informuje

23. září 2013 od 18:00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Územní plán Pecka
3) Prodej a koupě nemovitostí
4) Různé
5) Diskuze, usnesení, závěr

Územní plán obce Pecka

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 bylo
možné 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.

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 atuality.
Adresa www stránek: www.mestys-pecka.cz

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
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Svoz popelnic v září 2013 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

3. září
3. září

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

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.

Základní škola informuje

Provoz školní jídelny při ZŠ Pecka
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna zahájí
pravidelný provoz v pondělí 2.9.2013.

Pozvání na fotbal			
datum

kolo

Fotbalový podzim 2013

den

kdo

kde

začátek

7.9.
7.9.

SO
SO

D
B

5.
5.

Javorka – Kosičky
LB-Pecka – Nemyčeves

zápas

Pecka
Pecka

14:45
17:00

21.9.
21.9.

SO
SO

D
B

7.
7.

Javorka – Skřivany
LB-Pecka – Chomutice

Pecka
Pecka

14:15
16:30

5.10.
5.10.

SO
SO

D
B

9/o
9.

Javorka – Kopidlno
LB-Pecka – Železnice

Pecka
Pecka

13:45
16:00

LEGENDA:
B – muži B
OP Jičínska
D – dorost
KS U19 Královéhradeckého kraje
PC = Pecka, 9/o = odveta
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Dopravní omezení

Od 12.8.2013 do 11.10.2013 bude probíhat oprava hráze Pivovarského rybníku v Nové
Pace. V této době je provoz směrován od pivovaru Nová Paka po Harantově ulici na
kruhový objezd u pneuservisu Rais. Nákladní doprava do Nové Paky je odkloněna po
silnici směrem přes Lázně Bělohrad, Choteč, Lužany, Na Špici a do Nové Paky.

Kulturní, společenské a sportovní akce
3. září - 31. října, Místní knihovna v Pecce – Výstava fotografií
– uveřejnění nejlepších soutěžních příspěvků Peckovského fotoklání 2012/2013
		 na téma: „Romantický hrad Pecka byl, je a bude žít“
4. září od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Putování za peckovskými pohádkami
– po pohádkových místech nás provede Naďa Hamanová
8. září od 13 hodin, fotbalové hřiště v Pecce – Dětská Harantiáda - 1. ročník
– sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku
- jsou připraveny disciplíny (např. atletické - skok z místa, člunkový běh, hod;
		 překážková dráha; skok přes švihadlo; leh - sed, dřepy; jízda zručnosti na kole;
		 hod na koš; střelba na branku)
- po absolvování všech disciplin budou body sečteny a děti odměněny
18. září od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Klub maminek s dětmi
- téma „Hrajeme si s krtečkem“
19. září od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Kurz práce na počítači
– pro úplné začátečníky. Zájemci se objednávají na tel č. 493 799 525.
		 Cena jedné lekce je 50,-Kč
21. září od 9 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Tradiční turnaj ve volejbalu smíšených družstev
		
– klání volejbalových nadšenců obcí Lázeňského mikroregionu
21.
		
		

září od 10 hodin, náměstí v Pecce – Peckobraní - peckohraní
posvícenský jarmark s ukázkami historických řemesel, stánky s regionálními
výrobky, soutěže pro děti, divadlo pro děti, občerstvení, k poslechu a tanci
hraje country skupina Náhoda

26. září od 13 do 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dětská dílnička
– výroba crazy triček. S sebou světlé bavlněné tričko (možnost zakoupení
		 v knihovně). Cena dílničky 60,-Kč
2. října od 17,30 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Smlouva s ďáblem
– hudebně literární pásmo. Hraje hudební skupina Ze šuplíku, účinkuje
		 Literární spolek při Knihovně V.Čtvrtka v Jičíně
10. října od 18 hodin, Místní knihovna v Pecce – Příběhy léků
		 - beseda s Tomášem Cikrtem, autorem stejnojmenné knihy.
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KLUCI a HOLKY
POJĎTE SI HRÁT NA

DIVADLO

Divadelní kroužek Smajlík Vás zve do svého týmu!
Scházíme se vždy jednou týdně v budově školy.
Den a čas si určíme v den naší první schůzky v září.

Kroužek vede Ivana Nosková, která má bohaté zkušenosti s ochotnickým divadlem, jemuž
se věnuje od dětství. Má svůj vlastní ochotnický divadelní spolek FRK
a dětský divadelní spolek Smajlík, který pod jejím vedením nazkoušel již první hru, která
se setkala s obrovským ohlasem. Děti se dokonce objevily v pořadu T.
Pod její režií vzniklo již několik divadelních her včetně pohádek.
Uspořádala také řadu zábavných večerů, módních přehlídek, dětských dnů apod.

č

Zeptejte se na více
informací
nebo se přihlašte na:

739 519 010
dsfrk@seznam.cz
www.smajlikpecka.dsfrk.cz

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

