informuje

žádá občany o spolupráci při pátrání
23.12. 2013 - 22.3.2014 se vloupali neznámí pachatelé do domu
čp.120 (Vlasta Krátká-Sedlačíková u lomu). Byly odcizeny různé
předměty, starožitnosti (např. malovaná starožitná skříň, mlýnky
na kávu, hodiny) v celkové hodnotě cca 15 000,-Kč.
Prosíme spoluobčany o případnou spolupráci v pátrání po neznámém pachateli, zda si někdo něčeho podezřelého nevšiml.
V případě informací, které by napomohly k objasnění pachatele,
kontaktujte prosím Obvodní oddělení Policie ČR Nová Paka, tel.
974 533 721 nebo e-mail: jc.novapa@pcr.cz, popřípadě bezplatnou
linku 158.
Děkujeme za spolupráci.			

Policie ČR

KOPIS HZS KHK

Od 1.3.2014 je v provozu nové Krajské operační a informační středisko Královéhradeckého kraje, kde je možné projednat veškeré záležitosti související s hasiči. Středisko je v provozu 24 hodin denně.
Na toto středisko se musí hlásit veškerá plánovaná pálení. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření
místa pálení s možným nahlášením požáru. Pálení lze nahlásit i na
tuto internetovou adresu: http://paleni.hzshk.cz/
Kontaktní telefon KOPISu: 950 530 100

Knihovna Kryštofa Haranta informuje

V letošním roce bude Knihovna Kryštofa Haranta pořádat sběratelské minivýstavy. Máte-li chuť se pochlubit i Vy svojí sbírkou,
kontaktujte nás na tel. 493 799 525 nebo přímo navštivte naši
knihovnu. Začínáme v dubnu minivýstavou Lego. Máte-li doma také
vy tuto stavebnici a chcete se pochlubit svými modely, můžete
je u nás také vystavit. Každý exponát bude řádně označen Vašim
jménem. Dále bychom rádi vystavovali další předměty jako jsou
různá alba kartiček, známek, ubrousků, figurek a jiných drobných
předmětů z Vašich sbírek. Za Vaši pomoc a ochotu spolupracovat
předem děkujeme.
Vaše knihovna.

Úřad městyse Pecka

Policie ČR
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Městys Pecka

Vyhlašujeme sběr žádostí na poskytnutí finančního příspěvku na kulturní, společenské
a sportovní akce zaměřené pro děti a mládež. Žadateli můžou být neziskové organizace. Uzávěrka příjmu žádostí končí dnem 25. dubna 2014.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka nebo na internetových
stránkách obce.

Svoz popelnic v dubnu 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			
Bělá u Pecky - pozor změna!!! 			

15. dubna
15.(16.) dubna

Na žádost svozové firmy vyzýváme občany Bělé u Pecky, aby přistavovali popelnice již
v úterý, popelnice však můžou být vyvezeny ve středu. Ponechte, prosím, nevyvezené
popelnice u svozových míst do středy tak, aby nevadily v průjezdnosti komunikací.

Svoz velkoobjemového odpadu pro rok 2014
Pecka: u úřadu městyse
Desatero
Lhota u Pecky
Staňkov
Vidonice

28.3.
28.3.
4.4.
4.4.
11.4.

- 30.3.
- 30.3.
- 6.4.
- 6.4.
- 13.4.

Kal
11.4. - 13.4.
Bukovina
18.4. - 20.4.
Arnoštov
25.4. - 27.4.
Horní Javoří 2.5. - 4.5.

Upozornění:
Do kontejnerů odkládejte pouze velkoobjemový odpad: linolea, koberce, sedačky
z os. automobilů, starý nepoužitelný nábytek, matrace, objemné plastové předměty
apod.
Neodkládejte: nebezpečný odpad (ledničky, plechovky se zbytky barev, zářivky,
televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, apod.), sudy, seno, listí, větve, stavební
odpada odpad, který lze vytřídit.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se již neprovádí, celoročně lze tento odpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Pecce, kde je pro tento účel umístěn speciální kontejner!
Ve sběrném dvoře v Pecce je možné bezplatně odevzdat veškerý elektroodpad (kompletní) v rámci systému zpětného odběru elektrozařízení.

Nabídka pro chovatele drůbeže
Drůbež Červený Hrádek - firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snůškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Vše ve stáří 15 - 20 týdnů. Cena 149 - 185Kč/ ks dle
stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Při prodeji slepiček bude probíhat i výkup králičích kožek. Cena 20 - 30Kč/ks.
Případné bližší informace: Po - Pá od 9 do 16 hod. na tel. číslech 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840.
Prodej se uskuteční:
Ve středu 30. dubna 2014 od 15.10 hod. v Pecce u pošty
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Peckovská tančírna
Přijměte pozvání do Peckovské tančírny. 24. března 2014 se poprvé sešli příznivci společenského tance v sále hasičské zbrojnice.
Tančírna není diskotéka ani ples ani klasické taneční kurzy. Cílem je společné zopakování
nebo výuka základních kroků a tanečních figurací ve standardních a latinsko-amerických
tancích.
Výsledkem by měla být radost z tance a pohybu a zlepšení tělesné kondice. Rozhodně
není třeba chodit jen v párech - můžete přijít sami nebo se svými známými.
Podmínky účasti:
• Přesvědčit sebe a svého partnera, že je potřeba zvednout se od televize a alespoň
to zkusit
• Na sebe slušné civilní oblečení (oblek a večerní róba netřeba), pohodlnou čistou
společenskou obuv
• Vstupné 25,-Kč za osobu
Eventuelní občerstvení si každý zajistí sám.
Tančírna se koná v pondělí 14. dubna od 19 do 21 hodin v sále hasičské zbrojnice
v Pecce. O dalších termínech se dozvíte buď přímo na místě, nebo na internetových
stránkách městyse: www.mestys-pecka.cz.

Proměna farní zahrady
Už z dálky každého upoutají dvě dominanty Pecky. Návrší s hradem a barokní kostel,
který po opravě omítky jakoby svítil mezi okolními kopci. Možná, že někdy se dočká
nové fasády i fara vedle kostela. Zatím je důvodem k radosti to, že po náročné rekonstrukci slouží přízemí budovy jako místo, kam mohou přijíždět skupiny mládeže
i rodiny s dětmi, aby načerpaly nové síly a osvěžily se na těle i na duchu. Rozlehlá farní
zahrada poskytuje skvělé zázemí pro takové pobyty. Ovšem každého asi napadne, že
její současný zpustlý stav není právě ideální. Místní pan farář Mariusz Robak MSF je si
toho vědom a usiluje o změnu. Rád by zahradu otevřel i pro potřeby veřejnosti, pro
místní školu, školku, maminky s dětmi. Možností, jak plochu při minimálních nákladech
udělat zajímavou, je dost.
Připravena je studie úpravy pozemku, hlásí se první sponzoři, myšlence oživení farní
zahrady je nakloněno i vedení města. Kruh přátel Zahrady Pecka se pomalu rozrůstá.
Některé terénní úpravy s následnými výsadbami by měly být zahájeny již v dohledné
době, přičemž se počítá s brigádou chlapců z výchovného ústavu ve Dvoře Králové nad
Labem.
Uvítáme jakoukoliv formu další pomoci ze strany obyvatel Pecky. Může jít o praktickou
dobrovolnickou činnost při zakládání zeleně, o poskytnutí materiálu (rostliny, mulčovací kůra nebo štěpka), o vyrobení drobného mobiliáře (jednoduché lavičky) nebo
o finanční příspěvek.
V případě zájmu se můžete obracet na pana faráře M. Robaka, tel. 731 598 964 nebo
na Zuzanu Kazmirowskou, tel. 606 863 545
Zahrada má být otevřená všem lidem dobré vůle jako místo setkávání a odpočinku.
Za Kruh přátel Zahrady Pecka Ing. Zuzana Kazmirowská
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Základní škola Pecka informuje
Sběr starého papíru se bude konat:
v pondělí 7. dubna od 7 do 16 hod.
v úterý 8. dubna od 7 do 15 hod.
ve středu 9. dubna od 7 do 8 hod.
Papír může být netříděný, ale svázaný!

Školní akademie

Ve středu 23. dubna 2014 se od 15.30 hod. koná v tělocvičně základní školy Školní
akademie. Tentokrát jsme zvolili téma Kryštof Harant a jeho paměť. Kryštof Harant
vzpomíná před popravou na pozitivní zážitky a události ze svého života, co prožil v dětství, na svých cestách, ve službách císaře a při pobytu na Pecce. Pro náš příběh jsme
zvolili zcela nečekaný konec, který si rozhodně nemůžete nechat ujít. Akademie je
součástí oslav 450. výročí narození Kryštofa Haranta.

Kulturní a společenské akce

2. dubna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Besedování o Kryštofu Harantovi
– povídání o významné historické osobnosti si připravil Vítězslav Boukal

4. - 5. dubna od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Noc s Andersenem
– v pořadí 14. ročník celorepublikové akce na podporu čtení pořádá místní knihovna
		 pro žáky prvního stupně ZŠ v Pecce. Jen jednou za rok mohou děti strávit kouzelnou
		 noc mezi knížkami, která se koná na počest výročí narození dánského pohádkáře
		 H.Ch. Andersena.
7. - 18. dubna, Knihovna Kryštofa Haranta – Velikonoční minivýstava
- Výrobky z domácí dílny Z. Bittnerové z Ostružna. Přístup v otvírací době
		 knihovny nebo kdykoliv po dohodě.
17. dubna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Velikonoční dílnička pro děti a dospělé na téma: Veselé kraslice
19.
		
		

dubna od 13 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Otvírání šoupátek 2014
vyjížďka cca 60 km s cílem v kempu Pecka, od 14:00 hod. bohaté občerstvení
(grilovaná kýta, klobásy, polévky, pivo…). Večer živá hudba a grilované
speciality. Přijďte pobejt!!!

19. dubna od 13 hodin, náměstí v Miletíně u sochy K.J.Erbena – 4. Archeologická vycházka
- hradiště Miletín, místo přemyslovského dvorce z doby před rokem 1124, zámek
		 a především podzemí komendy řádu německých rytířů. Výklad se bude týkat
		 těchto objektů a dalších archeologických nálezů učiněných na katastru města
		 Miletín a v jeho blízkém okolí.
22. dubna - 30. května, Knihovna Kryštofa Haranta – Minivýstava LEGO
- předměty z Vašich sbírek můžete shlédnout v otvírací době knihovny nebo
		 kdykoliv po dohodě.
26. dubna od 17 hodin, hrad Pecka – Pifferaios a Vivat flauto - koncert renesanční hudby
1. května, hrad Pecka – Vernisáž výstavy Kateřiny Jiráskové – obrazy a batiky (prodejní výstava)
7. května od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Čtení v knihovně
– Propletence 3 aneb z bloku a foťáku novináře (proChor – B. Procházka).

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

