informuje

Dne 16. listopadu 2013 se připravuje výlet do Prahy
na divadelní představení Barmanky, které se hraje v Divadle
Radka Brzobohatého.
Vstupné společně s jízdným činí 400,-Kč.
Odjezd v 9 hodin z náměstí v Pecce.
Zájemci hlaste se osobně, mailem nebo telefonicky na Úřadě
městyse Pecka nebo v Místní knihovně v Pecce. Vstupné uhraďte
nejpozději do 10. listopadu na úřadě nebo v knihovně.

Výzva občanům
Stále vyzýváme všechny vlastníky pozemků a nemovitostí, kteří
sousedí s vodními toky, aby nezastavovali stavbami a hrázemi
břehy a potoky a neumísťovali do blízkosti vodních toků odpad,
různé předměty, dřevo, popel, kompost, atd. a nesypali nic
do vodních toků. Při velké vodě hrozí odplavení tohoto materiálu,
zanesení a zúžení profilu koryta a následné zaplavení nemovitostí
a pozemků. Je zbytečné, aby nedbalostí některých občanů trpěli
druzí.
Povodňová komise bude průběžně provádět kontroly vodních
toků ve všech částech obce, závady budou zapisovány do povodňové
knihy a předány k řízení na odbor životního prostředí v Nové Pace.

Svoz popelnic v listopadu 2013
				

- svozový den úterý

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

26. listopadu

Bělá u Pecky

12. a 26. listopadu

Ve sběrném dvoru ještě tento měsíc bude připraven kontejner
na ukládání trávy, listí.
Zavedli jsme třídění plastových lahví – pro ně slouží speciální
žluté pytle, které jsou k vyzvednutí ve sběrném dvoru nebo
na úřadu. Odevzdávají se pouze ve sběrném dvoru.
Upozorňujeme, že do těchto pytlů se ukládají pouze plastové
lahve po veškerých nápojích.

Úřad městyse Pecka

Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
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Nové internetové stránky městyse Pecka
Městys Pecka má spuštěné nové internetové stránky. Rádi bychom, aby obecní web
obsahoval aktuální a úplné informace, proto vyzýváme všechny spoluobčany, kteří
působí ve spolcích, nabízejí ubytování, poskytují různé služby, aby nám poskytly texty
a fotografie pro zveřejnění na internetových stránkách obce. Průběžně probíhá jejich
doplňování a aktualizace, která se týká úřadu. Občané mají možnost zaregistrovat si
svůj mail, na který jim budou zasílány novinky a aktuality.
Adresa www stránek: www.mestys-pecka.cz

Místní knihovna v Pecce informuje
Místní knihovna v Pecce společně s Městysem Pecka a Kulturním sdružením Harant
Pecka vyhlašují pro ty, kdo rádi fotí:
11. ročník Peckovského fotoklání pro rok 2013/2014 na téma

„Kouzelná Pecka z různých perspektiv“
Podmínky soutěže: Fotografie pouze v digitální podobě v rozlišení 72 DPI
o rozměrech minimálně 1 000 pixelů delší strana, maximální velikost souboru 1 MB,
o počtu maximálně 6 ks (seriál max. 5 fotografií) zasílejte na e-mailovou adresu:
knihovna.pecka@seznam.cz. Uzávěrka příjmu fotografií je dne 31. května 2014.
Vyhodnocení soutěže bude provedeno v měsíci červnu 2014.
Propozice soutěže jsou uvedeny na webových stránkách Městyse Pecka:
www.mestys-pecka.cz
Bližší informace lze získat v Místní knihovně v Pecce, tel. 493 799 525.

Den pro dětskou knihu
Místní knihovna v Pecce si v rámci akce Den pro dětskou knihu (30. 11.) pro vás
připravila Předvánoční prodej nových dětských knih. Přijďte si k nám nakoupit na
Vánoce – kniha je ideálním dárkem pod stromeček pro Vaše dítě. Prodej knih se koná
v týdnu od 25. 11. do 29. 11. i mimo půjčovní hodiny – v době od 9 - 11, 12 - 17 hodin
(pondělí – pátek). Knihy do prodeje dodalo knihkupectví KNIHY - Čaje Rosenberg,
Nová Paka.

Nabídky služeb pro občany
Kadeřnická provozovna v Pecce zve občany k využití služeb
Nabízím: stříhání pánské, dámské, dětské
		

foukanou, vodou a trvalou ondulaci

		

barvení a melírování vlasů

Pracuji s vlasovou kosmetikou LONDA (Německo).
Vše za příznivé ceny, pro stálé zákazníky neměnné, bez ohledu na zdražování cen energií.
Pracovní doba je přizpůsobena individuálním objednávkám zákazníků. Mým cílem je
jejich maximální spokojenost.
Objednávky na tel.: 732 668 460
Na Vaši návštěvu se těší Věra Urbanová, Pecka - Desatero.
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Opravy a úpravy oděvů
Nabízím opravy a úpravy všeho druhu - výměna zipů, zkrácení kalhot, zúžení kalhot, apod.
U kožených oděvů - výměna zipů, výměna límců, zkrácení rukávů, výměna podšívky, apod.
Rachotová Renáta
Bělá u Pecky 68
Tel. 739 632 123

Cvičení v tělocvičně
Pondělí:

18:00 - 19:30 hod.

Jóga

Končická A.

Úterý:
19:00 - 20:30 hod.

Volejbal - ženy

Machková E.

Středa:
18:15 - 19:15 hod.
19:15 - 20:15 hod.

Aerobic
Zdravotně-kondiční cvičení

Kracíková Z.
Kracíková Z.

Pátek:
18:30 - 20:00 hod.
20:00 - 22:00 hod.

Volejbal - ženy
Volejbal - muži

Šturmová J.
Šturm V.

Přijďte s námi cvičit jógu
Jóga je vhodná pro všechny věkové kategorie. Pomáhá nám naučit se zklidnit mysl,
uvolnit tělo a najít nový životní styl. Přijďte si zacvičit, protáhnout a uvolnit se. Cvičíme
od 30. září 2013 každé pondělí od 18 do 19.30 hodin. Cena za předplatné 10 lekcí činí
700,-Kč, při jednorázové návštěvě zaplatíte 90,-Kč. Na cvičení je třeba nosit s sebou
vlastní karimatku, pohodlné oblečení a lehkou přikrývku. Těší se na Vás Ála Končická.

Kulturní, společenské a sportovní akce
3. listopadu od 16 hodin, kostel sv. Bartoloměje

– Koncert duchovní hudby „Hrajeme pro peckovské varhany“
		 – vystoupí studenti Konzervatoře Pardubice. Výtěžek připadne na realizaci
			 opravy varhan
6. listopadu od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Čtení v knihovně: „Víme, co jíme?“
		 – Přednáška o zdravé výživě Mgr. Evy Chudobové
6. listopadu od 18 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Podkarpatská Rus, poslední ráj romantiků
		 – cestopisná beseda s promítáním diapozitivů.Vstupné dobrovolné
8. listopadu od 18 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Pobřeží Turecka, Sýrie, Jordánska očima Novopačáka
		
– Cestopisná přednáška Miroslava Blažka doplněná videoprojekcí, vstupné
			 dobrovolné
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10. listopadu od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Svatohubertská troubená mše
		 – vystoupí Markazíni, po troubené mši zazní staré lovecké skladby
20. listopadu od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Klub maminek s dětmi: Říkankový kolotoč
		 – Možnost vstupu s kočárky zadním vchodem
20. listopadu od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Minikurz péče o pleť
		 – Kosmetická poradna, cena pouze 150,- Kč – v ceně občerstvení a použitý
			 materiál. Počet účastníků omezen. Objednávky na tel.: 493 799 525
21. listopadu od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Dětská dílnička: Dekorace do oken s motivem podzimu a Vánoc
		 – s sebou vhodné oblečení, cena dílničky 20,- Kč
25. - 29. listopadu, Místní knihovna v Pecce
– Předvánoční prodej nových dětských knih
		 - Kniha pod stromečkem nesmí chybět - přijďte si koupit pěkný vánoční dárek
			 svým dětem. Knihy dodalo knihkupectví KNIHY - ČAJE Rosenberg, Nová Paka.
			 Akce se koná v rámci Dne dětské knihy. Prodej knih po celý týden nejen
			 v půjčovních hodinách: Po – Pá: 9-11; 12-17 hod.
27. listopadu od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Kurz práce na počítači - pro úplné začátečníky
		
– objednávky na tel: 493 799 525, cena jedné lekce: 50,- Kč
1. - 14. prosince, Místní knihovna v Pecce
– Prodejní výstava obrázků, bižuterie a drobné dekorace s vánočními motivy
		 Boženy Machové
		
– Ceny od 15,- do 170,- Kč, výstava přístupná v otvírací době knihovny nebo
			 kdykoliv po dohodě
4. prosincem od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Čtení v knihovně: Vánoční setkání
		 – Čtení vánočních příběhů nad cukrovím a svařákem. Vlastní cukroví vítáno
4. prosince od 18 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Vánoční koncert
		
– Hraje skupina Ze šuplíku. Vstupné dobrovolné. Při nízkých teplotách se koncert
			 uskuteční v sále úřadu
5. prosince od 18 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Izrael, ostrovy v Egejském moři
		
– Cestopisná přednáška Miroslava Blažka doplněná videoprojekcí. Vstupné dobrovolné

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		 web: www.mestys-pecka.cz

