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 18. října 2013.

Nabídka služeb pro občany
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

Svoz popelnic v říjnu 2013
				

- svozový den úterý

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

1. a 29. října

Bělá u Pecky

1. a 29. října

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.

Úřad městyse Pecka

Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého

10/2013

i

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

Informace z Koupaliště a kempu Pecka

Koupaliště a kemp Pecka nejvhodnějším kempem ke sportování
Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří pro nás hlasovali v anketě Kemp roku
2013. Náš kemp se z celkového počtu 1032 českých a slovenských kempů umístil
na krásném 22. místě. Je vyhlášen jako Kemp roku 2013 s nejlépe hodnoceným
sportovním zázemím a zároveň je 3. nejlepší kemp Královehradeckého kraje. Celkové
výsledky najdete na www.dokempu.cz.
Velmi děkujeme za Vaši podporu.

Léto na koupališti Pecka
Letošní sezona začala v místním kempu již začátkem dubna. Duben a květen byl
ve znamení různých akcí (svatby, oslavy narozenin, motorkářské srazy …) a hlavně školy
v přírodě a sportovní soustředění.
Červen byl jako vždy ve znamení Motosrazu Pecka 2013. Na letošním ročníku se sešlo
přes 1000 návštěvníků, což je nejvyšší návštěvnost v historii. Hlavně v sobotu dorazilo
hodně lidí z Pecky, za co Vám patří velký dík.
V červenci a srpnu se velmi vydařilo počasí a tak bylo spousta vhodných dnů
k návštěvě koupaliště. Koupaliště před sezonou opět prošlo částečnou rekonstrukcí,
bylo dokončeno dětské brouzdaliště, samotné koupaliště bylo nově natřeno. Na podzim
bude dokončena druhá část koupaliště a vzniknou vstupní brodítka.
Velice si ceníme každého návštěvníka z Pecky, který k nám dorazí, buď se koupat
nebo jen tak na pivo. Jen prosíme všechny návštěvníky, aby se snažili dodržovat naše
pravidla, která máme v areálu nastavena. Pivo Vám rádi natočíme do sklenice, ale je
opravdu nutné být se sklenicemi v restauraci, nebo na pergole, pokud se totiž sklenice
rozbije na dětském hřišti nebo kdekoliv na travnaté ploše, nikdy sklo úplně nevysbíráte
a hrozí poranění hlavně dětí, které v areálu často pobíhají bez bot.
Dále jsme letos měli zvýhodněné vstupné pro občany Pecky, a přesto jsme neustále
naráželi na lezení přes plot a jiné podobné vstupy do areálu. Při vstupu do areálu je
nutné projít recepcí, pokud jdete pouze na pivo, nikdo po Vás zaplacení vstupu chtít
nebude, ale je nutné se na recepci nahlásit, abychom věděli, kdo se v areálu pohybuje.
Na podzim plánujeme celkovou rekonstrukci sportovišť, již zmiňované dokončení
bazénu, rozšíření restaurace, celkovou rekonstrukci venkovního posezení u kiosku a
dotvoření stanového městečka.
Velice si vážíme Vaší přízně a těšíme se na Vás již v únoru na Mistrovství Pecky
v běhu na historických lyžích.
					
Kolektiv Koupaliště a kempu Pecka
							 www.kemppecka.cz
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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.

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.

Týden knihoven
Srdečně Vás zveme od 30.9. do 6.10 na týden knihoven – S námi vždy all inclusive.
Kromě zajímavých akcí, které jsou pro vás v knihovně připraveny nejen pro dospělé, ale i
pro děti, se koná v tomto týdnu výprodej vyřazených knih. Cena knih od 1,- Kč do 10,- Kč.
Knihy jsou vyřazené většinou z důvodu duplicity po důkladné obsahové prověrce, která
v knihovně proběhla v letních měsících. Jejich místo nahradily nové knihy, které byly do
knihovny získány koupí či zapůjčením z výměnného fondu KVČ v Jičíně. Dále je v tomto
týdnu tradičně přichystáno přihlašování nových čtenářů bez poplatku a amnestie dlužníků.
Knihovna je tu pro vás po celý týden po dohodě i mimo půjčovní hodiny. Těšíme se na vás.

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“.
- Výstava je přístupná v otvírací době knihovny
2. října od 17,30 hodin, sál Úřadu městyse Pecka – Smlouva s ďáblem
– hudebně literární pásmo. Hraje hudební skupina Ze šuplíku. Účinkuje:
		 Literární spolek při Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně
- Přijďte si poslechnout písničky a povídky s tajemnou tématikou. Přijďte se s
		 námi tak trošku hezky bát. Vstupné dobrovolné.
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3. října od 13 do 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Odpoledne plné her
– hrajeme si stolní deskové hry od Člověče, nezlob se přes Carcassone po
		 Osadníky z Katanu a další nové zajímavé hry od firmy Albi.cz
3. října od 16 hodin,Místní knihovna v Pecce – Drakiáda
– pouštění draků pro malé i velké, vyhodnocení nejlepšího draka. Každý vlastno
		 ručně vyrobený drak schopný letu získává automaticky odměnu. Při nepřízni
		 počasí se akce nekoná.
5. října od 13 hodin,Místní knihovna v Pecce
– 3. archeologická vycházka do zaniklých zlatorudných dolů
– Sraz ve Stupné u Vidochova – v zatáčce u kravína. Doporučujeme oblečení
		 vhodné do každého počasí a dobrou obuv pro přechod zdejší říčky
5. října, Koupaliště a kemp Pecka
– Zavírání šoupátek
		
– uzavření motorkářské sezony. Připravena bude grilovaná kýta, guláš, steaky,
			 pivo, grog, svařák. Těšíme se na vás.
5. října od 17,30 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Koncert Hořického komorního orchestru
		
– zazní skladby G.F.Händla, J. Kalivody, J.K.Vaňhala, …
		 - vstupné dobrovolné
9. října od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Klub maminek s dětmi
– písničky Z. Svěráka. Možnost vstupu s kočárky zadním vchodem.
10. října od 18 hodin, Místní knihovna v Pecce – Příběhy léků
		 - beseda s Tomášem Cikrtem, autorem stejnojmenné knihy.
19. října od 16 hodin, hrad Pecka
– Poděkování za úrodu
		
– požehnání úrody, odhalení a posvěcení mariánského reliéfu ve výklenku
			 na Veselce, malý trh domácích výrobků, k poslechu i tanci zahraje Hořeňák
24. října od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dětská dílnička
– výrobky z ovčího rouna – plstění za mokra. Výroba dredových gumiček,
		 šperků, mýdel apod. Od S sebou vhodné oblečení. Cena dílničky: 40,- Kč.
31. října 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.
6. listopadu od 18 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Podkarpatská Rus, poslední ráj romantiků
		
– cestopisná beseda s promítáním diapozitivů.Vstupné dobrovolné.

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

