informuje

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 3., 17. a 31. prosince

Bělá u Pecky			

středa 4., 18. prosince a 4. ledna

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné
120 l popelnice.
Oznámení občanům Bělé u Pecky
Pokud se stane, že někdy popelnici naplníte dříve, než je plánovaný
svoz, můžete ukládat do kontejneru na směsný odpad, který je
umístěný u Herbrychových.
Topná sezóna je v plném proudu, proto důrazně upozorňujeme
a vyzýváme všechny občany, aby do kontejnerů na směsný
komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat
alespoň týden vychladnout.

Digitalizace katastru Pecka
Od 1. října 2019 vešla v platnost nová digitalizovaná mapa
katastrálního území Pecka. Všichni občané, kteří digitalizací
doznali změny — např. sloučení parcel, změna výměr, změna
číslování parcel, musí podat daňové přiznání z nemovitých věcí
do 31. 1. 2020.
Pokud si nejste jisti, zda u vás došlo ke změnám, na Úřadě městyse
Pecka vám vyhotovíme srovnávací sestavu, z které jsou patrné
veškeré změny ve vlastnictví nemovitostí.

Územní plán – změny
Na základě ukončené digitalizace celého území Peckovska Městys
Pecka vyhlašuje sběr žádostí o změny v územním plánu Městyse
Pecka ve všech částech obce. Pokud máte požadavky na změny
územního plánu obce, zašlete nám je na příslušném formuláři
umístěném na webových stránkách obce www.mestys-pecka.cz/
urad-25/urad-mestyse/formulare/ — nejdéle do 31.12.2019. Později
podané žádosti nebude možné zapracovat.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v prosinci 2019
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Oznámení pro nájemce hrobového místa
Žádáme nájemce hrobových míst na hřbitovech v Pecce, ve Vidoniciních a v Bukovině
u Pecky, aby si zkontrolovali platnost smlouvy. V případě, že platnost smlouvy skončila,
je třeba neprodleně kontaktovat podatelnu Úřadu městyse Pecka, aby došlo k obnovení
platnosti smlouvy. Kontakt na p. Korbelářovou — správce poplatků je 493 799 170 nebo
e-mail podatelna@mestys-pecka.cz.

Provoz Úřadu městyse Pecka o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že o vánočních svátcích bude provoz úřadu omezen:
Pátek 20. 12. — zavřeno			
Pondělí 23. 12. — zavřeno
Pátek 27. 12. — zavřeno		
Pondělí 30. 12. — 7.00—13.00 hod.		
Úterý 31. 12. — zavřeno		
Běžný provoz bude zahájen ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Zaměstnanci Úřadu městyse Pecka přejí všem občanům krásné a šťastné vánoční
svátky prožité v kruhu svých nejbližších, v novém roce pevné zdraví, štěstí
a úspěchy v soukromém i profesním životě.

Lázeňský mikroregion vydává opět stolní kalendář
I letos připravuje Lázeňský mikroregion stolní kalendář na rok 2020. Kalendář si můžete
zakoupit na Úřadě městyse Pecka a v Knihovně Kryštofa Haranta od 16.12.2019.

Kniha Bělá u Pecky – vesnice rozložená v údolí Javorky
V týdnu před Vánoci vyjde kniha autora Petra Pavla Bělá u Pecky — vesnice rozložená
v údolí Javorky. Budete si ji moci zakoupit na Úřadě městyse Pecka, v Knihovně
Kryštofa Haranta v Pecce, v knihovně v Bělé u Pecky a u autora samotného.

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje
Poslední půjčovní den v tomto roce je úterý 17. 12. 2019 a ve Vidonicích úterý 3. 12. 2019.
V novém roce bude opět otevřeno od 2. 1. 2020.
Všem uživatelům knihovny děkujeme za přízeň a přejeme příjemné prožití vánočních
svátků, hodně krásného čtení pod stromečkem a vše nejlepší do nového roku 2020.

Ředitelství ZŠ a MŠ Pecka oznamuje
Provoz ZŠ a MŠ Pecka končí v tomto kalendářním roce v pátek 20. 12. 2019.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.
Provoz školní jídelny končí v tomto kalendářním roce v pátek 20. 12. 2019. Pravidelný
provoz školní jídelny bude zahájen v pátek 3. 1. 2020.
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Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Turistický den 2. a 5. třída — Krkonošská vyhlídka — vyhlídka Na nebesích
Ve čtvrtek 26. 9. se žáci 5. třídy společně s žáky 2. třídy vydali přes Krkonošskou
vyhlídku, Bukovinu až k altánku Na nebesích, v doprovodu canisterapeutického psa
Atyna paní učitelky Ottové. Cestou jsme se věnovali sběru hub a u této aktivity jsme si
ukázali druhy jedlých a jedovatých hub. Pozorovali jsme ekosystém lesa, včetně jeho
okolí. Nezapomněli jsme ani na správné chování v lese a pohybové hry. Naše houbařské
úlovky bylo zapotřebí řádně ukrýt, neboť nenechavými houbaři se lesy jen hemžily,
jako úkryt posloužil lesík u Krkonošské vyhlídky. Počasí nám přálo, bylo slunečno,
jen zpočátku nás malinko překvapila mlha. Také nás obohatila historická vsuvka
v podobě vyprávění o místním partyzánském úkrytu. Následně se naše cesty rozdělily
a paní učitelka Špůrová s 2. třídou se vracela zpět ke škole, 5. třída v čele s Atynem
pokračovala na Bukovinu. Cíl naší cesty se naplnil u vyhlídky Na nebesích, kde jsme se
občerstvili v altánku u studánky. Na návrat ke škole jsme zvolili rychlejší chůzi. Děti si
turistický den užily nejlépe, jak mohly se svým novým kamarádem, pejskem Atynem.

Canisterapie s Atynem
V pondělí 30.9. 2019 proběhla v tělocvičně canisterapie se psem Atynem pod vedením
paní učitelky Ottové. Ukázka poslušnosti, didaktické hry, předvedení vystavení psa,
mazlení se psem, běh se psem a další zajímavé aktivity. Děti byly nadšené z přítomnosti
psího kamaráda.

Hvězdárna Jičín
Dne 23.10. 2019 žáci 3., 4., a 5. třídy vyjeli na exkurzi do Hvězdárny v Jičíně. S výukovým
programem na téma Sluneční soustava, součástí programu bylo pozorování dalekohledy,
didaktické hry, pokusy a prohlídka zahrady s environmentální výchovou. Tato exkurze
byla propojena i s krátkou turistickou vycházkou městem. Dětem se exkurze velice
líbila a výlet do Jičína určitě někdy zase zopakujeme.

Kumraus pod stromeček
Od začátku prosince bude peckovské pivo Kumraus k dostání i v dárkové papírové
krabici po třech lahvích. Na dlouhé zimní večery si ho můžete objednat i v sudech
o velikosti 15, 30 a 50 l. Informace a objednávky u Honzy Murdycha (tel. 776 241 870)

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

»»

1.prosince od 16.00 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta v Pecc
Rozsvícení vánočního stromku
Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pecka, divadelní soubor Smajlík vystoupí s Vánoční
baladou a pro radost zahraje a zazpívá 13 členný mužský pěvecký sbor Roškopov
a hudební skupina Sebranka. Občerstvení - vánoční svařák, grog, klobáska zajistí
SDH Pecka.
6. prosince od 17.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Vůně Vánoc
Koncert pěveckého sboru Sedmihlásek a Zvoneček při MŠ a ZŠ Pecka.
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7. prosince od 16.00 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Mikulášská besídka s nadílkou
SDH Pecka zve děti na setkání s Mikulášem, čertem a andělem. Čeká vás spousta
zábavy, prohlídka hasičské zbrojnice i aut a pro hodné děti nadílka. Hudba DJ
Tomáš Stuchlík. Občerstvení zajištěno.
8. prosince od 14.30 hodin, KD Bělá u Pecky
Mikulášská besídka s nadílkou
SDH Bělá u Pecky zve děti i rodiče.
17. prosince od 16.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Předvánoční posezení v knihovně
Přijměte pozvání a přijďte s námi posedět nad punčem a cukrovím. Společně si
vytvoříme vánoční atmosféru a připomeneme si kulturní události na Peckovsku
v uplynulém roce.
19. prosince od 17.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Adventní koncert
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Melodie — pobočka Pecka. Dobrovolné vstupné bude
věnováno na opravy kostela.
24. prosince od 22.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Půlnoční mše
Doprovodí pěvecký Sbor Pecka.
25. prosince od 17.00 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta v Pecce
Zpívání u stromečku
Vánoční koledy si zazpíváme společně s 13 členným mužským pěveckým sborem
Roškopov, hudební skupinou Sebranka a s pěveckým sborem Peckórum z Pecky.
29. prosince od 16.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Sváteční koncert
Vystoupí chrámový sbor Ad Libitum z Přelouče.
31. prosince od 10.00 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta v Pecce
12. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta
Trasa povede z náměstí na hrad, kategorie sportovců od předškoláků po veterány.
Vyhlášení proběhne bezprostředně po doběhu poslední kategorie v sále hasičské
zbrojnice. První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a ceny dle možností
pořadatele. Malé občerstvení zajištěno.
Přijďte si protáhnout tělo na závěr letošního roku!
Pořádají: OK Reco Sport Pecka a Městys Pecka
1. ledna od 14.00 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta v Pecce
29. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
Občerstvení zajištěno na vyhlídce a v cíli v sále hasičské zbrojnice v Pecce.
Pořadatel TJ Harant Pecka za podpory Městyse Pecka a sponzorů.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

