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se koná v pondělí 3.6.2019 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice
v Pecce.

Jak jsme na Peckovsku volili do EU
Počet voličů celkem: 1 072
Volební účast:

28,45 %

Počet voličů, kteří volili: 305
Počet platných hlasů:

Výsledky hlasování:
Pořadí

Počet hlasů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

84 (27,63 %)
50 (16,44 %)
44 (14,47 %)
35 (11,51 %)
22 (7,23 %)
18 (5,92 %)
12 (3,94 %)
6 (1,97 %)
5 (1,64 %)
4 (1,31 %)
4 (1,31 %)
4 (1,31 %)
2 (0,65 %)
2 (0,65 %)
2 (0,65 %)
2 (0,65 %)
2 (0,65 %)
2 (0,65 %)
1 (0,32 %)
1 (0,32 %)
1 (0,32 %)
1 (0,32 %)
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Svoz popelnic v květnu 2019
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

úterý 4. a 18. června

Bělá u Pecky				

středa 5. června

Očkování psů proti vzteklině
bude probíhat v pondělí 3.6.2019 na následujících místech:
Bělá u Pecky (u hasičárny) od 18.45 hodin
Pecka (u úřadu) od 19.00 hodin
Kal od 19.15 hodin 		

Cena za vakcínu 180 Kč.

Z důvodu menšího zájmu se bude očkovat pouze na těchto stanovištích. Přijeďte
i z ostatních částí obce.			
MVDr. J. Procházka

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Výpůjční doba knihovny o letních prázdninách (1.7.—31.8.2019):
Úterý a pátek: 9—12, 13—16

Čtvrtek: zavřeno

Pobočka Vidonice: zavřeno
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.

Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Příměstské tábory
ZŠ a MŠ Pecka nabízí o letních prázdninách příměstské tábory, které se budou konat
v budově školy v nové družině v termínech: 1.—4.7.2019, 8.—12.7.2019 a 26.—30.8.2019.
Tematické zaměření příměstského tábora se bude týkat cestování časem, superhrdinů
a netradičních sportovních her. Pro zájemce jsou stále volná místa. Tyto tábory z velké
části financuje NOVOPACKO, dobrovolný svazek obcí.
Více informací na www.zs-pecka.cz.

Peckovská reprezentace na krajském finále turnaje ve vybíjené
Po úspěchu smíšeného družstva žáků 4. a 5. třídy v okresním kole turnaje ve vybíjené,
zúčastnili se naši borci v pátek 24.5.2019 krajského finále pořádaného v Kostelci nad O.
Postupně jsme se utkali se soutěžícími z Trutnova, Náchoda, Vamberku a Hradce
Králové. Naši žáci celou dobu odváděli špičkové výkony. Po suverénní výhře 12:7
s Trutnovem naši srdnatí reprezentanti a těsně podlehli Náchodu 12:16, Vamberku 10:12
a v závěrečném zápase 9:15 Hradci Králové.
Výsledné čtvrté místo tedy rozhodně nebereme jako zklamání, poněvadž vypovídá
o kvalitách našeho výběru, neskutečném nasazení, obětavosti, férovosti a sportovním
zápalu, se kterým naši čtvrťáci a páťáci došli doslova na dosah medailové pozice.
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Pohár rozhlasu v lehké atletice — okresní kolo
Ve dnech 14. a 15. 5. 2019 se v Lázních Bělohradě uskutečnilo okresní kolo Poháru Rozhlasu
v atletice. Soutěžilo se v běhu na 60 m, vytrvalostním běhu (800, 1000 a 1500 m), v hodu
míčkem či vrhu koulí, skoku do dálky i do výšky, závěr patřil štafetě na 4x60 m.
Soutěž byla již tradičně brána primárně jako závod družstev. Na stupně vítězů jsme se
nedostali. Pozitivní je velká snaha, vzájemné povzbuzování a týmový duch všech našich
žáků, v neposlední řadě velmi slušné a fér vystupování.

Další mašinka do školní dílny — jen ať průmysl 4.0 přijde
Po stavebnici obráběcích strojů ML-Technics, která teď bude měnit podobu ze soustruhu na
frézku, jsme získali finance na další posilu našeho technického parku.
V rámci dotačního okruhu Rozvoj podmínek ve vzdělávání vyhlášeného Královéhradeckým
krajem jsme s projektem „Technika nekouše“ uspěli s žádostí o dotaci. Celkové náklady
na projekt budou 71 999,- Kč, z toho dotace činí 61 499,- Kč. Největší položkou projektu
bude robotické rameno DOBOT, které umí kreslit, gravírovat, přemísťovat a tisknout malé
3D předměty.

Kulturní, společenské a sportovní akce
 ݩݩ1. června od 15 hodin, Sběrný dvůr Pecka
Ekoden
zábavné odpoledne pro děti plné soutěží, písniček, opékání buřtů. K poslechu
i tanci hraje country skupina Náhoda.
 ݩݩ7. června od 19,30 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Koncert kapely One&Half (předkapela Not Okay až z Liberce!)
19:30 — Otevření prostoru
20:00 — Not Okay (Pop-punk, Liberec)
21:30 — One&Half (Rock, Pecka)
23:00 — Ohňostroj
Koncert bude na pódiu u bazénu, tak rozhodně přijďte včas, jelikož kapacita je
omezená!
 ݩݩ8. června od 10 hodin, hrad Pecka
Šermířská Pecka
festival historických a šermířských vystoupení. Pořádá SHŠ Rego z Vrchlabí a hrad
Pecka
 ݩݩ16. června, Koupaliště a kemp Pecka
XVI. ročník srazu FKŠ&HK
tradiční sraz „škodovek“ s programem a spanilou jízdou okolím
 ݩݩ21. června od 20 hodin, hrad Pecka
Avivando quartet
jazzový koncert na nádvoří hradu
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 ݩݩ22. června od 19hodin, hrad Pecka
Noc na Karlštejně
divadelní představení — DS Tyl Lomnice nad Popelkou
 ݩݩ22. června od 17 hodin, náves v Kalu
Pouťová zábava
hudba country skupina Náhoda, od 20 hodin hudba Pastor, občerstvení zajištěno
 ݩݩ23. června od 13 hodin, u hradu Pecka
Na kolech kolem Pecky
cyklistická vyjížďka po zajímavých místech Peckovska — úkoly pro účastníky — různé trasy pro různě zdatné cyklisty — společný cíl na fotbalovém hřišti s opékáním.
Pořádá TJ Harant Pecka
 ݩݩ28.—29. června, hrad Pecka
Festival Pecka 2019 — 17. ročník benefičního festivalu hudby a divadla.
pátek (18:00): Vyhoukaná sowa — Les Gars d´en Bas — Budoár staré dámy — Big Boy
Band — Šoulet
sobota (10:00): Dlouhý, široký a bystrozraký — La škola — Prodejna příběhů — PIJ
band — Peckórum — Pouťoviny — Žamboši — Becoming Birds — ZVA 12-28 — Tornádo
Lue — Allskapones — Mr. Moss				
www.bezdruzic.cz/festival
 ݩݩ29. června od 14 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Ježiholky z podhradí
Autorská pohádka divadelního spolku Smajlík. Režie Ivana Nosková.
Milé děti, za pohádkou projdete cestou plnou kouzel a dobrodružství. Čarodějné
soutěže a ochutnávka z ježibabí kuchyně vás nemine!
 ݩݩ30. června od 14 hodin, peckovský hřbitov
Slavnostní rozeznění nového zvonu,
který z výtěžku festivalu Pecka 2018 pořídil Spolek Bezdružic do kapličky na peckovském hřbitově.
 ݩݩ30. června od 19 hodin, hrad Pecka
Musica Antiqua
tradiční koncert komorního smyčcového orchestru z Trutnova v Rytířském sále
 ݩݩ5.—6. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Cyrilometodějský pohár 2019
XIX. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Občerstvení zajištěné v kempu, po skončení od 19 hodin je připravena taneční zábava se skupinou EFEKT.
 ݩݩ6.—13. července, hrad Pecka
Sinister na hradě Pecka
šermířská představení, v sobotu 13.7. 2019 — Ohňová šou

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

