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
je 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 srpnu 2013

				 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

6. a 20. srpna

Bělá u Pecky

6. srpna

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

8/2013
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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
Místní knihovna v Pecce bude v měsíci srpnu omezovat provoz. Zavřeno bude vždy ve
čtvrtek a to po celý srpen. Ostatní dny zůstává provoz knihovny beze změn. Děkujeme
za pochopení.

Místní knihovna Vidonice informuje
Místní knihovna Vidonice bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřená
dne 13.8.2013.
Do knihovny byly dovezeny nové knihy z výměnného fondu KVČ v Jičíně. Srdečně vás
zveme k návštěvě knihovny.

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.

Dopravní omezení
Od 12.8.2013 do 11.10.2013 bude probíhat oprava hráze Pivovarského rybníku v
Nové Pace. V této době bude provoz směrován od pivovaru Nová Paka po Harantově
ulici na kruhový objezd u pneuservisu Rais. Nákladní doprava do Nové Paky bude
odkloněna po silnici směrem přes Lázně Bělohrad, Choteč, Lužany, Na Špici a do
Nové Paky.
Od 13. srpna 2013 bude znovu otevřen most v Bělé u Pecky a tím po něm opět
obnovena doprava do Lázní Bělohrad.
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Zdravotní sestřičky informují
Srdce a profesionalita sestřiček z charity
Zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby z Oblastní charity Hradec Králové
se starají o nemocné lidi z krajského města a blízkého okolí. Jezdí za nimi do jejich
domovů jednou dvakrát týdně, u těžších případů mnohdy i několikrát denně. Přijedou,
ošetří, potěší a jedou dál za dalším nemocným. Takto každý den, již více než 20 let.
Lidský přístup sestřiček, jejich ochota, zodpovědnost a především vysoká odborná
profesionalita jsou správnou cestou k uzdravení a klidnému průběhu nemocí lidí, ke
kterým jezdí.
„ Loni jsme ošetřily 737 pacientů“ říká vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Markéta Bohuslavová. „Nejčastěji se jednalo o dlouhodobě nemocné po cévních mozkových příhodách, s onemocněním oběhového systému, pacienty s bércovými vředy,
sklerózou multiplex, diabetem a onkologicky nemocné.
Dalších 45 lidí jsme vyprovázeli na jejich poslední cestě životem. Pro tuto péči byl
letos v dubnu vytvořen komplexní tým, který se domácí hospicové péči systematicky
věnuje.

Sestry za volantem
„Většinu času mezi jednotlivými návštěvami trávíme v autech. Nejhorší je samozřejmě zima. Ale kolikrát je cestování náročné i bez sněhu a náledí. Nemoci jsou
nevyzpytatelné a jejich průběh také. Myšlenkami jsme u návštěvy minulé, je třeba
se soustředit na jízdu, ale vlastně již také myslíte na člověka, ke kterému jedete.
Je to práce o lidech a pro lidi. Je důležité umět se rychle a správně rozhodnout. Při
návštěvách jsme samy, je to velká zodpovědnost.“
„Naše péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient neplatí nic. Ani náklady na
dopravu. Předepsat ji může ošetřující lékař. Následně je potřeba nás jen kontaktovat
a domluvit si vhodné termíny. Domácí zdravotní péči může předepsat i ošetřující lékař
v nemocnici, a to na dobu 14 dní po propuštění z nemocnice. Jezdíme za pacienty
žijícími v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.“

Ošetřovatelské výkony
“Při našich návštěvách odebíráme biologický materiál, aplikujeme injekce, inzulín,
infúze. Podáváme léky, využíváme i injekční dávkovač. Ošetřujeme pooperační rány,
dekubity, bércové vředy a nádorové rány. Zavádíme permanentní močové katetry, nasogastrické sondy, pečujeme o pacienty s perkutánní gastrostomií, s Broviac katetrem, s tracheostomickou kanylou a další. Naše práce se týká i aktivizace psychiatricky nemocných.“
Zajišťujeme také zdravotní péči i u tří pacientů, kteří jsou neustále napojeni na domácí umělou plicní ventilaci. U jedné z nich dokonce 24 hodin denně již deset let. Těmto
lidem je díky naší službě a technickému vybavení umožněno žít v domácím prostředí v
kruhu své rodiny a přátel. Svůj život by jinak museli trávit ve zdravotnickém zařízení.“
„Naši přítomnost vnímám také nesmírně důležitou pro nejbližší, kteří se o nemocné
doma starají. Často se na nějaký čas staneme součástí jejich životů. Známe jejich
příběhy. Otevírají nám nejen dveře, ale i svá srdce. Prioritou samozřejmě zůstává naše
profese zdravotníka, ale víme a cítíme, že pro ty, kteří na nás v naději čekají je stejně
důležitý a „zázračný“ náš úsměv, milé slůvko... „ říká Markéta Bohuslavová.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
1. - 28. srpna, Místní knihovna v Pecce
– Kreslené knižní vtipy a tipy Moniky Růžové
– prodejní výstava humorných obrázků, záložek, kartiček, magnetek a cedulek

		 na jakékoliv téma v půjčovních hodinách knihovny nebo kdykoliv po dohodě.
		 Ceny od 3,- do 100,-Kč.

2. srpna od 15 hodin, skála na Žižkově
– Tradiční Žižkovská pouť
		
– posezení přátel Žižkova, chalupářů, chatařů s opékáním buřtů
3. srpna od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Peckovská struna 2013
		
– 9. Ročník folk a country festivalu. Vystoupí: Pavel Dobeš, Mirek Paleček,
			 Michal Horác a další. Vstupné 100,-Kč.
10. srpna od 19 hodin, hrad Pecka
– Hudební pouť za Kryštofem Harantem
		 - recitál starých skladeb – kytara, violoncello, recitace
25. srpna od 22 a 17 hodin, hrad Pecka
– Čert a Káča
		
– loutkové divadlo pro děti v podání LKS Rolnička Nová Paka
24. srpna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Pouťová zábava
		
– hudba DUO P+B
24. – 25. srpna, náměstí v Pecce
– Tradiční pouť
29. srpna od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Turnaj v Člověče nezlob se
		
– 1. ročník turnaje pro děti o pohár knihovny
31. srpna od 10 hodin, u klubovny Vidonice
– 2. ročník nohejbalového turnaje
		
– občerstvení a další hry pro malé a velké zajištěny
4. září od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Putování za peckovskými pohádkami
		 - po pohádkových místech nás provede Naďa Hamanová
e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

