informuje

Prodej palivového dříví (smrkové) za cenu 400 Kč/prostorový metr včetně DPH. Zájemci o dřevo kontaktujte lesního
hospodáře Ing. Ulvera na tel. 724 046 360
Prodej osobního automobilu Ranault Kangoo 1,2 16 V.
Rok výroby 2002. Palivo benzín, barva žlutá, 5 míst k sezení.
Vozidlo bylo používáno pro pečovatelskou službu. TK do 6/2018.
Minimální cena 20 000 Kč. Zájemci své nabídky doručte na Úřad
městyse Pecka v zalepené obálce s označením „Renault Kangoo“
do 28.2.2019.
Prodej elektrického kotle Protherm RAY 9K, verze 13/R1,
9 kW, rok výroby 2013, používaný 4 roky. Minimální cena 8 000 Kč.
Zájemci hlaste se na Úřadě městyse Pecka.
Prodej stavebního pozemku parc.č. 906/4 v k.ú. Pecka – lokalita U Tiby o výměře 1185 m2. Minimální cena
450 Kč/m2 bez DPH (s DPH 545 Kč). Zájemci své nabídky doručte na Úřad městyse Pecka v zalepené obálce s označením
„Stavební pozemek 906/4“ do 28.2.2019.

Zájezd do Jihomoravského kraje
– obec Hovorany a Vrbice
Městys Pecka přijímá přihlášky na zájezd na Moravu na akci:
Z kopca do kopca. Odjezd v pátek 3.5.2019 (hodina odjezdu
bude upřesněna), příjezd v neděli 5.5.2019 ve večerních hodinách. Předpokládaná cena zájezdu: 3 000 Kč (v ceně: ubytování
se snídaní, doprava, vstupné). Závazné přihlášky včetně úhrady
je možné složit na Úřadě městyse Pecka a v knihovně nejdéle
do konce března 2019.

Úřad městyse Pecka

Městys Pecka informuje a nabízí
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Svoz popelnic v únoru 2019
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

12. února

Bělá u Pecky				

13. a 27. února

Topná sezóna je v plném proudu, proto důrazně upozorňujeme a vyzýváme
občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň 3 dny vychladnout.

Jedenáctý ročník vyhrál na Pecce Ježek
Již po jedenácté se sešli v poslední den roku registrovaní i rekreační běžci na Pecce, aby odstartovali do Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta. Tento
závod byl v roce 2008 organizátory z OK Reco Sport a Městyse Pecka založen
spíše z recese. Postupně si získal oblibu a počet startujích se výrazně zvyšoval,
až se ustálil mezi padesáti až šedesáti běžci. Letos nadšence pohybu přivítalo
příjemné slunečné počasí, a i když se počet silvestrovských běhů stále rozrůstá,
na Pecce odstartovala padesátka závodníků.
Startovalo se z náměstí a nejkratší trať směrem na hrad měřila 100 metrů, střední 450 metrů (k pomníku) a hlavní trať 1200 metrů s cílem u vchodu
do hradu. Na startu se neobjevil devítinásobný vítěz a držitel traťového rekordu
semilský Jiří Čivrný a tak byl souboj o absolutní vítězství otevřený. Výborným
výkonem si ho vybojoval vloni druhý Martin Ježek ze Staré Paky a jen minimálně
zaostal za rekordním časem. Na stupních ho doprovodili v hlavní kategorii Michal
Vejvoda a Tomáš Dušek. Nejrychlejší ženou se stala již po několikáté orientační
běžkyně Jana Škorpilová ze Sportcentra Jičín.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, i těm, kteří věnovali
ceny pro vítěze – Městysu Pecka, Městu Lázně Bělohrad, Pivovaru Malý Rohozec,
OK Reco Sport a TJ Harant Pecka. Závody sledoval i velký počet diváků.
Pavel Vydra

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Virtuální univerzita třetího věku
Knihovna Kryštofa Haranta přijímá přihlášky do letního semestru Virtuální univerzity třetího věku, která začíná ve středu 6. 2. 2019 v 9:30 hod. Tématem jsou:
České dějiny a jejich souvislosti nebo Hudební nástroje. Studentem se mohou stát
pouze osoby pobírající důchod. Poplatek za celý semestr je 350,- Kč pro registrované čtenáře a 400,- Kč pro ostatní. Garantem studia je Česká zemědělská univerzita
v Praze. Více informací na tel. 493 799 015.
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28. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
(pořadatel: TJ Harant Pecka za podpory Městyse Pecka)
1. ledna 2019, 14:00 hod. Náměstí skoro prázdné, prší a fouká studený vítr.
Počasí na 1. ledna moc nevypadá. Několik odvážlivců je však zde připravených
už po dvacáté osmé vyrazit na Krkonošskou vyhlídku. Po Pecce a lesem to ještě
je docela dobrý, ale při východu z lesa začíná vítr s deštěm spolu s peckovským
červeným bahýnkem ztěžovat cestu k vrcholu.
Vycházeli jsme ve 14:00 hodin z peckovského náměstí z nadmořské výšky
432 m. n. m. a už za půl hodiny, v nadmořské výšce 532 m. n. m., na Krkonošské
vyhlídce, se scházejí první účastníci.
Výprava z Bělé, z Bukoviny a ze Lhoty byla mezi prvními. Teplý čaj, někdy
s troškou rumu přišel letos opravdu vhod. Na vrcholku s námi byli mládežníci
od 3 do 85 let.
Do nového roku si na Krkonošské vyhlídce popřálo 67 účastníků letošní první
vycházky.
... přejeme Vám všem, sportovcům i peciválům, úsměv na tváři a skvělý
výhled v celém roce 2019. Za TJ Harant Pecka - Ing. Vladislav Stárek ©
… pokračování, … kdy? - 1. 1. 2020, kde? ... no přeci na Krkonošské vyhlídce

Kulturní, společenské a sportovní akce
1. února v 9:15 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
		
- Borovnice, restaurace u Myšáka a zpět. Pochodu se může zúčastnit každý,
			 kdo má zájem projít se v kolektivu.
2. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Sportovní ples
		 – hudba Vofouz, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
6. února od 9:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Zahájení dalšího semestru VU3V
		
– poslední možnost podat ještě přihlášku, více informací v knihovně.
9. února od 13 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích
		
– tradiční závod v běhu na historických lyžích. Závod v dobových kostýmech
			 proběhne za každého počasí i bez sněhu. V den slavného závodu
			 na historických lyžích se v areálu kempu Pecka uskuteční zabijačkové
			 hody. Dobroty z prasátka si můžete v restauraci zakoupit od 10 hodin, vše
			 rádi zabalíme, ale též můžete posedět v příjemné atmosféře, ke které
			 přispěje místní kapela „NÁHODA“.
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9. února od 20 hodin, KD Kal
– Hasičský ples
		
– hudba p. Filounek, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny.
15. února od 19 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Cestou necestou kolem světa
		
– Velká cestovatelská beseda Markéty a Matěje Švecových s projekcí
			 fotografií z exotických míst Asie, Ameriky, Austrálie… Dobrovolné vstupné
			 bude věnováno na opravy Stupenského kostelíka!
16. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Hasičský ples
- hudba p. Chytráček se zpěvačkami. Součástí programu bude bohatá
		 tombola, zábavný fotograf, chutné jídlo, lahodné pití a nejen to!
		 Srdečně zve SDH Pecka.
23. února od 14 hodin, u kostela sv. Bartoloměje
– Peckovský masopust
		
- průvod Peckou projde obcí k hradu za doprovodu žíznivých muzikantů.
			 Hned po průvodu začne v sále hasičské zbrojnice zábava s muzikou
			 a dobrým jídlem.
1. března v 8:44 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
– autobusem z náměstí v Pecce do Nové Paky a zpět pěšky – Heřmanice
		 – Přibyslav – Uhlíře – D. Javoří – H. Javoří – Pecka. Pochodu se může
		 zúčastnit každý, kdo má zájem projít se v kolektivu.
2. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Dětský karneval
		
– Ten dělá to a ten zas tohle… Vítány budou nejen masky kuchařů, kominíků,
			 zdravotních sestřiček, zahradníků…, ale i postavy pohádkové. Vítány budou
			 i masky dospělých. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, dětská tombola,
			 občerstvení. Přijďte si s námi užít pěkné odpoledne. Těšíme se na Vás.
			 Organizátor MŠ Pecka.
2. března od 20 hodin, KD Bukovina
– Tradiční vesnická tancovačka
		
– hudba Ladislav Pacák, bohatá tombola, občerstvení a doprava zajištěna.
			Vstupné v předprodeji 30 Kč, na místě 50 Kč. Srdečně zve SDH Bukovina u Pecky.
9. března od 15 hodin, KD Bělá u Pecky – Dětský karneval
– Pro děti budou připraveny hry, soutěže, dětská tombola, občerstvení.
		 Pořadatelé SDH Bělá u Pecky.
12. března od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Napříč arabskou zemí Sýrie
		
- cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum Vás provedou napříč celou Sýrií.
			 Vstup zdarma.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

