informuje

8. září 2014 od 19.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Komunální volby 2014
3) Investiční akce
4) Územní plán Pecka
5) Prodej a koupě nemovitostí
6) Různé
7) Usnesení, závěr

Základní škola
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje,
že nový školní rok 2014/2015 bude zahájen v pondělí 1. září 2014
v 8 hodin u školy.

Provoz školní jídelny při ZŠ Pecka
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že
školní jídelna zahájí pravidelný provoz v pondělí 1.9.2014.

Sběr pro Charitu v Úpici

Dne 12. září od 9.00 do 17.00 hod. a 13. září 2014 od 8.00
do 12.00 hod. na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi, hraček (vše kromě elektroniky) pro Charitu v Úpici.

Prodej slepiček
Firma Dráb z Červeného Hrádku oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepice snůškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant černý, modrý a bílý ve stáří 15 - 20 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč za kus dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky z našeho chovu.
Prodej se uskuteční u Úřadu městyse Pecka:
neděle 21. září v 15.10 hod.
neděle 19. října v 15.10 hod.
Kontakt: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

9/2014

i

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
On-line katalog opět v provozu! Kdykoliv a odkudkoliv on-line si nyní můžete vyhledat
naše knihy. Naši čtenáři mohou navíc také navštívit svoje čtenářské konto, kde si mohou
ověřit, jaké knihy a časopisy mají zapůjčené a na jak dlouho. Dále zde najdou další
možnosti – prodloužení knih, rezervace, objednávky, archiv výpůjček a podobně. Více
informací a návod najdete na stránkách knihovny: www.pecka.knihovna.cz.

Novinka v naší knihovně:

Ke čtení a odpočinku Vám nyní v Knihovně Kryštofa Haranta nabízíme malé občerstvení: kávu, čaj a vodu peckovskou kohoutkovou. Od září vám připravíme nově také espreso
s mlékem. Ceny se řídí dle platného ceníku služeb, který najdete také na stránkách
knihovny.
Knihovna Kryštofa Haranta vyhlásila v rámci oslav 450. výročí narození Kryštofa Haranta výtvarnou soutěž pro děti „Kryštof Harant a jeho doba“. Namaluj, jak si představuješ nejslavnějšího hradního pána na Pecce - jeho portrét, atmosféru doby, ve které
žil, Haranta na cestách, Haranta hudebníka apod. Pro svoje dílo můžeš zvolit libovolnou
techniku a přinést je označené na formátu A4 do konce srpna do knihovny nebo zaslat
na adresu knihovny Pecka 2, 507 82 Pecka.
Nejlepší práce budou vystaveny a odměněny na Peckobraní dne 20.9.2014.

Současnost v knihovně v Bělé u Pecky
Veřejné knihovny v naší obci fungují od dvacátých let minulého století. Původně byly
v každé vsi. Postupně však docházelo k jejich odůvodněnému rušení. Nyní fungují tři.
Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce, její pobočka Místní knihovna ve Vidonicích a Místní
lidová knihovna v Bělé u Pecky. Za téměř sto let své existence (v Pecce mnohem delší)
prošly knihovny vývojem v poskytování a zkvalitňování svých služeb obyvatelstvu. Postupem času se z pouhé půjčovny knih staly kulturním a informačním centrem, místem
konání besed, setkávání lidí. Svým dílem přispívají k všeobecnému vzdělávání. Vládní
koncepce rozvoje knihoven na příští léta směřuje k tomu, aby knihovny v celé naší
republice byly vzájemně propojeny, a tím bylo dosaženo kvalitnějšího a rychlejšího
předávání žádaných informací. Týká se to i MLK v Bělé u Pecky. I tato malá knihovna
využívá současných možností poskytnout informační službu uživateli, o níž požádá. Přitom základní činnost knihovny, půjčovat knihy a časopisy, zůstává zachována. Internet
v knihovně (od roku 2002) je samozřejmostí a je přístupný pro uživatele v otvírací době
– každé úterý od 17:30 do 19:30 hodin – nebo po dohodě s knihovníkem. V letošním
roce byl původní, zastaralý a téměř nefunkční počítač nahrazen novým (dotace z ministerstva kultury) s kvalitnějším programem. Knihovna je zapojena do rámce Regionálního knihovního systému. Úzce spolupracuje s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně. Díky
tomu je možné plně využívat meziknihovní výpůjční službu a tak tedy žádaný knižní
titul nebo potřebnou informaci může žadatel (uživatel služby, čtenář) získat zde, aniž
by musel cestovat do místa větší knihovny. Registrace čtenáře a přístup k internetu je
v knihovně zdarma. Tomu, kdo neovládá práci s počítačem nebo si není jistý, knihovník
ochotně poradí. Záleží tedy na každém, jak a kdy služby nabízené knihovnou využije.
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Svoz popelnic v září 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			
Bělá u Pecky			

2. a 30. září
2.(3.) a 30. září (1. října)

Sběrný dvůr Pecka - staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak
na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití
všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem
„nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat
na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci
směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního
cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy
starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny
použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní
systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá

Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále
přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba
elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato
důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části.
Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující
vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou
velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli
tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování
bychom už museli platit.

Výzva pro neziskové organizace, spolky, sdružení
Městys Pecka každý měsíc vydává informační leták, který má za úkol seznamovat
občany s kulturním, společenským a sportovním dění v nejbližším okolí.
Vyzýváme každého, kdo by chtěl přispět informací do nového měsíčníku, aby svoje
příspěvky zasílal na adresu: starosta@mestys-pecka.cz, vždy do dvacátého v měsíci.
Naším cílem je zabezpečit co nejvyšší informovanost občanů ve všech vesničkách,
jelikož postrádáme obecní rozhlas.
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Kulturní a společenské akce
3. září od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Nahlédnutí do Ruska
– cestopisná beseda s fotoprojekcí o návštěvě Moskvy a Leningradu bude
		 vyprávět Olga Jakubcová
5. září od 17 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Tři sestry 2014 Gambrinus Tour
- koncert populární kapely Tři sestry, jako hosté vystoupí E!E, Doctor P.P.,
		 De Bill Heads. Vstupné 300,-Kč
6. září od 14, 16 a 18 hodin, hrad Pecka – Dobývání hradu - 15. ročník
- příběh z třicetileté války, doprovodný program (střelba z kuše, historické tance)
6. září, Koupaliště a kemp Pecka – Turnaj v malé kopané
13. září od hodin, fotbalové hřiště v Pecce – 2. ročník Harantiáda
- sportovně-zábavné odpoledne pro děti a mládež - 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 provedeno vyhodnocení
13. září od 9 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– O pohár předsedkyně Lázeňského mikroregionu
		
- tradiční klání volejbalových nadšenců obcí Lázeňského mikroregionu
18. září od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Dílnička pro děti a dospělé
- Cena za osobu 50,- Kč, 70,- Kč za dvě dílničky jedné osoby
20. září od 10 hodin, náměstí v Pecce – Peckobraní - Peckohraní
- posvícenský jarmark s ukázkami historických řemesel, stánky s regionálními
		 výrobky, tvůrčí dílničky pro děti, soutěže pro děti, občerstvení, k poslechu
		 a tanci hraje country skupina Náhoda.
20. září od 14 hodin, hrad Pecka – Kryštof Harant ve světle nových objevů
- malá vědecká konference
4. října od 18 hodin, klenbový sál hradu Pecka
– Ochutnávka burčáku na hradě Pecka
		 - odborný výklad sommeliera Ondry Kuříka, hudební vystoupení. Vstupné
			 400,-Kč v předprodeji v knihovně v Pecce a na Úřadě městyse Pecka.
4. října, Koupaliště a kemp Pecka – Zavírání šoupátek 2014 - rozloučení se sezónou
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.

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

