informuje

Ve středu 16. února 2022, při příležitosti Dne obnovení litevského
státu a udělování státních vyznamenání, předal v Bílém sále
prezidentského paláce ve Vilniusu prezident Gitanas Nauseda
litevštinářce Věře Kociánové rytířský řád Za zásluhy o litevskou
literaturu a kulturu obecně.
Byla oceněna její překladatelská a nakladatelská práce (nakladatelství
Venkovské dílo) a celkově soustavné úsilí o propagaci Litvy.
Naší rytířce ze srdce gratulujeme, přejeme jí zdraví, štěstí, spoustu
životního elánu a neutuchající fantazii pro další literární tvorbu.

Dotace pro neziskové organizace
Městys Pecka vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí dotace na kulturní,
společenské a sportovní akce zaměřené především na práci s dětmi,
mládeží a seniory. Žadatelem může být nezisková organizace, která
má sídlo ve správním území Městyse Pecka.
Uzávěrka příjmu žádostí končí dnem 20. 4. 2022.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka nebo
na internetových stránkách obce: http://www.mestys-pecka.cz/

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2022
2.-4. 4.
9.-11. 4.
16.-18. 4.
23.-25. 4.

Vidonice
Bukovina u Pecky
Arnoštov
Horní Javoří

Kal

Upozornění:
Do kontejnerů odkládejte pouze velkoobjemový odpad: linolea,
koberce, sedačky z os. automobilů, starý nepoužitelný nábytek,
matrace, objemné plastové předměty apod.
Neodkládejte: nebezpečný odpad (ledničky, plechovky se zbytky
barev, zářivky, televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky apod.),
sudy, seno, listí, větve, stavební odpad a odpad, který lze vytřídit.

Úřad městyse Pecka

Litevštinářka Věra Kociánová rytířkou

04/2022
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Svoz popelnic v dubnu 2022

(svozový den je ÚTERÝ pro celé Peckovsko)

Termíny: 14. týden — 5. dubna		

16. týden — 19. dubna

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 nebude
popelnice vyvážena.

Ceník nájmu a služeb pro hřbitovy

(platnost ceníku od 1.3.2022)

1. Cenu za nájem z pozemků (místa na pohřebišti, hrobového místa, hrobky, urnového
místa stanovuje Městys Pecka u ve výši 10 Kč za m2 a rok.
2. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa je stanovena ve výši 80 Kč za
hrobové místo a rok.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell — typu Araukana a Dark Shell — typu Maranska. Stáří 16—20 týdnů, cena 199—245
Kč/ks.
Prodej: 2.5. 2022 a 30.6. 2022 Pecka — u pošty — 15.10 hod.
Výkup králičích kožek — cena dle poptávky. Info: Po—Pá 9.00—16.00 hod., tel. 601 576
270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Knihovna Kryštofa Haranta vyhlašuje výtvarnou soutěž
Na počátku byla Pecka
Jak si představuješ naše městečko a hrad Pecku při jejich vzniku?
Soutěž vyhlašuje Knihovna Kryštofa Haranta u příležitosti připomínky 700. výročí od
první písemné zmínky. Soutěž je vhodná pro předškoláky, žáky a studenty všech
typů škol. Inspirací může být původní podoba dle archivních záznamů nebo vlastní
fantazie.
Práce přijímáme do pátku 10.6.2022
Je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže. Výtvarné práce mohou
být dvojrozměrné (kresba, malba, grafika, koláž, jiná technika) nebo trojrozměrné
(plastika, skulptura, trojrozměrná koláž). Dílo je možno přeskenovat a zaslat mailem
na adresu knihovna.pecka@seznam.cz. Více info na www.pecka.knihovna.cz
Podle množství příspěvků budou jednotlivé soutěžní práce rozděleny do kategorií
dodatečně. V každé kategorii oceníme 3 nejlepší práce a udělíme 3 knižní ceny. Každý
oceněný obdrží také diplom, malý suvenýr od Městyse Pecky a sladkou odměnu.
Vyhodnocení proběhne v červnu 2022 slavnostně v Knihovně Kryštofa Haranta. Vítězné
výtvarné práce budou prezentovány na této akci, nejlepší pak budou vystaveny na
náměstí v Pecce ve vitríně podchodu od 1.7. do 31.8.2022 a otištěny v Listech Peckovska.
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Základní škola a mateřská škola informuje
Zápis do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Pecka pro školní
rok 2022/2023
se koná ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.30 do 17.00 hodin v budově základní školy.
K zápisu pro školní rok 2022/2023 přicházejí:
• děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
• děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
• děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2022, nejpozději však 30. 6. 2023.
V tomto případě je nutné doložit:
a) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1.9—31.12.2022, doporučení PPP/SPC.
b) U dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1.1.—30.6.2023, doporučení PPP/SPC a
pediatra.
U zápisu předloží rodiče občanské průkazy a rodný list dítěte.

Návštěvní den v Mateřské škole v Pecce
VNávštěvní den v mateřské škole uspořádáme v úterý 26. 4. 2022 nejen pro rodiče a
jejich děti, které se chystají si od září 2022 najít nové kamarády a kamarádky v naší
mateřské škole. Do MŠ zveme i širokou veřejnost. Přijďte se k nám podívat, srdečně
vás zveme.

Zápis dětí do Mateřské školy v Pecce na školní rok 2022/2023
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do Mateřské školy v Pecce ve dnech
10. a 11. května 2022 v době od 15:00 do 17:00 hodin. K zápisu se rodiče dostaví
se svým dítětem. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2022.
Potřebné dokumenty k zápisu najdete na webových stránkách MŠ ( www.ms-pecka.cz).

Veteráni na Pecce – Veteránem okolo Pecky
Máte v garáži nebo ve stodole auto, motocykl nebo traktor, který je starší třiceti let?
Nabízí se vám ideální možnost se s ním „pochlubit“ na výstavě a jízdě veteránů (cca
30 km) při 1. ročníku akce Veteránem okolo Pecky, která se uskuteční v neděli 15. 5.
2022 a je určena především pro majitele historických vozidel z Pecky a okolí. Proto
neváhejte a přihlaste svoji účast do 30. 4. 2022.
Akce je určena pro osobní automobily a motocykly do roku výroby 1990, nákladní
automobily a traktory do roku výroby 1980. Setkání majitelů historických vozů se
uskuteční při minimální účasti 15 vozidel.
Předpokládaný program:
10:00-11:00 – prezentace a vystavení vozidel na náměstí v Pecce
11:00 – start prvního vozidla do okružní jízdy
12:00 - příjezd prvního vozidla do cíle na náměstí v Pecce
Startovné je 100,- Kč a zahrnuje: 2 startovní čísla, logo soutěže, jednoduchý itinerář,
jízdní výkaz, pamětní list a upomínkový předmět. Okružní jízda není podmínkou,
vozidlo můžete jenom vystavit.
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Přihlásit se můžete na emailu: vydra.pavel@email.cz nebo na mobilu 604439513.
Na tyto kontakty můžete rovněž poskytnout informace a zapůjčit materiály týkající
se bývalých motokrosových závodů Harantův terén (fotografie, programy, startovní
listiny a cokoliv dalšího), případně jiných motoristických akcí spojených s Peckou. Tyto
materiály budou využity pro připravovanou vzpomínku na peckovský motorismus.

Novinky z kempu
Vážení přátelé, rádi bychom Vás touto formou pozvali na oslavu Velikonoc v našem
kempu. Děti se můžou těšit na prolézačky a otevřenou trampolínu, maminky na čerstvé
domácí limonády a tatínci na tradiční zelené pivo. To však nebude jediná novinka
na čepu – od letošního roku si u nás mimo hradeckého Klenotu a Bernardu, můžete
vychutnat i Plzeňský Prazdroj!
Po celý velikonoční víkend se dále můžete těšit na domácí klobásky a uzené, či bohatý
výběr z hotovek od svíčkové po moravského vrabce! Pokud se Vám však stýská po létě a
grilování, nezoufejte! V sobotu 16. dubna budeme, mimo hamburgerů a steaků, grilovat
celé jehně.
Neděli 17. dubna nám zpříjemní večer místní country kapela Náhoda. Zábava začne od
19 hodin, tak určitě přijďte a zazpívejte si s námi.
Dále bychom Vás rádi pozvali na kulturní akce, které pro Vás v létě chystáme.
Jak sami vidíte, program bude bohatý po všech stránkách! Na své si přijdou
jak milovníci Stand-Up vystoupení, tak fanoušci dobré muziky či sportu.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás v našem kempu.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

»»

»»

1.dubna od 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
pěšky přes Lhotu do Staňkova, na Červený vrch a do Mostku. Občerstvení v restauraci U Mostu a ve 14:26 zpět do Pecky autobusem. Délka trasy: 9 km. Každý, kdo
má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
2.dubna od 10.00 hodin, hrad Pecka
Slavnostní otevírání hradu Pecka
Po dvouleté přestávce opět budeme mít možnost zahájit turistickou sezonu na
peckovském hradě v obvyklém termínu s tradičním velikonočním jarmarkem, prohlídkami a hlavně za účasti Kryštofa Haranta a jeho družiny.
3.dubna od 14.30 hodin, KD Bělá u Pecky
Dětský karneval
soutěže, hry, tombola, občerstvení zajištěno

e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

