informuje

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 14. a 28. července

Bělá u Pecky			

středa 1. a 29. července

Svoz popelnic v srpnu 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 11. a 25. srpna

Bělá u Pecky			

středa 26. sprna

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

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Výpůjční doba knihovny o prázdninách:
Knihovna Kryštofa Haranta: ÚT až PÁ: 9—12, 13—16, ČT—zavřeno.
Pobočka Vidonice: Zavřeno.
Změna platí od 1.7. do 31.8.2020.
Upozornění pro čtenáře: Knihy zapůjčené v červnu a červenci
Vám automaticky prodloužíme do září. Přejeme všem uživatelům
krásné a slunné prázdniny.

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 10. 7.
2020 a od 6. 8. do 31. 8. 2020.
Pravidelný provoz bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje,
že Mateřská škola Pecka bude během letních prázdnin v provozu
od 1. 7. do 10. 7. 2020 a od 17. 8. do 31. 8. 2020 od 6.30 do 15.30
hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v úterý 1.9.2020.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v červenci 2020
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Příměstské tábory
Ve dnech 1.—10. 7 a 24.—31. 8. se bude konat druhý příměstský tábor na Pecce pod
záštitou dobrovolného svazku obcí Novopacko. První týden si zahrajeme na superhrdiny,
druhý týden se naučíme nové netradiční sportovní hry a tábor zakončíme cestou časem.
Doufáme, že nám bude přát počasí a tábor si všichni užijeme. Minulý rok si tábor děti
užily, proto i letos se mají na co těšit.
Budoucí prvňáčkové
Letos, stejně jako minulá léta budeme v září vítat nové prvňáčky. Tento rok se těšíme
na 16 nových prvňáčků. Přivítáme děti nejen z Pecky, ale také děti z okolí Borovnice.
Tyto děti bude vozit školní autobus. Už se moc těšíme, až všechny přivítáme 1. září
2020 na hřišti u školy v Pecce. 28.8. v 10.00 hod., když nám situace dovolí, zveme
všechny budoucí prvňáčky s jejich rodiči na prohlídku školy, spojenou s informační
schůzkou.
Škola o prázdninách
Přes prázdniny bude také probíhat další část rekonstrukce školy, výměna oken a nová
fasáda, budeme se těšit na školu v novém kabátku, možná ji v září ani nepoznáme.

Novinky z koupaliště
S velkým potěšením Vám konečně můžeme říct, že jsme zahájili novou sezónu!
Po všech různých peripetiích a opatřeních jsme mohli přivítat první hosty. Během
pandemie jsme měli dostatek času areál nejen připravit, ale zároveň vylepšit. Veškerá
dětská hřiště prošla generální opravou. Ať už se jednalo o nový nátěr prolézaček,
opravu dřevěných ploch nebo nový písek do pískovišť, děti by měli být nadšené. Obří
trampolíny jsou omyté a v tuto chvíli je za hezkého počasí denně nafukujeme. Lezecká
stěna byla zbavena nečistot a řádně zkontrolována — když jde o Vaši bezpečnost,
důslednost je na prvním místě. Koupaliště je v tuto chvíli kompletně vyčištěné a těší
se na první nadšence. Co se týče vnitřních prostor, právě končíme s rekonstrukcí
společenské místnosti. K dispozici je zde velká LCD televize, knihovnička a zbrusu nová
kuchyňka. Kde jsme měli velké rezervy, byla stanová plocha — resp. sociální zařízení.
Návštěvníky určitě potěší rozšíření jak kapacity toalet, tak především nové moderní
sprchy. Každá z celkově šesti sprch je uzamykatelná a s vnitřní šatnou. Poslední prostor,
který jsme si vzali „do parády“ byla recepce. Ačkoli ji větší rekonstrukce čeká příští
rok, pro letošek jsme ji zbavili zbytečností a starého nábytku. I přes rozšíření hlavního
pultu působí prostěji, a lidé by se zde měli cítit více pohodlně. Novinky na hosty
čekají i v naší restauraci. Těšit se můžete na českou „omáčkovou“ kuchyni, oblíbené
steaky, lehké letní saláty a nově i pizzu. V kiosku přímo u koupaliště na vás pak čekají
tradiční burgery a hot dogy. Jdeme s dobou, pro hosty dle požadavků dokážeme
připravit jídla jak vegetariánská, tak i bezlepková. Co se týče kulturního programu pro
letošní rok, tak počítáme s turnajem ve volejbale na Cyrila a Metoděje, již tradičním
Country festivalem a v září se můžeme těšit na koncert kapely Tři sestry. Do budoucna
plánujeme vystoupení rozšířit, ať už o koncerty, nebo stand-up představení. To se
ale nechte ještě překvapit. Pro letošní sezónu máme i několik předsevzetí. Jednak
chceme zvýšit spokojenost našich hostů, ale zároveň chceme zaútočit na první příčky
hodnocení „Kemp roku 2020“. K tomu by nám měl pomoci zbrusu nový animační
program, ještě větší důraz na čistotu kempu a profesionálnější přístup k lidem.
Na všech pozicích došlo k rozšíření našeho týmů, tak pevně věříme, že zlepšení na
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sebe nenechají dlouho čekat. Ostatně, přijďte se sami přesvědčit. Budeme rádi za Vaši
návštěvu!
Za tým kempu Pecka Jiří Šacler, hlavní recepční

Kulturní, společenské a sportovní akce
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3. července v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Pěšky z náměstí po žluté turistické značené trase přes Horní Javoří do Lázní Bělohradu — cca 10 km. Po občerstvení zpět do Pecky. Pochodu se může zúčastnit
kdokoliv. Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
4. července od 13.00 hodin, hřiště ve Vidonicích
Nohejbalový turnaj trojic - Memoriál Míry Tměje
Zveme všechny příznivce sportu na přátelské nohejbalové klání pod širým nebem.
Přijďte zavzpomínat na našeho kamaráda, zasportovat si a pobavit se. Přihlášky
tříčlenných družstev nejlépe předem na email nohejbal@vidonice.cz
4.—11. července, hrad Pecka
Sinister na Pecce
Šermířská vystoupení, tance a souboje na nádvoří hradu Pecka v podání SHŠ Sinister. Denně kromě úterý od 11., 14. a 16. hodin. Vstupné dobrovolné.
5.—6. července od 8.00 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Cyrilometodějský pohár 2020
XX. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Občerstvení zajištěné v kempu, po skončení je připravena taneční zábava, vstupné zdarma.
11. července od 8.00 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Tradiční turnaj v beach volejbale
Hrajeme všichni společně — turnaje se mohou zúčastnit jakékoliv dvojice — ženy,
muži i mixy. Startovné: do 200 Kč za dvojici. Registrace ráno na místě. Hraje se podle místních pravidel = beach pravidla s možností nahrávky „šestkovýma prstama“
Pro ty nejlepší jsou připravené zajímavé ceny. Těšit se můžete i na individuální
ocenění.
11. července od 22.00 hodin, hrad Pecka
Ohňová show na hradě Pecka
Zakončení pobytu SHŠ Sinister na peckovském hradě s ohňovou show.
15. července od 21.45 hodin, hrad Pecka
Letní kino na hradě Pecka — Muž na střídačku
Kino je otevřeno hodinu před promítáním a začínat budeme po setmění. Vstupenky
na místě v prodeji za 90 Kč.
23. července — 1. srpna, hrad Pecka
Sochařské sympozium
Během letošního sympozia vzniknou na hradě pískovcové lavičky s motivy z putování Kryštofa Haranta. Kulturní program. Více info www.hradpecka.cz
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24.—25. července, Koupaliště a kemp Pecka
VI. ročník Country festival Pecka 2020
Na VI. ročníku se můžete mimo jiné těšit na Pokáče, Druhá Tráva, Rangers Band,
Věru Martinovou, Michal Tučný revival Plzeň a mnohé další. www.countrypecka.cz
7. srpna v 7.20 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem do Nové Paky. V 8:23 hodin vlakem ze zastávky Nová Paka - město směr
Stará Paka, Lomnice n. P., Mladějov. Odtud pěšky na hrad Trosky a dále do Ktové
(strmé klesání) na vlakovou zastávku. Celkem asi 10 km. Zpět vlakem do Nové Paky
a autobusem v 17:03 hodin do Pecky.
12. srpna od 21.45 hodin, hrad Pecka
Letní kino na hradě Pecka - 3bobule
Kino je otevřeno hodinu před promítáním a začínat budeme po setmění. Vstupenky
na místě v prodeji za 90 Kč.
15. srpna ve 13.00 hodin, náměstí v Pecce
2. vzpomínkový cyklovýlet
Projedeme se po trase 1. vyjížďky z roku 1996 směrem na Lázně Bělohrad — Lukavec — Červená Třemešná — Rohoznice — Miletín — Vřesník — Pecka. Výlet ukončíme
na koupališti.
22. srpna od 15.00 hodin, hřiště pod chatou Bělá u Pecky
Dětský den
zábavné hry a soutěže pro děti, zajímavé ceny, občerstvení
28.—30. srpna, náměstí v Pecce
Pouťová Pecka
5. ročník peckovské pouti s kulturním programem, řemeslným jarmarkem, dílničkami pro děti... www.poutovapecka.cz
29. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Tradiční pouťová zábava
Před hasičskou zbrojnicí bude během dne pro děti vytvořena barevná pěna, skákací hrad, pořádány budou zábavné hry pro děti. Tradiční občerstvení, výstava
hasičské techniky a veteránů. Občerstvení zajištěno.
4. září v 7.20 hodin, náměstí v Pecce
Výlet KČT do Kuksu
Autobusem do Nové Paky. V 8:23 hodin vlakem ze zastávky N. P. město směr Stará
Paka do Kuksu. Prohlídka areálu. Zpět vlakem v 14:30 hodin do Nové Paky a autobusem v 16:03 hodin do Pecky.
4. září, Koupaliště a kemp Pecka
Tři sestry
Koncert oblíbené kapely na peckovském koupališti. Vstupné v předprodeji 499 Kč.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

