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.		

KOPIS HZS KHK

Policie ČR

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

Úřad městyse Pecka

Policie ČR

5/2014

i

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.

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

13. a 27. května
13.(14.) května

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
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.
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Vodohospodářská a obchodní společnost
Jičín varuje
Podvodníci se na Jičínsku vydávají za pracovníky VOS a.s. a vtírají se zákazníkům do domácností! Upozorňujeme naše zákazníky na osoby, které se
v posledních dnech pohybují na Jičínsku a vydávají se za pracovníky naší
společnosti. Především starším občanům nabízí odběr vzorku vody a kontrolu
její kvality. Rozhodně se nejedná o naše pracovníky a důrazně doporučujeme, aby se naši zákazníci v těchto případech obraceli na městskou nebo
státní policii!
„V posledních dnech se na nás obrátilo několik našich zákazníků a upozornili nás
na osoby, které se představují jako pracovníci Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., nebo že jsou pracovníky naší společnosti pověřeni. Tito lidé nabízejí
odběr vzorku vody a kontrolu kvality vody z vodovodu přímo u našich zákazníků
doma a varují je před špatnou kvalitou vody z vodovodu. Vybírají si výhradně
starší osoby, které kontaktují telefonicky a sjednávají si s nimi termín návštěvy.
Důrazně upozorňujeme naše zákazníky, že naše společnost žádné kontroly kvality
vody takto neprovádí a jedná se tedy o podvod,“ upozorňuje ředitel společnosti
Ing. Richard Smutný.
Několik případů podvodného jednání se v minulém týdnu objevilo na Hořicku
a řešila je Městská policie v Hořicích. V posledních dnech se podvodníci objevili
také v Jičíně a blízkém okolí. „Nevíme, zda tito podvodníci nabízejí dále nějaké
filtry na úpravu vody, nebo zda se pouze pod záminkou potřebují dostat do domácnosti a chtějí něco odcizit. Každopádně doporučujeme našim zákazníkům, aby se
v případě, že je tito lidé přímo doma osloví, obrátili ihned na městskou policii na
linku 156, nebo přímo na státní policii na linku 158,“ dodává ředitel Richard Smutný. Velitel Městské policie v Jičíně souhlasí: „V případě podezření na podvodné
jednání se na nás mohou občané Jičína kdykoliv obrátit, a to na linku 156. Naši
strážníci okamžitě přijedou a tyto osoby legitimují. Pokud se jedná o podomní
prodejce, mohou dostat pokutu a strážníci je vykážou z města. V Jičíně je totiž
podomní prodej zakázán.“
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. dodává pitnou vodu zákazníkům
dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že z vodovodních kohoutků teče kvalitní a zdravotně nezávadná pitná
voda. „Kontrolu jakosti pitné vody provádíme v pravidelných intervalech a aktuální
výsledky jsou zveřejňovány na webu www.vosjicin.cz / dokumenty / rozbory vody.
Dealeři nabízející filtry na úpravu vody často klamavě argumentují tím, že speciální
filtry z vody z kohoutku udělají pitnou vodu. Za tyto služby ale není nutné nijak
platit, protože zákazníkům pitná voda z vodovodu teče přímo ze zdroje a její
kvalita je striktně hlídána,“ vysvětluje Ing. Lucie Vašková, která má kvalitu vody
ve VOS a.s. na starosti.
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Kulturní a společenské akce
1. května od 17 hodin, hrad Pecka – Vernisáž výstavy Obrazy - Batika
– výstava novopacké výtvarnice Kateřiny Jiráskové zahájí malá módní
		 přehlídka a vstupní slovo básníka Jaromíra Typlta
2. - 3. května, Koupaliště a kemp Pecka – 5. ročník Bloudění Podkrkonoším
– setkání přátel orientační cyklistiky. Prezentace v pátek 2. května od 18 – 22 hod,
		 sobota 3. května 8 – 9 hod. Startovné: 400 Kč za dvojici.
7. května od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Čtení v knihovně
- PROPLETENCE 3 aneb z bloku a foťáku novináře (proChor – B. Procházka).
8. května od 7 hodin, na Úřadu městyse Pecka
– Květnový pochod na Zvičinu
		 – trasy 8, 15, 30 km, startovné 5, 10 a 15 Kč
10. května od 18 hodin, farní stodola na Pecce
– Festival outdoorových filmů
		 - promítání krátkých filmů o bláznivých outdoorových aktivitách
17. května od 11 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Steaková sobota
- posezení s dobrým jídlem a živou hudbou
17. května, hrad Pecka – Bona Nota
- hudba raného baroka a klasicismu v podání známého orchestru z Pardubic
22. května od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Dílnička pro děti a dospělé na téma: Stromečky z korálků
		- Cena materiálu 40,-Kč
24. května od 11 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Otvírání koupaliště
		 – posezení s dobrým jídlem a živou hudbou
24. května od 13 hodin, Pecka - parkoviště ke hradu
– Okrsková soutěž v požárním sportu
		 – součástí akce bude ukázka hasičského útoku malých dětí, občerstvení
			 a další překvapení
30. - 31. května, Koupaliště a kemp Pecka
– Motosraz 2014
		 – program: Komunál, Synové výčepu, Morčata na útěku, Lucie revival,
			 Vaťák, Rammstein revival, Alibi rock, Soumrak, Fénix.
		 - Vstupné dvoudenní: 250,- Kč, jednodenní 150 Kč.
4. června od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Vesničky Peckovska pohledem autorů
– Povídání s autory knížky Peckovské vesnice Naďou Hamanovou
		 a Petrem Pavlem o tom, jak vznikala jejich společná knížka

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

