informuje

		
- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

5. a 19. července
6. července

Svoz popelnic v srpnu 2016

		
- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

2., 16. a 30. srpna
3. a 31. srpna

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

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Změna půjčovní doby o letních prázdninách:
Úterý: 9 – 12, 13 – 16
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: 9 – 12, 13 – 16
Místní knihovna Vidonice bude po celé prázdniny uzavřená. Čtenáři mohou využít služeb Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce. První
půjčovní den po prázdninách bude 30.8. 2016.
Všem uživatelům přejeme krásnou slunnou dovolenou zpříjemněnou pěknou knihou.

Základní škola informuje

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna bude během letních prázdnin v provozu
do 8. 7. 2016 a od 11. 8. do 31. 8. 2016.
Výdej obědů do nádob bude probíhat od 11 do 12 hod. a ostatní
obědy od 12 do 13 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen ve čtvrtek 1.9. 2016.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje,
že Mateřská škola Pecka bude během letních prázdnin v provozu
od 1.7. do 8. 7. 2016 a od 22. 8. do 31. 8. 2016.
Pravidelný provoz bude zahájen ve čtvrtek 1.9. 2016.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v červenci 2016
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Co děláme ve škole

Je konec roku - v našem případě školního. Konce s sebou často nesou bilancování,
a tak si i my dovolíme shrnout, co se na naší škole za poslední roky změnilo. Zda je
to posun k lepšímu, či horšímu, to už necháme na posouzení vám.
V průběhu let jsme vybudovali odborné učebny výtvarné výchovy, zeměpisu, angličtiny, informatiky, dílen, vznikla prezentační místnost a ekoučebna. Změnou prošly
třídy (obložení, výmalba, nová okna), družina, ředitelna, sborovna a kancelář. Proměnili jsme všechny chodby v interaktivní barevné prostory s hrami. Designové úpravy
se o prázdninách dočká i školní jídelna.
Co se týká výuky, učíme „tradičně“. Začátek i konec pětačtyřicetiminutové hodiny
nám oznamuje zvonek. V hodinách využíváme spoustu pomůcek, mezi nimiž nechybí ani
ty alternativní - Montessori a waldorfské školy (na 1. stupni). Dnes už běžné je vybavení
digitální technikou. Známkujeme, chválíme, používáme kázeňská opatření. O přestávkách mohou děti využívat hry na chodbě nebo ve třídě, v případě teplého slunečného
počasí vyběhnou na hřiště a dráhu. S dětmi jezdíme na exkurze, výlety a divadelní představení mimo školu, výchovně vzdělávací programy žáci absolvují i přímo ve škole.
Výuku zpestřujeme i aktivitami jako jsou anglická dopoledne, prezentační dopoledne nebo v letošním školním roce úspěšným projektem Edison. Děti jezdí na lyžařské
výcviky, cyklokurzy, v červnu byly po dlouhé době na vodě. V minulých letech dokonce
vycestovaly do zahraničí, na ekologické pobyty. Spousta těchto aktivit je realizována
díky grantům, které se snažíme využívat, jak to jen jde.
Novou tvář dostala i zahrada. Obnovili jsme výsadbu ovocných stromů, vybudovali
jsme vyvýšené záhony a bylinkové pyramidy. Rekonstrukcí prošel nářaďový domek
a vyčištěna a obnovena byla studna. Nad učebnou v přírodě najdete jezírko se solární
fontánou, skalku a o kousek dál i ohniště. Nově přibylo i mátoviště. Další úpravy budou
směřovat k vybudování dřevníku. Pěstované bylinky využije školní jídelna a zeleninu
snědí děti, které ji vypěstovaly.
Granty jsou jednou z možností, jak dostat do školy peníze, resp. jak školu zvelebovat. Evropské dotace plánujeme využít k obnově PC učebny, dále k vytvoření jazykové
laboratoře, přírodovědné laboratoře, cvičné kuchyňky, prostoru pro keramickou dílnu, či posilovnu. Rádi bychom vytvořili odpovídající zázemí pro 2. oddělení ŠD, které
by mohl využívat např. i mateřský klub. Narážíme ovšem na nedostatek prostoru a hledáme možnosti, kam v budově expandovat. Připravujeme rovněž realizace příměstských táborů, které by měly významně ulehčit rodičům rozhodování o tom, co s dětmi
o prázdninách. Z grantů bychom také rádi obnovili zeleň okolo školy.
V neposlední řadě je naším snem dokončení výměny oken a rekonstrukce fasády.
To první se po etapách díky úřadu městyse daří, to druhé je o to složitější, že je
na ní spousta ozdobných prvků, které je potřeba zachovat.
Z toho, co jsme uvedli, máme obrovskou radost. Těší nás, že můžeme dětem nabídnout příjemné prostředí, ve kterém se vzdělávají a tráví velkou část dne. Těší nás i to,
když žáci uspějí ve sportu nebo vědomostních soutěžích.
Přijďte se sami podívat, jak to u nás vypadá. Příležitostí jsou nejen dny otevřených
dveří (často je využívají jen rodiče prvňáků), dveře naší školy jsou otevřeny pro každého, kdo má zájem. Důkazem je to, že naše řady postupně rozšířilo 23 dětí, které k nám
dojíždějí z Nové Paky, Borovnice a Borovničky.
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V poslední době se ale stále víc setkáváme s výtkami na adresu naší školy. Bohužel
se k nám tato kritika dostává oklikou, stylem „jedna paní povídala“. Velmi si vážíme
rodičů, kteří přijdou a řeší, co se jim nelíbí, přímo s námi ve škole. Přijďte a posuďte
sami.

Absolutním vítězem devátého ročníku Pecka
krosu Vlastimil Flégl

Ještě pár minut před startem první kategorie devátého ročníku Pecka krosu provázel nejen tratě na Pecce vytrvalý déšt. Naštěstí běžcům přálo štěstí, a těch, které
nevlídné počasí neodradilo, bylo více jak šedesát. Celkové pořadí mužů ovládl i absolutním vítězem se stal poprvé Vlastimil Flégl z Vrchlabí, který vyhrál časem 16 minut
29 sekund. Druhé míto patří Vojtěchu Záveskému a třetí Jiřímu Čejkovi. Mezi ženami
si nejlépe vedla celkově šestá Jitka Čermáková (čas 20:38). Za ní doběhla juniorka Barbora Matějková ze Sportcentra Jičín a skvěle si opět počínala bývalá reprezentantka
v běhu na lyžích Blanka Paulů, která časem 21:20 obsadila třetí místo. Organizátoři
z OK Reco Sport Pecka si váží její pravidelné účasti. Závody se v kategoriích dospělých
a veteránů započítávaly také do Poháru běžce Českého ráje. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě závodů podíleli, mimořádné poděkování početné výpravě dětí
HSK Benecko, kteří již tradičně na závody na Pecku přijíždějí, dále Městysu Pecka,
firmě BAG, Reco Design a Pivovaru Nová Paka za ceny pro nejúspěšnější. Pro příští
rok chystají pořadatelé ve spolupráci s kastelánem hradu Pecka pro běžce zajímavé
překvapení, které bude prezentováno před jubilejním desátým ročníkem.

Kulturní, společenské a sportovní akce
1. července v 9 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
– trasa autobusem do Brusnice – pod Zvičinou do Podzvičinských lázní – k Dračí
		 studánce – Brusnice a zpět autobusem
3. července, hrad Pecka – Musica Antiqua
– tradiční koncert komorního smyčcového orchestru z Trutnova
5. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Cyrilometodějský pohár 2016
– turnaj ve volejbalu smíšených družstev
5. července od 20 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Taneční zábava skupiny Efekt
9. - 16. července, hrad Pecka – Sinister na Pecce
- šermířská vystoupení skupiny historického šermu a jiných nepravostí Sinister
		 (Orient, Renedance, Románská doba, Gotika, Třicetiletá válka)
14. července, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci – výlet do ZOO
- Program: prohlídka ZOO Dvůr Králové nad Labem s průvodcem. S sebou pití,
		 svačinku, peníze na útratu. Nutné se nahlásit předem na tel.: 493 799 525.
		 Sraz v 10 hodin před vstupem do ZOO.
16. července od 22 hodin, hrad Pecka
– Ohňová šou na hradě Pecka
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16. července ve 14 hodin, Fara Pecka
– Posvěcení nového obrázku u Wolfovy hájovny
		
- procházka s obřadem u obrázku, který namaloval místní malíř Petr Stuchlík
			 a následným občerstvením
16. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj v plážovém volejbalu
16. července, Koupaliště a kemp Pecka – Dance party Tour CZECH – Zdeněk Vranovský
17. července od 14 hodin, u kostelíku sv. Maří Magdalény – Stupenská pouť
– ojedinělá možnost navštívit jinak uzavřený stupenský kostelík
28. července v 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
– vycházka ke kempu s možností koupání. V případě špatného počasí náhradní program.
30. - 31. července, hrad Pecka
– Oživení hradu Pecka se skupinou historického šermu FORTIS
29. - 31. července, Koupaliště a kemp Pecka – 2. ročník Country festival Pecka 2016
		– vystoupí Věra Martinová, Fešáci, Michal Tučný revival Plzeň,
			 Greenhorns & Jan Vyčítal, Schovanky, Tučňáci, BlueGround a Klára,
			 Country skupina Náhoda z Pecky a další.
5. srpna 2016, v pátek – Klub českých turistů Pecka zve na pochod
– Sraz účastníků na náměstí v Pecce v 9:15 hodin.
- Trasa: Po silnici do Bukoviny u Pecky, odtud po modrém značení přes les Hůru
		 do Lázní Bělohradu. Zpět do Pecky autobusovými spoji. Délka pochodu
		 asi 10 km. Vedoucí M. Pavlová.
13. srpna od 9 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj trojic v nohejbalu
20. srpna od 14 hodin, hřiště pod chatou v Bělé u Pecky – Dětský den
- odpoledne plné her, soutěží pro děti i dospěláky, občerstvení zajištěno.
21. srpna od 15 hodin – Pouť na Zlatnici
27. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Tradiční pouťová zábava s projekcí
		 - k poslechu a tanci hraje hudba J. Ježek, občerstvení zajištěno
28. srpna v 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Slavnostní mše při příležitosti Bartolomějské pouti v Pecce
		– po mši občerstvení na farní zahradě
27 - 28. srpna, náměstí v Pecce – Pouťová Pecka
– tradiční Bartolomějská pouť v novém kabátě.
		 - Staročeský jarmark - lidová řemesla, podkrkonošské speciality
		 - bohatý kulturní program - od dechovky po Beatles, divadelní přestavení
			 pro děti i dospělé
		 - staročeské atrakce - houpačky, dětský řetízák, střelnice
		 - řemeslná minipouť

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

