roveň a zpět do Malechovic. Vlakem ve 14.16 hodin do Nové
Paky a autobusem v 16.03 hodin do Pecky. Délka trasy 9 km. Každý, kdo má zájem
projít se v kolektivu, je vítán.
4. června 2022
KČT Pecka — Jednodenní autobusový zájezd do Žitavského pohoří
Jednodenní autobusový zájezd s cestovní kanceláří Hoška Tour do Žitavského pohoří. Cena zájezdu 690,- Kč. Zájemci hlaste se u Marie Pavlové, Bělá u Pecky, do
konce dubna 2022.
4. června, Koupaliště a kemp Pecka
Štístko a Poupěnka
Druhý ročník úspěšného dětského dne! Můžete se těšit na celodenní aktivity pro
děti, doprovodný program a letos k nám dokonce přijede vystoupit Štístko a Poupěnka! Těšíme se na Vás!

e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

