informuje

Ředitelka Základní školy Pecka oznamuje, že vyhlašuje
na pondělí 16. 11. 2015 ředitelské volno.
Ve středu 25. 11. 2015 od 7.30 do 15 hodin se koná v Základní škole Pecka Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak
a v jakých krásných prostorách se žáci učí.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Pozor, zavádíme novou službu - Půjčování audioknih. Zapomeňte na unavené oči ze čtení, nyní si s námi můžete vychutnat
nový rozměr při četbě knih. Audioknihy jsou profesionálně načtené známými umělci, což zaručuje ještě příjemnější zážitek
ze čtení. Nemáte na čtení čas? Audioknihy můžete číst v autě
v dopravní zácpě, na cestách, při tréninku, v autobuse nebo
ve vlaku, během domácích prací, na procházce, při hraní s dětmi, před spaním, atd.

Knihovna doporučuje například tyto audioknihy:
Svěrák Zdeněk: Horká neděle, aneb vynechané povídky
– čte autor
Jerome Jerome K.: Tři muži ve člunu – čte O. Vízner
Jerome Jerome K.: Tři muži na toulkách – čte O. Kaiser
Fulghum Robert: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem
se naučil v mateřské školce – čte J. Potměšil
Hašek Jaroslav: Povídky o zvířatech – čte V. Dyk
Pro děti:
Kratochvíl: Puntíkáři – čte D. Prachař a další.
Knihy půjčujeme na CD nosiči. Půjčovní doba audioknih je
jeden měsíc. U nás neplatíte žádné poplatky navíc, stačí vám
platná průkazka do knihovny. Všechny audioknihy najdete v našem on-line katalogu pod heslem: audioknihy. Postupně budeme doplňovat další. Příjemný zážitek ze čtení i v nastávajících
kratších podzimních dnech Vám přeje knihovna.

Úřad městyse Pecka

Základní škola informuje
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Svoz popelnic v listopadu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

24. listopadu

Bělá u Pecky		

11. a 25. listopadu

Topná sezóna je tu, proto upozorňujeme a vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat
alespoň 3 dny vychladnout.

Kompletní žebříčky nejlepších kempů roku 2015
Sluníčko, teplo a minimum srážek přilákaly do kempů nadprůměrné množství
návštěvníků. To se projevilo i zájmem o tradiční anketu 4camping KEMP ROKU 2015,
která letos proběhla již po jedenácté.
Do letošní ankety se aktivně zapojilo 138 kempů a rekreačních středisek, celkem
však mohlo být hodnoceno všech 1 630 českých a slovenských rekreačních areálů
registrovaných na stránkách Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz. Hlasování probíhalo od 1.6. do 31.8. na portálech Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz, ale také
přímo v areálech, které se do ankety zapojily. Poprvé jsme se přehoupli přes hranici deset tisíc hlasujících, když o letošních žebříčcích rozhodlo 10 018 hlasujících,
kteří zaslali 12 415 platných hlasů.
Výsledné pořadí nejlepší desítky sestavila odborná komise. Její členové po celé
léto navštěvovali kempy, které se na předních pozicích umisťovaly v průběžných
výsledcích a do konce září navštívili zbylé nominované kempy. Odborná komise
neposuzovala oprávněnost umístnění kempu v desítce nejlepších, jejím úkolem
bylo porovnat 10 nominovaných kempů a seřadit je od 1. do 10. místa.

Kemp ROKU 2015
Koupaliště a kemp Pecka

TOP 10
1.

Koupaliště a kemp Pecka

2.

Autocamping Sedmihorky

3.

Camping Vranovská pláž

4.

Drhleny v Českém ráji

5.

Autocamping Pod Černým lesem Žamberk

6.

Autocamp OASA Staňkov

7.

Autokemp Frenštát pod Radhoštěm

8.

Autokemp Budišov nad Budišovkou

9.

Kanak - kemp Branná

10. CAMP DOLCE
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Domácí kompostéry pro domácnosti na Novopacku
- kompostéry rozdány
Městys Pecka jako člen svazku obcí Novopacko se zapojil do projektu „Domácí kompostování na Novopacku“. Náklady na pořízení kompostérů byly z 90 %
hrazeny Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu byl nákup 300 ks domácích kompostérů o dvou různých
velikostech - 450 l a 800 l. Městys Pecka získal 30 ks kompostérů, které byly rozděleny bezplatně na základě žádostí, které občané podali ve stanoveném termínu.
Z důvodu velkého zájmu o kompostéry bude opět požádáno o dotaci, abychom
mohli pokrýt všechny zájemce. Ti, kteří se přihlásili později, budou vykryti
v roce 2016. Pokud má ještě někdo zájem o toto zařízení, žádosti jsou přijímány
až do konce prosince 2015. Nabyvatel musí uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu
5 let. Po ukončení sjednané doby trvání výpůjčky přejde vlastnické právo ke kompostéru bezúplatně na žadatele.
Kompostéry byly pořízeny s ohledem na co nejdelší životnost a bytelnost, důmyslný je i sytém provzdušňování. Kompostéry jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného plastu, který může být v budoucnu opět zrecyklovaný. Díky extrémně silné
tloušťce modulárních panelů (8 mm) a UV stabilizaci je životnost více než 20 let.
Kompostéry o objemu 450 l jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 600 m2, větší
kompostéry jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 1200 m2.

Kondiční cvičení pro ženy všech věkových kategorií
2. září 2015 od 19 hod. jsme zahájili pravidelné cvičení pro ženy. Přijďte
to zkusit! Necvičíme žádné složité sestavy. Cvičení probíhá v pohodovém tempu
při protažení, rozehřátí i jednoduchém posilování pro udržení kondice.
Zdena Kracíková, cvičitelka

Kulturní, společenské a sportovní akce
4. listopadu od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Velký Benátčan
		 - přednáška s projekcí. Novopacký cyklista a alpinista Dan Polman
			 překonal na silničním kole, horském kole a pěšky vzdálenost mezi
			 Benátkami a alpským vrcholem Großvenediger (3674 m) více než
			 320 km dlouhou pouť s převýšením přes 6000 m v čase pod 17 hodin!
			 Vstupné dobrovolné.
14. listopadu od 18 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Uchop kopřivu
		 – České vydání knihy britské fyzioterapeutky Ursuly Flemingové
			 o metodě pozitivního přístupu k bolesti představí její překladatelka
			 Věra Červenková st.
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22. listopadu od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Svatohubertská troubená mše
		 – vystoupí Markazíni, po troubené mši zazní staré lovecké skladby.
28. listopadu odpoledne (čas bude upřesněn), kostel sv. Bartoloměje
– Vernisáž výstavy dřevořezeb, betlémů a obrazů
		 Magdalény Novákové
Římskokatolická farnost Pecka
– Putování za světýlky
		 – Kreativně zábavné odpoledne pro menší děti a jejich rodiče (výroba
			 vánočních svícínků, hry, promítání pohádky)
27. listopadu od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Den pro dětskou (audio)knihu
		 - Malá oslava čtení a dětských čtenářů. Představení nových dětských
			 audioknih, ukázka nakupování audioknih, soutěžení o ceny
			 s poslchem dětské knihy, registrace dětských čtenářů zdarma, dětská
			 anketa. Akce probíhá od 13 do 17 hod., příchod možný kdykoliv.
			 Vstup zdarma.
28. listopadu od 15 hodin, sál KD Bělá u Pecky
- Mikulášská nadílka pro děti
		 - zábavné soutěžní odpoledne pro děti s reprodukovanou hudbou.
			 Přijde Mikuláš s nadílkou v doprovodu anděla a čerta.
			 SDH Bělá u Pecky srdečně zve děti i rodiče.
2. prosince od 15 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Vánoční čtení v knihovně
		 – Nad punčem a cukrovím zazní povídky s vánoční tematikou, doplněné
			 o poslech vánočních koled. Vlastní cukroví vítáno.
4. prosince od 16 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
- Mikulášská nadílka pro děti
		 – občerstvení zajištěno. Srdečně zve SDH Pecka.
5. prosince od 15 hod., Římskokatolická farnost Pecka
– Betlémářská dílna s řezbářkou Magdalénou Novákovou
		 pro zručné děti

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

