informuje

dovolujeme si zveřejnit transparentní účty obcí a Jihomoravského
kraje, kde řádilo ničivé tornádo, kam můžete zasílat finanční pomoc.
Jménem postižených obcí děkujeme za projevení solidarity.
Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem v obcích
zasažených bouřkami a tornádem.
Číslo účtu je 123–3116420297/0100.
Obec Mikulčice
Číslo účtu: 299 222 440/0300
Městys Moravská Nová Ves
Číslo účtu: 1382079379/0800, variabilní symbol: 1
Obec Lužice
Číslo účtu: 123-3116370277/0100
Nabídku pomoci obcím zasaženým tornádem můžete volat na 800
129 921. Svou nabídku pomoci můžete psát i na dobrovolnici@jmk.cz.

Oznámení nájemcům hrobových míst
Oznamujeme nájemcům hrobových míst, že v průběhu podzimu
2021 bude provedeno očíslování hrobů (evidence hrobových míst).
Označení bude provedeno formou cedulky se samolepkou o velikosti
10 x 5 cm na zadní stranu náhrobku. V případě nesouhlasu oznamte
tuto skutečnost na Úřad městyse Pecka. Kontakt: podatelna@
mestys-pecka.cz, tel. 493 799 170.

Svoz popelnic v červenci a srpnu 2021
ve všech částech obce
			

úterý 13., 27. července
úterý 10. a 24. srpna

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

07-08/2021

i

Na popelnice je třeba nalepit svozovou známku, aby mohla být vyvážena. Kdo zaplatil
poplatek z odpadu přes účet, vyzvedněte si, prosím, na úřadě známku. Kdo ještě nemá
poplatek z odpadu uhrazený, žádáme, aby byl neprodleně zaplacen, jinak nemůže být
popelnice vyvezena.

Svozový kalendář na rok 2021
červenec
srpen
září

13.7. a 27.7.
10.8. a 24.8.
7.9. a 21.9.

říjen
listopad
prosinec

5.10. s 19.10.
2.11., 16.11. a 30.11.
14.12 a 28.12.

Co patří a co naopak nepatří do kontejneru u hřbitova v Pecce
Do kontejneru u hřbitova v Pecce odkládejte pouze odpad, který vzniká údržbou a péčí
o hrobová místa, jedná se o směsný komunální odpad.
Vyzýváme občany, aby do něho v žádném případě neukládali větve a keře ze svých
zahrad, tento odpad patří do zvláštního kontejneru pouze na bio odpad, který je ve
sběrném dvoru a ten odvážíme do kompostárny v Nové Pace. Děkujeme.

Sběr pro Diakonii Broumov
V měsíci říjnu 2021 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi, hraček
apod. pro Diakonii Broumov. Přesný termín bude včas vyvěšen na úřední desce úřadu a
na internetových stránkách obce.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské — nepoškozené s fungujícími zipy
• Obuv — nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy — pouze nepoškozené a s funkčním zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky — čisté i mírně poškozené
• Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
• Záclony, závěsy — nepoškozené
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče — mohou být i nefunkční
Věci, které nemůžeme vzít:
• znečištěný a vlhký textil, ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, kočárky, lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

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 16. 7. 2021 a od 10. 8. do 31. 8. 2021.
Výdej obědů do nádob od 11 do 11.30 hodin.
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Obědy na měsíc září je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 30.8.2021, nebo dle
dohody s paní Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje, že Mateřská škola
Pecka bude během letních prázdnin v provozu od 1. 7. do 16. 7. 2021 a od 16. 8. do 31.
8. 2021 od 6.30 do 15.30 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen ve středu 1.9.2021.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Výpůjční doba knihovny o prázdninách: út a pá: 9—11, 12—16, čt — zavřeno.
Pobočka Vidonice: Zavřeno. Změna platí od 1.7. do 31.8.2021.
Upozornění pro čtenáře: Knihy zapůjčené v červnu a červenci Vám automaticky
prodloužíme do září. Mimo otvírací dobu lze knihy vracet do Biblioboxu umístěného
před budovou knihovny.
Přejeme všem uživatelům krásné a slunné prázdniny.

Výsledky výtvarné soutěže pro děti Život Kryštofa Haranta
Výsledky a některé z těch nejlepších obrázků jsou zveřejněny ve vitríně knihovny
na náměstí, v Listech Peckovska 2/2021 a na webových stránkách knihovny www.
pecka.knihovna.cz. Originály obrázků jsou až do konce prázdnin vystaveny v dětském
oddělení knihovny a tímto zveme všechny, kteří si chtějí krásná výtvarná díla našich
dětí prohlédnout, k návštěvě knihovny po domluvě i mimo půjčovní dobu. Předávání
cen proběhlo koncem června v knihovně za přítomnosti dětí prvního stupně a mateřské
školy. Blahopřejeme vítězům a děkujeme dětem za účast v soutěži. Zároveň bychom
chtěli poděkovat také učitelkám, rodičům a všem, kdo se na soutěži s dětmi podíleli a
motivovali je k účasti. Velmi si toho ceníme.

Harant a jeho doba
U příležitosti 400 let od smrti Kryštofa Haranta na popravišti na Staroměstském
náměstí probíhá po celé léto na hradě Pecka unikátní výstava připomínající život
Kryštofa Haranta. K vidění jsou dobové grafiky a tisky, mince z pokladů z třicetileté
války a především originál cestopisu Kryštofa Haranta z roku 1608. Výstava je přístupné
denně během turistických prohlídek nebo pro zájemce o podrobné shlédnutí každý den
v 16.21 hodin.

Ochutnejte vína výročního peckovského roku
U příležitosti dvou peckovských výročí (400 let od smrti K. Haranta a 100 let od doby,
kdy obec získala hrad do svého majetku) vydává městys Pecka speciální edici dvou
vín. Červené odrůdy zastupuje suché Rulandské modré z Vinařství Kern ročník 2018,
a kdo radši bílé může si dát Ryzlink vlašský (ročník 2018) z vinařství Zdeňka Peřiny. Obě
vína mají speciální výroční etikety a budou k dostání na úřadě, v knihovně, na hradě,
curkárně i legionářském muzeu.
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Zvon Kryštof Harant pro hrad Pecka
Na hodinu přešně po 400 letech od staroměstské popravy se v pondělí 21.6.2021 v
pět hodin ráno začaly poslední přípravné práce před odlíváním nového zvonu Kryštof
Harant, který bude zvonit na hradním nádvoří už během letošního roku. Zvon na Pecku
poprvé zavítá 14. sprna, na cestovatelský festival ho přivezou inciátoři jeho výroby
Miroslav Náplava a Petr Horký. Během podzimu pak bude zavěšen na nádvoří hradu.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

»»

»»
»»

»»
»»
»»

pátek 2. července v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem do Bílé Třemešné, odtud pěšky přes bývalou tvrz Zátluky, přírodní památkou Čertovy hrady do Lipnice. Návštěva místního hostince U Antonína — oběd.
Dále pěšky do Dvora Králové na vlakové nádraží — celkem cca 9 km. Vlakem do
Borovnice a odtud pěšky do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Kdo se
chce projít v kolektivu, je vítán.
2.-10. července, nádvoří hradu Pecka
Šermířské léto se Sinistrem
šermířská a taneční vystoupení se skupinou historického šermu, tance a jiných
nepravostí Sinister. Vystoupení jsou na programu každý den mimo středy od 11.00,
14.00 a 16.00 hodin.
5.—6. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Cyrilometodějský pohár 2021
XXI. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Občerstvení zajištěné v kempu, po skončení je připravena taneční zábava — Mr. Stanyol, vstupné zdarma.
10. 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. Pro ty nejlepší jsou připravené zajímavé ceny. Těšit se můžete i na
individuální ocenění.
sobota 10. července, 22.00 hodin, nádvoří hradu Pecka
Ohňová show na hradě Pecka
tradiční zakončení pobytu šermířů na Pecce plné ohnivých kejklů
neděle 11. července, 19.00 hodin, Rytířský sál hradu Pecka
Pecky z Pecky - Duo Affettico
koncert houslistky Ludmily Pavlové a kytaristy Filipa Kudeláska — v rámci festivalu
Podkrkonošské hudební léto
pátek 16. července, 19.00 hodin, hrad Pecka
Moravský cimbálový večer
skvělé víno a ještě lepší cimbálová kapela Veselit-sa (v rámci festivalu Podkrkonošské hudební léto)
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pátek 16. července, Koupaliště a kemp Pecka
KofoKino
tento legendární český nápoj si nás pro letošní rok vybral jako zastávku, kde uspořádá promítání celovečerního filmu. Těšit se tak můžete na českou pohádku Čertí
brko a jistě i na naši oblíbenou limonádu!
16.—25. července, hrad Pecka
Sochařské sympozium Pecka 2021
během sympozia vzniknou plastiky tajemných postaviček (skřítků a víl), které následně ozdobí peckovskou cyklostezku
středa 21. července, 21.45 hodin, hrad Pecka
Kino na kolečkách - film Matky
promítání nové české komedie na nádvoří hradu Pecka. Před filmem živá hudba a
grilovačka. Přijďte posedět.
sobota 24. července, Koupaliště a kemp Pecka
koncert Beatles Veteran Clubu
hudba šedesátých let minulého století, dobové kostýmy a především dobře vychlazené pivo a steaky!
30.—31. července, Koupaliště a kemp Pecka
VII. ročník Country festival Pecka 2021
Jako všechny předchozí ročníky se Vám budeme snažit nabídnout nejlepší interprety. Na VII. ročníku se můžete těšit na spoustu známých interpretů a skupin,
např. Michal Prokop, kapela Pekař, Bližší informace naleznete na stránkách www.
countrypecka.cz. Vstupenky v předprodeji na www.ticketstream.cz
pátek 6. srpen, 6.43 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem v 6:43 hodin z náměstí v Pecce do Staré Paky na nádraží. Vlakem do
Mladějova a dále pěšky na hrad Trosky. Občerstvení v restauraci, pěšky do Ktové a
vlakem a autobusem zpět do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Kdo se
chce projít v kolektivu, je vítán.
pátek 6. srpna, 19.00 hodin, Rytířský sál hradu Pecka
Cesta šlechtice
koncert na motivy cest Kryštofa Haranta
sobota 14. srpna, 19.00 hodin, hradu Pecka
Cestovatelský festival
Miroslav Náplava na Pecku přiveze známe české cestovatele, ale především i nový
zvon pro zdejší hrad. První možnost vidět ho naživo a přímo na hradě.
sobota 14. srpna od 14 hodin, hřiště ve Vidonicích					
SDH Vidonice dětem
přijďte si pohrát, zaskákat, zasoutěžit a pobavit se. SDH Vidonice se na vás těší!
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středa 18. srpna, 21.30 hodin, hrad Pecka
Kino na kolečkách
letní kino na nádvoří hradu Pecka.
sobota 21. srpna, 19.00 hodin, hrad Pecka
Noc na Karlštejně
pro velký úspěch repríza slavného muzikálu v podání DS Tyl Lomnice nad Popelkou
27. — 29. srpna, náměstí Kryštofa Haranta					
Pouťová Pecka
6. ročník tradiční bartolomějské pouti
28.-29. srpna, nádvoří hradu Pecka
Fortis na hradě Pecka
šermířská vystoupení SHŠ Fortis z Hradce Králové
sobota 28. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Tradiční pouťová zábava
hudba DJ Jirka Čeřovský. Během víkendu bude připraven doprovodný program
pro děti i dospělé. Výstava historické a novodobé hasičské techniky, skákací hrad,
pěna, dětský koutek.
pátek 3. září v 9,15 hodin, náměstí v Pecce
Výlet KČT
Autobusem v 9:17 hodin z náměstí v Pecce na Kalský kopec a odtud pěšky přes Kal,
podél Valů na Vřesník a přes Brtev do Lázní Bělohradu. Občerstvení v restauraci
a autobusem do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Kdo se chce projít
v kolektivu, je vítán.
3. září, Koupaliště a kemp Pecka
koncert Tři sestry
Sex, drógy, rokenról tour 2021.

Přejeme vám krásné léto plné pohody a odpočinku!

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

