informuje

pomalu se vracíme do normálu, rozvolňují se mimořádná opatření,
která byla vyhlášená z důvodu prevence proti šíření nemoci
COVID-19. Úřad městyse Pecka je pro veřejnost otevřen kromě
čtvrtka každý den v obvyklou dobu. Stále platí opatření, nosit
roušky nebo respirátory v uzavřených prostorách, nebo tam, kde
není možné dodržet odstupy minimálně 1,5 m. Otevřeno mohou
mít restaurace, hotely a další ubytovací zařízení, hrady, zámky,
vnitřní prostory zoologických a botanických zahrad. Povoleny jsou
akce zatím do 300 lidí.
Bez ohledu na koronavirus nabízíme stále pomoc našim seniorům.
Vše potřebné vám zajistíme, stačí kontaktovat pečovatelskou
službu – Renata Adamcovou na tel. 601 394 142 nebo se ozvěte na
číslo 724 179 896 – Hana Štěrbová.
Děkuji všem, kteří nám pomohli a pomáhají zvládat tyto situace
a těm, kteří jsou zodpovědní a ohleduplní.

Veřejné zasedání Zastupitelstva
se bude konat ve středu 24. června od 18.00 hodin v sále hasičské
zbrojnice na Pecce. Program bude vyvěšen na obvyklých místech
a také na internetových stránkách obce.

Odpady
Platnost svozových známek umístěných na popelnicích
s označením roku 2019 skončila, nyní již musíte mít na svých
popelnicích známku s označením roku 2020!

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

úterý 2., 16. a 30. června

Bělá u Pecky			

středa 3. června, 1. července

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

6/2020
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Sběrný dvůr Pecka
Provozní doba sběrného dvoru se vrátila do starých kolejí:
Středa: 15.00—17.00 		
Neděle: 16.00—17.00

Sobota: 9.00—11.00

Vjezd do dvora bude povolen pouze 3 vozidlům. Dbejte na maximální míru ochrany
a osobní hygieny při nakládání s odpady, buďte ohleduplní a trpěliví.

Výzva k třídění
Vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad ukládali pouze
odpad, který nelze jinak vytřídit. Plasty, sklo, papír, nebezpečný odpad, nápojové
kartony prosím, třiďte a ukládejte, buď do sběrného dvoru nebo do přistavených nádob
na tříděný odpad.

Co patří a 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 odpad.
Vyzýváme občany, aby do něho v žádném případě neukládali větve, keře ze svých
zahrad, tento odpad patří do zvláštního kontejneru ve sběrném dvoru a ten odvážíme
do kompostárny v Nové Pace. Děkujeme.

Parkoviště u hřbitova
Parkoviště u hřbitova v Pecce bylo vybudováno za účelem bezpečného parkování pro
návštěvníky hřbitova. Již delší dobu zde však parkují (téměř trvale) vozidla občanů
okolních nemovitostí a návštěvník hřbitova nemá kde zaparkovat a leckdy odstaví
vozidlo na silnici a ohrožuje tím bezpečnost provozu.
Vyzýváme proto ty, kteří zde parkují za jiným účelem než za účelem návštěvy hřbitova,
aby svá vozidla parkovali na svých pozemcích. Z tohoto důvodu bude instalovaná
dopravní značka, která bude parkování jasně vymezovat.

Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Provoz školní jídelny
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.
Provoz mateřské školy
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.
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A roboti budou všude
I letos nám byly krajské dotace v oblasti polytechnického vzdělávání příznivé. Náš
projekt Roborojení obdržel dotaci v maximální možné výši 70.000,- Kč. A o čem bude?
O práci s maličkými ozoboty, které se děti budou učit programovat, o práci s velkými
stavebnicemi Mindstorms z Lega, které už mají náročnější program, pak o soutěži
programátorů a jejich robůtků. Hlavně ale bude o legraci a o tom, jak moc šikovné
máme děti. Přece: kdo by nechtěl mít robota?
Podrobnější informace vám přineseme v Listech Peckovska, kde vás ujistíme i v tom,
že naše škola žije.

Plánovaný cyklovýlet bude!
Druhý vzpomínkový cyklovýlet (přeložený z 18.4.2020) se uskuteční v sobotu 15.8.2020
v původním rozsahu (ve 13 hodin z náměstí, zakončení po dojezdu na koupališti).
Doufáme, že tentokrát „blbý koronavirus“ ani nic jiného, nám radost ze setkání
nepokazí.
Těšíme se!!! Sportu zdar a cykloturistice zvlášť!!

Omezení provozu České pošty
Česká pošta od 1. června do 12. června dočasně omezí provoz pošty:
pondělí 8.00—11.00
úterý

8.00—11.00

středa

8.00—11.00

13.30—15.30
13.30—15.30

čtvrtek 8.00—11.00
pátek

8.00—11.00

Na provozovně si bude možné vyzvednout uložené zásilky.

Informační centrum a Pohádková Pecka
V nově otevřeném infocentru naproti kostelu můžete shlédnout výstavu, která pomocí
loutek Marie Loštákové a spousty dobových předmětů a fotografií spojuje historii
peckovských řemesel a pohádkový svět z knížky Nadi Hamanové o dědečku Aloisovi.
Pohádková Pecka je součástí pohádkového království Václava Vydry.
Součástí je i expozice věnovaná peckovskému rodáku, poslednímu lidickému faráři p.
Josefu Štemberkovi.
Otevřeno: út—ne

10.00—12.00 a 13.00—16.00

Nabízíme doprovodný program pro skupiny, školkové a školní výlety, tábory. Možnost
objednat na tel. 775 657 106.
Máme pro Vás k dispozici i zázemí, kde si můžete odpočinout a občerstvit se z vlastních
zásob.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

»»
»»
»»
»»

»»
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5. června v 8.44 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
autobusem odjezd z náměstí v Pecce do Nové Paky a dále do Hřídelce. Prohlídka
zajímavostí ve vsi, opékání špekáčků (vzít si je sebou). Dále pěšky po modře značené turistické trase do Nové Paky k autobusu — cca 6 km. Každý, kdo se chce projít
v kolektivu je vítán.
13. června od 13.00 hodin, hrad Pecka
Šermířská Pecka
Festival šermu na hradě Pecka. Šermířské souboje a vystoupení, historické tance,
představení, scénky a závěrečná hromadná bitka. Pořádá SHŠ Rego Vrchlabí.
18. června ve 12.00 hodin, hrad Pecka
Na kole dětem
Charitativní cyklotour nadačního fondu Jozefa Zimovčáka zavítá s krátkým zastavením zase po letech na nádvoří peckovského hradu.
20. června od 17.00 hodin, náves v Kalu
Pouťová zábava
hudba country skupina Náhoda a od 20 hodin zahraje hudba Jahelkovi ze Dvora
Králové, občerstvení zajištěno
26. června od 18.30 hodin, hrad Pecka
Houby Pecka 2020
Jako taková znouzecnost za nekonaný dvoudenní festival vystoupí v pátek na hradním nádvoří kapela Znouzecnost. Bude i divadlo a třeba i něco navíc.
www.bezdruzic.cz
28. června od 19.00 hodin, hrad Pecka
Avivando Jazz
Jazzové duo baskytaristky Kláry Pudlákové a kytaristky Anežky Matouškové, doplněné o housle Ludmily Pavlové... a třeba i další nástroje. Jazz na hradě opět po
roce.
3. července v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
pěšky po žluté turisticky značené trase přes Horní Javoří do Lázní Bělohradu – cca
10 km. Po občerstvení zpět do Pecky autobusem. Každý, kdo má zájem projít se v
kolektivu, je vítán.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

