informuje

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 2., 16. a 30. července

Bělá u Pecky			

středa 3. a 31. července

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

úterý 13. a 27. srpna

Bělá u Pecky			

středa 28. srpna

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

Sběr pro Diakonii Broumov
V měsíci říjnu 2019 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.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Výpůjční doba knihovny o prázdninách:
Knihovna Kryštofa Haranta: ÚT a PÁ: 9—12, 13—16, ČT — zavřeno.
Pobočka Vidonice: Zavřeno.
Změna platí od 1.7. do 31.8. 2019 včetně.
Upozornění pro čtenáře: 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.

Knihovna Kryštofa Haranta připravuje
Kurzy anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé
v přátelském a neformálním prostředí. Cena 100,- Kč/hod.
Lektorka: Lucka Morávková. Začínáme v září. První hodina zkušební
— zdarma. Přihlášky v knihovně.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v červenci 2019

7-8/2019
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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 12. 7. 2019 a od 8. 8. do 31. 8. 2019.
Výdej obědů do nádob od 11 do 12 hodin a ostatní obědy od 12 do 13 hodin.
Obědy na měsíc září 2019 je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 26. 8. 2019
a v úterý 27. 8. 2019, nebo dle dohody s vedoucí školní jídelny p. Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje, že Mateřská škola
Pecka bude během letních prázdnin v provozu od 1. 7. do 12. 7. 2019 a od 19. 8. do
30. 8. 2019 od 6.30 do 15.30 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 2.9. 2019.

Čokoládová tretra v Ostravě aneb „Cesta tam a zase zpět“
Mezi desítkami sportovních akcí, kterých se naše škola v tomto školním roce zúčastnila,
zaujímá čelné místo atletický turnaj „Čokoládová tretra“, kterého jsme se v letošním roce
účastnili poprvé, a hned napoprvé jsme zaznamenali mimořádné úspěchy — po kvalifikaci na
krajském finále v Pardubicích 4. 6. 2019 směřovala další cesta dvojice našich reprezentantů
Lukáše Jakubského a Fandy Noska na republikové finále v Ostravě dne 19. 6. 2019.

DEN 1. — 19. 6. 2019, Republikové finále
Že se toto třetí největší město České republiky nachází poněkud „z ruky“, nebylo překvapením,
a tak přípravy na akci odpovídaly spíše odjezdu na zahraniční misi a nakonec nadešel čas a nic
nám nebránilo podniknout dalekou cestu vlakem, abychom změřili své síly v běhu na 200 metrů
a hodu raketkou (dětská náhrada za vrhací oštěp) s těmi nejlepšími z domova i zahraničí.
Po řádném rozcvičení, které proběhlo na sousedním rozcvičovacím stadionu, už začaly samotné
soutěžní disciplíny — Lukáš Jakubský v běhu na 200 m, Fanda Nosek v hodu raketkou do dálky.
A že se jednalo o snahu podpořenou prvotřídními výkony! Lukáš Jakubský se umístil v běhu
na 200 m třetí ve svém rozběhu s výborným časem 33,25 vteřiny, což bohužel nestačilo na
jedno z osmi postupových míst na mezinárodní finále následujícího dne, ale i tak znamenalo
úctyhodné 17. místo ze všech zúčastněných závodníků. Fanda Nosek dokázal ze svých třech
pokusů v hodu raketkou dosáhnout výborné vzdálenosti 36,43 m, což znamenalo 4. postupové
místo na mezinárodní finále konané následující den.
To, co následovalo po vyhlášení výsledků obou disciplín, nejlépe charakterizuje sousloví
„sportovcův sen a logistikova noční můra“. Nepřísluší se vypočítávat všechna protivenství,
kterými jsme museli ve zbytku dne projít — bohatě postačí, že na konci dne jsme již věděli co
a jak, naplánovali jsme následující den, měli jsme kam složit hlavu, vydatně jsme se posilnili
dobrým jídlem a prošli se dějišti literární tvorby Petra Bezruče (vlastním jménem Vladimír
Vašek).

DEN 2. — 20. 6. 2019, Mezinárodní finále
Naše druhé ostravské ráno jsme zahájili vydatnou snídaní šampionů, která dodala tolik potřebné
síly na velké Mezinárodní finále Čokoládové tretry, které mělo být součástí doprovodného
programu Zlaté tretry a které slibovalo opravdu mimořádnou podívanou.
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Když jsme odpoledne dorazili na stadion, nemohli jsme ho zprvu poznat — televizní štáby,
autobusy a mikrobusy pro elitu tuzemské i světové atletiky, desítky policistů a zaměstnanců
ostrahy, stovky organizátorů, tisíce návštěvníků a rozsáhlá bezpečnostní opatření. A mezi
tím vším mumrajem naše venkovská výprava, které by nikdo ještě den předtím nehádal, že
opravdu dojde až sem — do samotného finále.
Náš reprezentant Fanda Nosek dokázal malý zázrak a svůj poslední výkon (který byl už
tak velkým zlepšením oproti krajskému kolu) překonal rozdílem třídy na neuvěřitelných
39,97 m a obsadil tak bronzové místo! Naprostý úspěch a obrovské zadostiučinění.
Protože zmíněné finále probíhalo až v odpoledních hodinách, měli jsme před sebou ještě
dlouhou cestu, a než jsme dorazili zpět na Pecku, bylo půl desáté večer. Na Čokoládovou
tretru jsme rozhodně nezanevřeli a s radostí se přihlásíme i v dalším roce, neboť se jednalo
o nejpovedenější sportovní akci tohoto roku vůbec.
Oběma našim reprezentantům — Fandovi Noskovi za úžasné 3. místo z velkého finále i Lukáši
Jakubskému za 17. pozici v republikovém finále — patří velké uznání za jejich výkony,
soutěživost a sportovní nadšení. Oba dva se dostali na nejvyšší úroveň ve sportovních akcích,
kterých se naše škola nejen v tomto roce účastnila, a věříme, že o nich ještě uslyšíme a i příští
rok navštívíme ostravské finále, dost možná i ve větším počtu!
							

Mgr. Marek Fanta

Kulturní, společenské a sportovní akce
 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, nádvoří hradu Pecka
Sinister na hradě Pecka
šermířská vystoupení, tance a souboje
 ݩݩ7. července od 19 hodin, hrad Pecka
Podkrkonošské hudební léto
koncert na podporu boje proti rakovině — výtěžek věnován centru Amelie
Účinkují: Ludmila Pavlová (housle), Jakub Junek (housle), Pavel Hudev (výstava
obrazů). Vstupné 100/80 Kč.
 ݩݩ12. července, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem v 6:44 hod. z náměstí v Pecce do Staré Paky na vlakové nádraží. V 7:31
odjezd vlakem do Sobotky. Pěšky: Osek — údolí Plakánek — hrad Kost — Libošovice.
Vlakem do Nové Paky a autobusem do Pecky.
 ݩݩ13. července od 19 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Venkovní diskotéka
Přijďte se pobavit a zatančit si. Vstupné je zdarma.
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 ݩݩ13. července od 22.00 hodin, hrad Pecka
Ohňová show na hradě Pecka
 ݩݩ26.—28. července, Koupaliště a kemp Pecka
V. ročník Country a folk festivalu Pecka.
Jako všechny předchozí ročníky se Vám budeme snažit nabídnout nejlepší interprety. Můžete se těšit mimo jiné na Ivana Mládka, Žlutého psa, Honzu Vyčítala
a mnohé další.
Bližší informace naleznete na stránkách www.countrypecka.cz
 ݩݩ2. srpen, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem v 6:44 hod. z náměstí v Pecce do Staré Paky vlakové nádraží. V 7:31
hod. odjezd vlakem do Kyjí. Pěšky kolem Aladinovy věže na horu Tábor a do Lomnice nad Popelkou. Vlakem do Nové Paky a autobusem do Pecky. Pochodu se může
zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
 ݩݩ2.—4. srpna, hrad Pecka
Skupina historického šermu FORTIS
šermířská vystouepní na nádvoří peckovského hradu
 ݩݩ22. srpna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Deskohraní
Zábava pro celou rodinu, při které si můžete půjčit stolní hru, kterou vám pomůžeme vybrat a naučíme vás k ní pravidla. Registrovaní čtenáři si mohou hru zapůjčit
domů. Odměny pro účastníky a malé občerstvení připraveno.
 ݩݩ23.—25. srpna, náměstí Kryštofa Haranta Pecka
Pouťová Pecka
tradiční bartolomějská pouť — atrakce pro děti i dospělé — řemeslný jarmark —
koncerty — divadla
Více informací k programu již brzy na www.poutovapecka.cz
 ݩݩ24. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Tradiční pouťová zábava
k poslechu a tanci hraje hudba J. Čeřovský, občerstvení zajištěno
 ݩݩ6. září v 9.15 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
Pěšky z náměstí v Pecce směr: Zlatnice — Kozinec — Vidochov — Pecka.
 ݩݩ8. září od 13 hodin, fotbalové hřiště v Pecce
VII. ročník Harantiáda 2019
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.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

