informuje
V období od 2. září 2019 do 13. září 2019, vždy v pracovních
dnech bude v budově Úřadu městyse Pecka vyložen obnovený
katastrální operát v katastrálním území Pecka k nahlédnutí a
s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Dne 2. září 2019 od 9 do 16 hodin bude přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu. V ostatních dnech bude poskytovat informace
pověřený zaměstnanec Městyse Pecka. Celé znění Oznámení
o dokončení katastrálního operátu je vyvěšeno na stránkách
městyse: www.mestys-pecka.cz

Územní plán — změny
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.

Výzva o pomoc
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 27. června 2019 postihla rodinu Petra Jiřičky tragická
událost — požár části rodinného domu. Byl zřízen TRANSPARENTNÍ
ÚČET u České spořitelny a.s. na jméno Petr Jiřička, kam stále může
každý, kdo chce pomoci, zaslat finanční částku.
Číslo transparentního účtu: 4063956083/0800
Děkujeme. Hana Štěrbová, starostka

Svoz popelnic v září 2019
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 24. září

Bělá u Pecky			

středa 25. srpna

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

Úřad městyse Pecka

Digitalizace katastru Pecka
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Sběr pro Diakonii Broumov
V měsíci říjnu 2019 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi, hraček
apod. pro Diakonii Broumov. Charita se uskuteční ve dnech 11. a 12. října, v pátek od
9 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Farnost Pecka informuje
Od neděle 25. srpna se mění čas začátku nedělních mší. Ty budou v kostele sv.
Bartoloměje na Pecce začínat v 9.30 hodin. Naopak na 8.00 hodin se posouvá začátek
pravidelných mší v kostele v Borovnici.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Přijímáme přihlášky na zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Hlásit se mohou
osoby pobírající starobní důchod do 2. října 2019. Cena za jedno téma: 350 Kč pro
registrované čtenáře, 400 Kč pro ostatní. Studentům nabízíme občerstvení během
přednášek, slavnostní předávání osvědčení o splněném semestru, zájezd na závěrečný
seminář, studium v příjemném prostředí a kolektivu - rádi pomůžeme a poradíme. Po
absolvování 6 semestrů následuje promoce v ČZU v Praze. Více informací v knihovně
nebo na tel: 602 556 142.

Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Nový školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin před školou.

Příměstský tábor
Začátkem července se na Pecce konal první příměstský tábor pod záštitou dobrovolného svazku
obcí Novopacka. První týden tábora byl zaměřený tematicky na cestu časem a druhý týden na
superhrdiny. Program byl zajištěn od 7.00 do 15.00, pro děti z Pecky a okolí. Tyto tábory jsou v
posledních letech velmi oblíbené, neboť jsou děti přes den, kdy rodiče pracují, na táboře a noc
tráví doma ve své posteli. Jaká tajemství skrývají dějiny? Co velkého se odehrálo v pravěku?
Co zajímavého se vymyslelo ve středověku? A co skrývá novověk? To vše jsme se dozvěděli na
velké cestě napříč časem.
Cestou časem jsme se podívali na hrad Pecka, udělali jsme si výlet na Krkonošskou vyhlídku.
Děti přitom luštily křížovky, řešily různé rébusy a hrály hry zaměřené na cestu časem. Také
jsme hodně výtvarně tvořili ve skupinkách.

Děti si ve skupinkách vymyslely originální jméno pro svůj tým. Poté jako superhrdinové plnily
různé úkoly. Během týdne si také vytvořily svého vlastního superhrdinu a k němu různé
rekvizity. Děti byly velice nápadité v tvorbě komiksů, které poté v týmech prezentovaly před
ostatními. Dva týdny táborů nám utekly jako voda, ale nezoufejme, tábory ještě nekončí.
Další tábor se konal 26.—30. 8. 2019 na téma netradiční hry.
						

Věra Paličková a Olga Plecháčová
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Kulturní, společenské a sportovní akce
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pátek 6. září, 9.15 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
Pěšky z náměstí v Pecce směr: Zlatnice — Kozinec — Vidochov — Pecka. Pochodu
se může zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
sobota 7. září, od 10.00 hodin, hřiště Staňkov
Turnaj v nohejbale tříčlenných družstev
Občerstvení zajištěno. Přijďte pobejt.
neděle 8. září, od 13.00 hodin, fotbalové hřiště v Pecce
Harantiáda 2019, VII. ročník
Sraz na náměstí v Pecce ve 12.30 hod., od 13 hod. na hřišti odpoledne plné her a
soutěží pro děti. Pořádá TJ Harant Pecka a FKM Javorka.
čtvrtek 12. září, od 16.00 hodin, Hrad Pecka
Pecka kros
12. ročník celostátního závodu běhů mimo dráhu.
Prezentace od 15.00 hodin. Hlavní trať měří 4 km.
sobota 14. září, od 19.00 hodin, Hrad Pecka
Z(R)ádkyně
Divadelní představení Doubravických ochotníků z Dedivadla.
středa 18. září od 14.30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Kurz anglického jazyka pro začátečníky
Zahájení nového kurzu angličtiny. Cena: 100,- Kč/ hod. Úvodní lekce — zdarma.
sobota 21. září, od 16 hodin, Hrad Pecka
Trampský potlach
sobota 22. září, od 16.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Ad Libitum — koncert
koncert přeloučského chrámového sboru, který v posledních letech vedl nový peckovský farář p. Lubomír Pilka
sobota 28. září, od 19.00 hodin, Hrad Pecka (rytířský sál)
Barokní večer — koncert
vystoupí Veronika Kalivodová (soprán), Barbora Hulcová (theorba), Magdaléna
Uhlířová (viola da gamba). 				
Vstupné 100 Kč
2. října, od 9.30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
VU3V
Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku. Informace a přihlášky v knihovně. www.pecka.knihovna.cz.
4. října od 8.44 hodin, náměstí v Peccea
Pochod KČT
Autobusem do N. Paky, odtud pěšky Husák — Vrchovina — Novopacké vodopády —
Stupenský kostelík — Pecka. Kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán!
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Přijďte si s námi zaběhat
Ve čtvrtek 12. září 2019 se koná 12. ročník PECKA KROSU
Běh je veřejný a je určen všem věkovým kategoriím neregistrovaným i registrovaným běžcům. Je rovněž zařazen do Poháru běžce Českého ráje. Prezentace probíhá od
15 hodin před vstupem do hradu Pecka, start první kategorie v 16,00 hodin.
V cíli obdrží každý účastník nápoj. Další občerstvení je možno zakoupit ve stánku u
hradu. Běžci, kteří se umístí na 1.-3. místě ve všech kategoriích, obdrží diplom a cenu
dle možností pořadatele. Informace na: vydra.pavel@email.cz, mobil: 604439513
Kategorie:
16.00 — Předškoláci a předškolačky 1 — 100 m podél hradní zdi (2015 a mladší)
16.00 — Předškoláci a předškolačky 2 — 100 m podél hradní zdi (2014—2015)
16.05 — Nejmladší žákyně, žáci — 350 m okruh kolem hradu (2010—2012)
16.15 — Mladší žákyně, žáci — 700 m — 2x okruh kolem hradu (2007—2009)
16.35 — Starší žákyně, žáci — 1200 m (modré fáborky) (2004—2006)
16:45 — Dorostenky, dorostenci — 1200 m (modré fáborky) (2001—2003)
17:00 — Ženy, muži I do 39 let — 4000 m (červené fáborky) (1980—2000)
17:10 — Ženy, muži II do 49 let — 4000 m (červené fáborky) (1970—1979)
17:10 — Ženy, muži III do 59 let — 4000 m (červené fáborky) (1960—1969)
17:10 — Ženy, muži IV — 60 let a více — 4000 m (červené fáborky) (1959 a starší)

Farmářské tržiště Scuk.cz
Znáte komunitní farmářské tržiště Scuk.cz? Můžeme tam nakupovat dobroty přímo
od menších lokálních farmářů za férové ceny.
Jak to funguje?
1. Připojte se k online Nákupní skupině na www.scuk.cz/scuk-peckovsko, kde se
pravidelně pořádají společné nákupy přímo od farmářů
2. Nakupte si online, na co máte chuť a těšte se z dopravy zdarma
3. Vyzvedněte si v daném termínu svou objednávku na adrese Pecka 11, 507 82
Pecka (Hana Kalistová — cukrárna)
4. Vychutnejte si lokální dobroty i pocit, že jste podpořili menší farmáře

Poděkování
Děkuji všem spoluobčanům, organizacím, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli mně a
mé rodině v těžké životní situaci (požár rodinného domu). Vážím si vaší pomoci a jsem
moc rád, že jsou1 mezi námi lidé, na které se v těžkých chvílích můžeme spolehnout.
				
Petr Jiřička s rodinou

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

