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Znečišťování veřejných prostranství

Úřad městyse Pecka

Radní na svém zasedání diskutovali nad problémem znečišťování
veřejných prostranství psími exkrementy a volným pobíháním psů.
Právě v jarním období se nejvíce projeví znečištěné chodníky, veřejná prostranství a viníci jsou většinou majitelé psů. Apelujeme
na ně, aby si po svých miláčcích uklízeli, aby je nenechávali volně
pobíhat po vesnicích. Městys Pecka má vydanou obecně závaznou
vyhlášku „O zákazu volného pobíhání psů“. Porušování a nedodržování této vyhlášky řeší správní odbor Městského úřadu v Nové Pace,
uložená pokuta může být až do výše 30.000,-Kč.

Uzávěrka mostu v Bělé u Pecky

Od 16. dubna 2013 byl uzavřen most v Bělé u Pecky a započata
jeho celková rekonstrukce. Původní most byl zbourán a bude nahrazen novým ve větší šíří a s větší tonáží. Plánovaná uzavírka by
měla trvat do konce července 2013. Z tohoto důvodu jsou omezena
autobusová spojení ve směru do Lázní Bělohradu. Autobusy z Nové
Paky do Lázní Bělohradu byly odkloněny přes obec Valdov a Uhlíře.
Cestující z Peckovska mají dvě možnosti: buď dojdou pěšky na
autobusovou zastávku v Ulířích, nebo využijí autobus do Nové Paky
a odsud do Lázní Bělohradu. Pro pěší byla vybudovaná provizorní
lávka přes pozemky pana Záveského a pana Dvořáka. Po dohodě
s p. Záveským bude malá branka odemčená.

Místní knihovna v Pecce informuje

Velice se omlouváme všem uživatelům za to, že z technických důvodů je náš on-line katalog mimo provoz. V souvislosti s tím nejsou
momentálně dostupné ani elektronické čtenářské karty. Na řešení
problému se usilovně pracuje a věříme, že bude brzy odstraněn.
Rádi Vám v knihovně sdělíme, jaké knihy nebo časopisy máte od nás
vypůjčené a najdeme Vám ty, o které máte zájem, případně Vám pomůžeme s výběrem knih. Všechny informace také zodpovíme telefonicky na čísle 493 799 525 nebo mailem: knihovna.pecka@seznam.cz.

Místní knihovna Vidonice informuje

Do knihovny byly právě dovezeny nové a zajímavé knihy z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Složení souboru
knih bylo dle požadavků čtenářů. V knihovně je největší zájem
o válečnou literaturu, romány pro ženy, knihy o zvířatech a dětské
knihy – pro nejmenší čtenáře. Neváhejte a přijďte nás navštívit.
Knihovna je pro Vás otevřena každé úterý od 17:00 do 18:00 hod.
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Bioplynová stanice Vidonice

Co vše zastupitelé zvažovali a čím se zabývali, než bylo schváleno nadpoloviční
většinou vydání souhlasného stanoviska k výstavbě bioplynové stanice.
Zemědělský areál OMD Vidonice (odchovna mladého dobytka pro 500 ks s hnojným
platem, seník, silážní jáma, betonová plata pro uskladnění senáže) byl vybudován
v 80. letech minulého století. Převážná část zemědělské produkce (senáž, siláž) zemědělského družstva byla uskladňována v tomto areálu. Dvakrát denně probíhala doprava
z tohoto areálu do kravínů v Pecce (přes Staňkov), do Vidonic, do Kalu. Již v této
době docházelo k naskladňování a vyskladňování silážní jámy a obou senážních plat
a vyvážení hnoje a močůvky.
V 90. letech byl postupně rušen pastevní areál, docházelo k uzavírání kravínů,
na závěr došlo i k ukončení provozu OMD Vidonice. Areál od té doby chátrá, slouží
jako skladiště a postupně je devastován a rozkrádán. V územním plánu obce Pecka
byla celá tato lokalita zařazena do ploch zemědělské výroby. I.Podzvičinská a.s., jako
vlastník areálu hledala využití pro tyto prostory a na podzim r. 2011 předložila záměr
výstavby bioplynové stanice s výkonem do 500 kW. Dle energetického auditu projektu
pro bioplynovou stanici Vidonice bude zdrojem bioplynu travní senáž, hnůj, siláž, obilný šrot, močůvka a digestát v celkovém množství 16 800 t/rok, což je 46 t/den (tzn.
4-5 traktorových vleků za den). Zastupitelstvo městyse Pecka se tímto záměrem začalo
zabývat na veřejném zasedání dne 28.11.2011.
I. Podzvičinská a.s. navrhla zastupitelům a přítomným občanům možnost exkurze bioplynových stanic srovnatelného typu. Byla vybrána bioplynová stanice
ve Slatinách u Jičína, zastupitelům bylo uloženo vykonat exkurzi a zajistit maximální
množství informací o BPS.
Telefonicky jsme zjišťovali informace z obcí, kde tyto BPS byly v provozu nejméně 2 roky. Ani z návštěvy BPS, ani z referencí starostů jednotlivých obcí a měst jsme
nezaznamenali negativní reakce a zkušenosti. Posuzovali jsme BPS se shodnými nebo
podobnými zdroji bioplynu jako by měla být postavena ve Vidonicích. Na základě
těchto informací bylo vydáno souhlasné stanovisko k výstavbě. Součástí vydaného
stanoviska byla i smlouva o zabezpečení údržby a oprav obecní komunikace během
výstavby a provozu BPS Vidonice. Důležitým bodem ve smlouvě byla úprava dopravních
toků při výstavbě a provozu BPS. Doprava bude vedena pouze po panelové komunikaci
mimo obec Staňkov a Vidonice. Během stavebního řízení došlo ke změnám v projektu
(umístění, výška, ozelenění). Proto muselo být vydáno nové stanovisko Městyse Pecka.
Zastupitelstvo dne 12.12.2012 schválilo vydání souhlasného stanoviska. Během jednání
zastupitelstva dostali slovo přítomní občané (účastnilo se 28 občanů). Většina z nich
poukazovala na možný zápach při provozu BPS, při vyvážení digestátu a na zvýšenou
dopravu. Na základě Rozptylové studie a Odborného posudku vydal Krajský úřad KK
Závazné stanovisko k výstavbě a Povolení ke stavbě BPS. Orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku sděluje, že BPS nemůže mít vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona o EIA (tzn. proces posuzování vlivů
na životní prostředí).
Zastupitelé vyhodnocovali velmi důkladně klady a případná rizika, která jsou spojena s výstavbou a provozem BPS. Pokud při provozu BPS dochází k maximálnímu využití
energie z dodané hmoty, což je v zájmu provozovatele, BPS nezapáchá. Pokud by při
provozu došlo k úniku zápachu, provoz je odborem životního prostředí zastaven až
do doby zjednání nápravy. Tvrzení o případném zápachu není pádným argumentem pro
nevydání stavebního povolení. Připomínka týkající se zvýšení dopravy během navážení
travní siláže a vyvážení digestátu byla porovnávána s dopravou při běžném provozu
areálu v 90. letech. Vzhledem k tomu, že na uskladnění travní siláže bude využita
pouze stávající silážní jáma, nebude doprava navýšena. Při vyvážení digestátu jsou
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stanovena odborem životního prostředí jasná pravidla, kdy a kam lze digestát vyvézt.
Digestát je zbytek po fermentačním (vyhnívacím) procesu, vznikající anaerobní fermentací při výrobě bioplynu. Působením digestátu z bioplynových stanic se zabývá
a sleduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Doprava při vyvážení digestátu je srovnatelná s dopravou při vyvážení hnojného
plata v době provozu OMD Vidonice. Někteří z nás však porovnávají budoucí dopravu
v areálu se současnou situací, kdy je areál mimo provoz. Pokud by došlo k obnovení
provozu areálu, doprava by se opět navýšila.
Pokud nemáme pádné argumenty a důkazy, nechceme bránit případným investorům
v podnikání. To, že většinový vlastník a investor BPS není občanem Pecky, není důvodem k zamítnutí výstavby. Majitelé větších firem na Peckovsku jsou většinou cizí státní
příslušníci. Aby se zemědělcům nevyplatilo stavět BPS, ale aby se opět začalo rozvíjet
zemědělství jako takové, musela by se radikálně změnit dotační politika a politika
týkající se rozvoje zemědělství u nás.

Svoz popelnic v květnu 2013
				

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

- svozový den úterý
14. a 28. května
14. května

Ve sběrném dvoru je připraven kontejner na ukládání trávy, listí. Větve a roští odkládáme na zvlášť vymezený prostor ve sběrném dvoru.
Nově jsme zavedli 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 nápojích.

Kulturní, společenské a sportovní akce
3. května od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dětská dílnička
– výroba ozdobných květináčů pomocí ubrouskové techniky
3. – 5. května, Koupaliště a kemp Pecka – Bloudění Podkrkonoším
– orientační cyklistický závod pro všechny věkové kategorie
4. května od 7 hodin, hrad Pecka (u mostu) – Vítání ptačího zpěvu
– vycházka s ornitologem Kamilem Čihákem hradním parkem a do okolí Pecky,
		 ukázky odchytu a kroužkování ptáků
8. května od 7 hodin, na Úřadu městyse Pecka – Květnový pochod k uctění výročí osvobození
– trasy 8, 15, 30 km, startovné 5, 10 a 15 Kč
11. května od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Novopacký Šutrák
- výstava plastikových modelů (letadel, aut, vojenské techniky). Součástí výstavy
		 bude sraz automobilových veteránů a předvádění vojenské techniky
11. května od 13 hodin, Lhota u Pecky – Okrsková soutěž v požárním sportu
- součástí akce bude ukázka hasičského útoku malých dětí. Po celou dobu bude
		 k vidění stará hasičská koňská stříkačka (zrekonstruovaná).
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11. května od 17,30 hodin, hrad Pecka – Červenobílé křemínky
– beseda s německou spisovatelkou Annelies Schwarz o její stejnojmenné knize
		
- vzpomínky na dětství v nedaleké Horní Brusnici a na odsun sudetských Němců v roce 1945
12. května od 17,30 hodin, hrad Pecka – Vernisáž výstavy Hledání kořenů
– slavnostní zahájení výstavy obrazů německé malířky a spisovatelky Annelies Schwarz
15. května od 12,30 hodin, Místní knihovna v Pecce (náměstí)
– Literární výlet – po stopách Jana Gebauera
		
- odjezd linkovým autobusem do Úbislavic k rodnému domku J. Gebauera.
			 Součástí beseda s MUDr. V. Francem v místním hostinci. Jízdné i občerstvení
			 si hradí každý účastník sám.
18. května od 19 hodin, fara – Jazz ve stodole
– Jazzový koncert klavíristy Vlasty Jareše + jam session. Občerstvení zajištěno.
20. a 21. května od 14 do 17 hodin mateřské škole v Pecce
– Zápis dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 – s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte
22. května od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Klub maminek s dětmi
- S sebou pastelky. Pro možnost vstupu s kočárky bude otevřen bezbariérový
		 vchod ze zadní strany budovy.
23. května od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Kurz práce na počítači
– pro úplné začátečníky. Cena: 50,- Kč za lekci. Doba trvání jedné lekce – 2 hodiny.
		 Počet míst omezen. Více informací v knihovně nebo na telefonu: 493 799 525.
1. června od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – O zlatou píšťalku Kryštofa Haranta
- Turnaj ve volejbalu rozhodčích. Čeští, ale i zahraniční rozhodčí, se představí
		 v již 3. ročníku prestižního turnaje
5. června od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Po stopách peckovských pohádek
– literární procházka. Zajímavými historickými místy po Pecce nás provede Naďa Hamanová.
7. – 9. června, Koupaliště a kemp Pecka – MOTOSRAZ
– Program: Visací zámek, Komunál, Tři sestry Bandiots, Vaťák, Iron Maiden Revival,
		 ohnivá show, soutěže.
		 - Vstupné: Pátek+Sobota 250,- Kč., Pátek: 150,- Kč., Sobota 150,- Kč.
9. června od 15 hodin, Disco Phoenix Pecka – Velká dětská show
– Městečko Pecka bude uvedeno do Pohádkového království Zdeňka Trošky.
		 Součástí bude dětský karneval, kouzelník Jirka Hadaš se svým programem,
		 diskotékou a soutěžemi, vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj hastrmánka
		 Pecičku, prodej pohádkových knih.
12. června, Místní knihovna v Pecce – Pasování na čtenáře
– slavnostní uvedení prvňáčků do světa knížek a čtení
23. června od 14 hodin, sál Úřadu městyse Pecka – Míček Flíček
– Pohádka dramatického kroužku Smajlík při ZŠ Pecka. Občerstvení pro malé
		 i velké zajištěno. Slosovatelné dětské vstupenky.

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

