informuje

V současné době architektonický ateliér SURPMO Hradec Králové předložil návrh nového územního plánu k posouzení a kontrole
nadřízenými a dotčenými orgány. Do konce měsíce srpna 2013 ještě
lze podat žádosti a připomínky ke změnám ve využití území. Návrh
bude k nahlédnutí na Úřadě městyse Pecka a na internetových
stránkách MěÚ Nová Paka a Městyse Pecka.
www.munovapaka.cz - v menu Rozvoj města - Územní plány
www.mestys-pecka.cz - v menu Městečko – Územní plán

Výzva občanům
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 červenci 2013

				 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

9. a 23. července

Bělá u Pecky

9. července

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 veškerých nápojích.

Úřad městyse Pecka

Územní plán obce Pecka

7/2013
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Znečišťování veřejných prostranství
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.

Nové internetové stránky městyse Pecka
Městys Pecka má spuštěné nové internetové stránky. Průběžně probíhá jejich doplňování a aktualizace. 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

Od 1. července je opět otevřeno v plném rozsahu. Výpůjční doba knihovny je každé
úterý a pátek od 9.00 do 17.00 hod s přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00 hod a ve
čtvrtek je otevřeno od 13:00 do 16:00 hodin. Přijďte si k nám vypůjčit pěkné čtení na
dovolenou. Pro milovníky historie jsou například připraveny nové historické romány,
světové, ale i regionální dějiny. Pro děti mnoho dětských knih a časopisů. Nabízíme
také průvodce a mapy na cesty, cestopisné knihy, časopisy a mnoho dalších zajímavých
knih. Všem uživatelům přejeme krásné, sluncem zalité prázdniny.

Místní knihovna Vidonice informuje
Půjčujeme i přes prázdniny s nezměněnou otvírací dobou – každé úterý od 17:00 do
18:00 hodin. Knihy, které nemáme ve fondu, zprostředkujeme z jiné knihovny zpravidla
do dalšího týdne. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Základní škola informuje
Provoz Mateřské školy Pecka o hlavních prázdninách
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že Mateřská škola Pecka
bude v provozu od 1.7. do 12.7. 2013 a od 19.8. – 30.8. 2013 od 6:30 do 15 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2013.

Provoz školní jídelny při ZŠ Pecka o hlavních prázdninách
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna bude v provozu do 12.7.2013 a od 8.8. do 30.8.2013. Výdej obědů do nádob
od 11 do 12 hod. a ostatní obědy od 12 do 13 hodin.
Obědy na měsíc září je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 26. 8. 2013 od 10.30
do 12 hodin a v úterý 27. 8. 2013 od 10.30 do 14 hodin, nebo dle dohody s vedoucí školní
jídelny p. Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 2. 9. 2013.
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Pecka kros již pošesté
Šestý Pecka kros se běžel za extrémního vedra. Organizátoři očekávali kvůli počasí
nízkou účast, ale opak byl pravdou. Na start se ve středu odpoledne postavilo téměř
devadesát závodníků všech věkových kategorií. Závody se běžely za extrémního teplého počasí okolo 30 stupňů celsia. Milým překvapením byl start reprezentanta Malty
Juliana Borga (startovaly i jeho dvě děti), který si společně s polským běžcem Piotrem
Borochowským přijeli zatrénovat před půlmaratónem ve Wroclavi, který se konal následující sobotu. V ženách dominovala reprezentantka v běhu na lyžích, sedminásobná
mistryně republiky v mládežnických kategoriích a hlavně vítězka světového poháru
Red Bull Nordix (Skikros na lyžích) 2012 Ludmila Horká ze Ski Jilemnice. Pěkný souboj
se odehrál i v mužských kategoriích, kde si celkové prvenství vyběhl Dušan Erbst z AC
Pardubice časem 17:18,26 před Vojtěchem Záveským z Lázní Bělohrad a Pavlem Bezděkem z týmu Red Point. Čtvrtý v mužích doběhl Malťan Borg. Celkem v mužích a ženách
odstartovalo osmadvacet závodníků.Uznání si zaslouží všchni, kteří do závodu odstartovali. Poděkování pak patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu závodu.
Předškolačky nejmladší (2009 a mladší – 100 m):
1. Blanka Jindřišková – HSK Benecko 0:15,94
Předškoláci nejmladší (2009 a mladší):
1. Lukáš Jakubský - MŠ Pecka – 0:16,26
Předškolačky (2007 a 2008) – 100 metrů:
1. Anna Holmanová – HSK Benecko – 0:11,42
Předškoláci (2006 a mladší) – 80 metrů:
1. Matyas Diaz – HSK Benecko – 0:10,08
Nejmladší žákyně (2004 – 2006) – 350 metrů:
1. Eliška Peterková – 2005 – Spartak Vrchlabí – 1:05,85
Nejmladší žáci (2004 – 2006) – 350 metrů:
1. Filip Kout – 2004 – Lázně Bělohrad – 1:07,47
Mladší žákyně (2001 – 2003) – 700 metrů:
1. Kateřina Tůmová – 2001 – Vrchlabí – 2:15,26
Mladší žáci (2001 – 2003) – 700 metrů
1. Matěj Mikšík – 2002 – S.Vrchlabí – 2:11,63
Starší žákyně (1998 – 2000) – 1200 metrů
1. Michaela Petříková – 2001 – Vrchlabí – 3:50,49
Starší žáci (1998 – 2000) – 1200 metrů:
1. Jakub Nosek – 1998 – Pecka – 2:58,04
Muži 1 (1974 – 1994) – 4000 metrů
1. Dušan Erbs – 1979 – AC Pardubice – 17:18,26
2. Vojtěch Záveský – 1978 – L.Bělohrad – 17:34,85
3. Pavel Bezděk – 1986 – Red Point – 18:20,82
4. Julian Borg – 1977 – Republika Malta – 18:46,25
5. Ladislav Erbert– 1977 – Pecka – 19:07.02
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Ženy 1 – (1974 – 1994) – 4000 metrů
1. Ludmila Horká – 1992 – SKI Jilemnice – 20:13,25
2. Jana Škorpilová – 1974 – Sportcentrum Jičín – 23:11,07
3. Jitka Čermáková – 1975 – Smrčí – 24:30,42
Muži 2 – (1964 – 1973) – 4000 metrů
1. Petr Louda – 1964 – AC Č. Lípa – 18:27,78 –
2. Piotr Borochowski – 1972 – AC Wroclav – 19:41,13
3. Luděk Peterka – 1968 – TJ Milovice – 24:48,26
Ženy 2 – (1964 – 1973) – 4000 metrů
1. Dagmar Tůmová -1971 - Spartak Vrchlabí – 21:12,1é
Muži 3 – (1954 – 1963) – 4000 metrů
1. Josef Vejnar – 1957 – SKI Vysoké – 18:51,02
Muži 4 – (1953 a starší) – 4000 metrů
1. Jiří Čivrný – 1953 – Slovan Liberec – 18:35,93

Pavel Vydra

Kulturní, společenské a sportovní akce
5. července od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Cyrilometodějský pohár
– 12. ročník prestižního turnaje ve volejbalu smíšených družstev.
		 Večer zpříjemní hudební skupina EFEKT
6. července od 19 hodin, hrad Pecka
– Musica antiqua
		
– staří mistři v podání komorního smyčcového orchestru z Turnova.
			 Vstupné 70,-Kč
13. – 20. července, hrad Pecka
– Vystoupení historického šermu a tance
		
– tradičně se představí skupina historického šermu Sinister z Prahy
20. července od 22 hodin, hrad Pecka
– Ohnivá show

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

