informuje

v pondělí 17.7. 2017

Bělá (u hasičárny)		17:00 hodin
Pecka (u MÚ)			17:15 hodin
Kal					17:30 hodin
Cena očkování je 160,- Kč za jednoho psa.
MVDr. J. Procházka

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Výpůjční doba knihovny o prázdninách:

Knihovna Kryštofa Haranta: ÚT a PÁ: 9-12, 13 - 16, ČT - zavřeno.
Pobočka Vidonice: Zavřeno.
Změna platí od 1.7. do 31.8. 2017 včetně.
Upozornění pro čtenáře: Knihy zapůjčené v červnu a červenci
Vám automaticky prodloužíme do září.
Děkujeme všem uživatelům za přízeň a přejeme krásné prožití
letních dovolených a dětem slunné prázdniny.

Angličtina s hastrmánkem Pecičkou
Připravujeme kurz angličtiny pro nejmenší
Zábavná forma výuky pomůže naučit vaše děti anglicky. Pro děti
předškolního věku - dle uvážení rodičů. Cena kurzu: 600/rok. Předběžný termín: každé úterý od 16 hodin. Více na tel.: 493 799 015 nebo
u lektorky M. Matoušové: 608 579 423. Přijímáme předběžné přihlášky.

Svoz popelnic v červenci a srpnu 2017
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

4. a 18. července

Bělá u Pecky				

5. července

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

1., 15. a 29. srpna

Bělá u Pecky				

2. a 30. srpna

Úřad městyse Pecka

Očkování psů proti vzteklině

7-8/2017
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Základní škola informuje
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna bude
během letních prázdnin v provozu do 14. 7. 2017 a od 10. 8. (čtvrtek) do 1.9. 2017.
Výdej obědů do nádob bude probíhat od 11 do 12 hod. a ostatní obědy
od 12 do 13 hodin.
Obědy na měsíc září je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 28. 8. 2017 a v úterý
29. 8. 2017, nebo dle dohody s vedoucí školní jídelny p. Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 4.9. 2017.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje, že Mateřská škola Pecka bude během letních prázdnin v provozu od 1.7. do 14. 7. 2017
a od 21. 8. do 1.9. 2017.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 4.9. 2017.

Územní plán Pecka – výzva občanům
Zastupitelstvo městyse Pecka na základě žádostí občanů schválilo pořízení změny
č. 1 Územního plánu Pecka. Pokud máte požadavky na změny územního plánu obce, zašlete nám je na příslušném formuláři umístěném na webových stránkách obce nejdéle
do 30.9.2017. Později podané žádosti nebude možné zapracovat.
Úhrada nákladů spojená s pořízením změny č.1 bude rozúčtována mezi žadatele
o změnu.

Vítězem jubilejního ročníku Pecka krosu
se stal Flégl
Za příjemného letního počasí se ve středu 21. června uskutečnil jubilejní desátý
ročník Pecka krosu. Patřil mezi ty nejvydařenější a jako „bonbónek“ proběhli závodníci z kategorie dospělých a veteránů cílem na nádvoří hradu Pecka. Více jak osmdesát běžců se vydalo na tratě od předškoláků (100 m) až po hlavní čtyřkilometrovou
profilově členitou trať, která účastníky zavedla až pod Krkonošskou vyhlídku a zpět
na Pecku. Většina z dosavadních ročníků měla na startu nějaké významné jméno,
několikrát zde startovala bývalá olympionička a reprezentantka v běhu na lyžích
a mistryně světa v závodech do vrchu Blanka Paulů. Letos tuto úlohu splnila velice
kvalitní závodnice Dagmar Kynčlová, která suverénně ovládla časem 20:05,4 celkové
pořadí kategorie žen.
V celkové pořadí kategorie můžů bylo stejné pořadí jako v kategorii Muži 1. vítězný
Vlastimil Flégl vyhrál časem 16:54,2 před Vítězslavem Šolcem a Tomášem Hakem. Poděkování patří všem organizátorům, Městysu Pecka, kastelánovi hradu Pecka, Pivovaru
Nová Paka a členům OK Reco Sport Pecka.
Pavel Vydra
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Kulturní, společenské a sportovní akce

1. července od 19 hodin, hrad Pecka – Musica Antiqua
- tradiční koncert komorního smyčcového orchestru z Trutnova

5. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
- Cyrilometodějský pohár 2017
		 – XVII. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Občerstvení zajištěné
			 v kempu, po skončení je připravena taneční zábava.
5. července od 20 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Taneční zábava skupiny Efekt
6. července od 19 hodin, hrad Pecka
– Po stopách Kryštofa Haranta do Palestiny
		 - cestopisná přednáška Věry Kociánové o cestě do Jeruzaléma po stopách
			 peckovského hradního pána.
7. července od 9:15 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
– turistická vycházka do okolí Peckovska
8. - 16. července, hrad Pecka – Sinister na Pecce
– šermířská vystoupení skupiny historického šermu a jiných nepravostí Sinister
13. července od 9:30 hodin, sraz u knihovny – Mateřský klub Harantíci
- procházka na koupaliště
15. července, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj v plážovém volejbalu
15. července od 18 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Podkrkonošské hudební léto
- festival klasické hudby, koncert houslistky Ludmily Pavlové, Stanislava Gallina
		 a jejich hostů.
16. července od 22:00 hodin – Ohňová šou na hradě Pecka
– poutavá hra s ohni jako vyvrcholení pobytu šermířů Sinister na peckovském hradě
22. července, Koupaliště a kemp Pecka
– Dance party Tour Czech Zdeněk Vranovský
23. července od 14 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Pouť na Stupenský kostelík
27. července od 9:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
- Mateřský klub Harantíci – přednáška o zdravé kosmetice s p. Dítětovou.
28. – 29. července, Koupaliště a kemp Pecka – 3. ročník Country festival Pecka
		 - vystoupí Věra Martinová, František Nedvěd, Wabi Daněk, Poutníci.
			 Vstupné: pátek 240 Kč, sobota 320 Kč, víkend 490 Kč
29. července od 10 hodin, farní zahrada
– Prožitkové zpívání se Zuzanou Vlčinskou
		 - netradiční pěvecké dílny se známou muzikoložkou a psychoterapeutkou.
			 Celodenní kurzovné 650 Kč, přihlásit se můžete do 25.7. na tel. 731 626 583.
29. – 30. července, hrad Pecka
– Oživení hradu Pecka se skupinou historického šermu Fortis

3

4. srpna od 9,15 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
- turistická vycházka do Bukoviny u Pecky, Arnoštova, Horního a Dolního Javoří,
		 Javořský mlýn, Bělá u Pecky, autobusem do Pecky.
5. srpna od 15 hodin, hřiště v Bělé u Pecky – Den dětí
		 - zábavné odpoledně s občerstvením pro děti
6. srpna od 18 hodin, hrad Pecka
– Podkrkonošské hudební léto
		 - festival klasické hudby Ludmily Pavlové, Stanislava Gallina a jejich hostů
12. srpna, Koupaliště a kemp Pecka
– Dance party CZECH Zdeněk Vranovský
17. srpna od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
- Mateřský klub Harantíci – celodenní výlet
20. srpna od 14 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Pouť na Zlatnici
25. – 27. srpna, náměstí Kryštofa Haranta Pecka
– Pouťová Pecka
		 - 2. ročník tradiční bartolomějské pouti v novém kabátě
26. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Tradiční pouťová zábava
		 – k poslechu a tanci hraje hudba J. Ježek, občerstvení zajištěno
27. srpna od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Mše svatá
– koncelebruje Jan Paseka, po mši občerstvení na farní zahradě
31. srpna od 9:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- program bude upřesněn
31. srpna od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Turnaje v deskových hrách
		 - tradiční turnaje v Člověče, nezlob se, Pexesu o pohár knihovny.
1. září od 7,20 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
- autobusem do Bělé u Pecky, zde přestup do Hořic v Podkrkonoší v 8,45 hodin
		 do Miletína. Vlastní dopravou sraz v Miletíně v 9 hodin. Pochod po Erbenově
		 naučné stezce.
3. září od 14 hodin, fotbalové hřiště v Pecce
– V. ročník Harantiáda 2017
		 – sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku, soutěže
			 o ceny.
9. září od 17 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Tři sestry – Radegast tour 2017
		 - Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

