informuje

Srdečně Vás zveme v týdnu od 6. října do 10. října do knihovny
na Týden knihoven. Celostátní akci vyhlašuje organizace SKIP a připojuje se k ní velké množství knihoven v celé ČR. Knihovna Kryštofa
Haranta si kromě zajímavých akcí po celý týden pro vás připravila
tradiční přihlašování nových čtenářů zdarma, amnestii dlužníků,
nebude chybět ani výprodej vyřazených knih. Novinkou letošního
týdne knihoven je losování o ceny při zapůjčení minimálně jedné
knížky nebo časopisu. Malou cenu může vyhrát každý z vás. Těšíme
se na Vás v prodloužené otvírací době knihovny – denně do 17:00 hod.
Základní škola Pecka uskuteční

Sběr starého papíru

v pondělí 6. října od 7 do 16 hodin
v úterý
7. října od 7 do 15 hodin
ve středu 8. října od 7 do 8 hodin
Papír může být netříděný, ale svázaný!

Peckovská tančírna

Plesová sezona je přede dveřmi, přivítejme ji připraveni.
Po prázdninové přestávce opět zveme všechny přátele a příznivce společenského tance, aby se před nastávající plesovou sezonou
přišli roztančit do peckovské tančírny. Přijďte všichni, kdo máte
zájem, začátečníkům a méně zkušeným rádi poradíme.
Vstupné jako v předchozím období, tzn. 25,- Kč za osobu.
Zahajujeme v pondělí 29. září v 19 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Uzeniny Beta oznamují
Nově jsme ve svém areálu ve Vidonicích otevřeli
kamennou prodejnu
Otvírací doba:

PO – PÁ
SO

8 - 17 hodin
8 - 11 hodin

Zveme k nákupu v příjemném prostředí.

Úřad městyse Pecka

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce
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Svoz popelnic v říjnu 2014 – svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
28. října
Bělá u Pecky - pozor změna!!! Svozový den úterý nebo středa
Bělá u Pecky
28. října (29. října)
Upozorňujeme občany, že 1 známka platí pro vývoz jedné 120 litrové popelnice.

Volby do Zastupitelstva městyse Pecka
Vážení voliči,
jak jistě víte, budete ve dnech 10. a 11. října 2014 volit členy Zastupitelstva městyse
Pecka. Do letošních voleb se zaregistrovala pouze jedna strana, Nezávislí pro Peckovsko.
Chtěla bych vás touto cestou pozvat k volbám, svým hlasem tak vyjádříte souhlas
s programem sdružení Nezávislí pro Peckovsko.
Těšíme se na vás u voleb 2014.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Pecka
Starostka Městyse Pecka podle § 15b zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Pecka se uskuteční v pátek dne 10.10.2014 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Hlasování v jednotlivých částech obce Pecka:
Pecka
v pátek 10. října
od 14.00 do 22.00 hodin
sál hasičského zbrojnice v sobotu 11. října
od 8.00 do 14.00 hodin
Bělá u P.- kult. dům
Bělá u P. + H.Javoří

v pátek 10. října
v sobotu 11. října

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00 do 9.00 hodin

Vidonice
klubovna

v pátek 10. října
v sobotu 11. října

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00 do 9.00 hodin

Staňkov
obecní dům

v pátek 10. října

od 16.45 do 18.00 hodin

Kal
kulturní dům

v pátek 10. října
v sobotu 11. října

od 19.30 do 21.00 hodin
od 9.30 do 10.30 hodin

Bukovina –kult. dům
Bukovina + Arnoštov
+ Horní Javoří

v pátek 10. října
v sobotu 11. října

od 17.00 do 18.00 hodin
od 9.30 do 10.30 hodin

3. Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Hlasovací lístky budou oprávněným voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
5. Ze závažných důvodů může oprávněný volič požádat úřad městyse a ve dnech voleb
okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to v sobotu 11. října
mezi 11.00 – 13.00 hodinou.
6. Voliči z Bělé, Horního Javoří, Arnoštova, Bukoviny, Staňkova, Vidonic a Kalu mohou hlasovat ve volební místnosti v Pecce pouze v době, kdy se nehlasuje v příslušné části obce.

Zastupitelstvo městyse Pecka

Právě jsme na sklonku volebního období, v jehož průběhu se na Peckovsku leccos změnilo
a podařilo. Končí další etapa života obce a my hodnotíme, co se podařilo a kde nás bota stále tlačí.
Hned na počátku nového období se nám podařila získat dotace z Královéhradeckého kraje
na výstavbu vodovodu v Horním Javoří a splnit tak slib občanům Javoří, že budou mít konečně
zajištěnu dodávku pitné vody. Neustále jsme se pokoušeli a pokoušíme bojovat o finance, jak
z Evropské unie, tak ze státních zdrojů. Nenechali jsme se odradit přebujelou administrativou
a byli jsme úspěšní. Z evropských peněz jsme vybudovali z bývalého lomu sběrný dvůr, který
velmi dobře funguje a naši občané zde můžou využívat systémy třídění odpadu, zpětného odběru a samozřejmě ukládání běžného komunálního odpadu. Také revitalizace hradního parku
je spolufinancována prostředky Evropské unie. Naše dominanta, hrad Pecka, bude na jaře
obklopen ošetřeným, upraveným a z části nově vysázeným parkem.
Městys Pecka je členem Místní akční skupiny Brána do Českého ráje a i zde se nám dařilo získat prostředky na výměnu části oken na základní škole, na restaurování křížku v Pecce
a sochy Jana Nepomuckého v Horním Javoří. Městečko se může pochlubit mnoha kulturními
památkami. Od roku 2003 je zde vyhlášena památková zóna, díky které každoročně získáváme
finance na opravy památek. Podařilo se nám tak dokončit generální opravu kostela, opravujeme
historické zdivo hradu, vyměnili jsme již část oken na hradě za materiálové kopie, zrestaurovali
jsme vitrážová okna na kostele a kříž u kostela. Abychom mohli rozšířit prohlídkové okruhy
na hradě a oddělit prostory pro komerční využití, obnovili jsme vstup do sklepních prostor
a opravili klenbový sál, který slouží například pro svatební obřady, komerční akce, apod.
U bývalé Tiby nám vyrostla nová čtvrť, která se potýkala s příjezdovou komunikací,
i slib, že obec vybuduje po dokončení výstavby rodinných domků příjezdovou komunikaci,
se podařilo splnit. V současné době dokončujeme generální opravu komunikace ve starší
zástavbě (ve Špačníkách).
Díky členství v Lázeňském mikroregionu jsme obnovili knihovnu s autobusovou zastávkou ve Vidonicích, odpočinkové místo na Kalovském kopci a nainstalovali ve Lhotě dětskou
prolézačku.
Tam, kde dotace nestačí nebo se dotační tituly nehodí, musíme použít jen vlastní zdroje. Díky těm jsme zrekonstruovali střechu na bytovém domě u bývalé Tiby, byt ve vile
na Žižkově a provedli opravy místních komunikací ve Staňkově, Lhotě a Bělé.
V závěru volebního období jsme konečně zahájili výstavbu hřiště ve Staňkově. Přes počáteční problémy s umístěním, se nám naskytla možnost získat pozemek přímo u kulturního
domu Čeperka. Příští rok si už zde budou moci naši občané potrápit tělo.
Mrzí nás, že se nám nepodařilo opravit márnici na hřbitově v Pecce, která již ohrožuje
okolí. V současné době se usilovně projektuje a budeme žádat o stavební povolení a dotaci
na její opravu, která by měla být zahájena v příštím roce.
Dluh máme i vůči naší nejmladší generaci. Nepodařilo se nám vybudovat dětské hřiště,
kde by se naše děti mohly dostatečně vyřádit, zatím se musely spokojit s nabídkou koupaliště a kempu.
Velkou radost máme z činnosti našich spolků, které úspěšně zajišťují kulturní, sportovní a společenský život v našich obcích. Díky nim se několik akcí stalo tradicí – Harantiáda, Peckobraní, vánoční trhy, sportovní turnaje, dětské dny, apod. Všem, kteří se podílí
na organizaci akcí, děkujeme.
Po celé období jsme se snažili propagovat Peckovsko na různých internetových portálech, vydávali jsme turistické materiály, mapy, upomínkové předměty, vydali jsme knihu
Dějiny městečka Pecka 1848-1990. Pecka a její vesničky jsou prostě pecka a označení perla
Podkrkonoší jí patří.
Informační systém obce, to je úkol, který by mělo zastupitelstvo v začátku nového volebního období vybudovat, aby ti, co nás navštíví, měli hned jasno, kde se vlastně nacházejí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Radě, Zastupitelstvu, zaměstnancům úřadu za jejich
aktivní přístup při plnění náročných úkolů a vám občanům za podporu, pomoc a trpělivost.

Čištění odpadních vod

Postupně nám končí povolení k vypouštění odpadních vod z obecních kanalizačních řadů
- Bělá u Pecky, Kal, Lhota u Pecky, Staňkov, Bukovina u Pecky. Na základě podané žádosti
o povolení k vypouštění na Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, budou
postupně probíhat místní šetření u každé výusti kanalizace do vodotečí. V minulém týdnu
již proběhlo první místní šetření v Bělé u Pecky. Odbor životního prostředí v Nové Pace
požaduje ke každé žádosti o nové povolení seznam nemovitostí napojených na obecní
kanalizaci a popis čistícího zařízení odpadních vod u každé nemovitosti (pasport). Nemovitost, která má tříkomorový septik s biofiltrem nebo domovní čističku odpadních vod nebo
nepropustnou vyvážecí jímku, by měla splňovat Nařízení vlády č.416/2010 Sb. Nemovitosti,
které toto nemají, budou muset nejdéle do 2 let provést úpravu čištění odpadních vod.
V nejbližších dnech musíme zahájit šetření a pasportizaci v Bělé u Pecky a postupně
v dalších částech Peckovska.
Na nemovitosti, které jsou napojeny na čistírnu odpadních vod v Pecce (Pecka a část
Lhoty u Pecky) se toto nevztahuje.

Kulturní, společenské a sportovní akce
4. října od 18 hodin, klenbový sál hradu Pecka – Ochutnávka burčáku na hradě Pecka
- odborný výklad sommeliera Ondry Kuříka, k poslechu zahraje country skupina
		 Náhoda. Vstupné 250,-Kč v předprodeji v knihovně v Pecce.
4. října od 13 hodin, obchod v Úhlejově – Archeologická vycházka
– provází a vykládá PHDr. Eva Ulrychová na téma: hrad Úhlejov, kolonizace kraje
		 řádem německých rytířů a jejich působení na Miletínsku
4. října, Koupaliště a kemp Pecka – Zavírání šoupátek 2014
– rozloučení se sezónou
6. - 12. října, Knihovna Kryštofa Haranta – Týden knihoven 2014
8. října od 17 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Láska a válka
– hudebně-literární pásmo. Účinkují členové literárního spolku DIV a hudební
		 skupina Ze šuplíku
9. října od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Speciální „harantovská“ dílnička pro děti s překvapením
		
- první dílnička zdarma, další za 30,-Kč
11. října od 14 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Drakiáda
– akce pro celou rodinu, vyhodnocení nejlepšího draka, opékání buřtů.
		 Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
23. října od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Dílnička pro děti a dospělé
– cena 40,-Kč za 1 dílničku, 60,-Kč za 2 dílničky jedné osoby. Vhodné pracovní oblečení.
25. října v 17 hodin, náměstí v Pecce
– Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Soudce v nesnázích
		
- česká premiéra britské komedie Arthura Wing Pinera z roku 1885. Cena zájezdu 350,-Kč
			 (hlavní scéna 2. a 3. řada, doprava). Přihlášky osobně, mailem nebo telefonicky
			 na Úřadě městyse Pecka nebo v knihovně Kryštofa Haranta do 20.10.2014.

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

