informuje

se koná ve středu 27. 11. 2019 od 18:00 hodin v sále hasičské
zbrojnice v Pecce.

Svoz popelnic v listopadu 2019
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 19. listopadu

Bělá u Pecky			

středa 6. a 20. listopadu

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné
120 l popelnice.
Topné období je tady, proto důrazně žádáme občany, aby
do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý
popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout. Na
popel, který je odkládán ve sběrném dvoru, jsou připraveny
zvláštní nádoby. Při ukládání popelu ve sběrném dvoru je nutné
informovat obsluhu sběrného dvoru!!!
Při ukládání velkoobjemového odpadu (např. skříně, stoly, židle,
pohovky) je nutné odpad rozbít na skladné části (desky, prkna,
apod.). Celé kusy nábytku nebude možné uložit a budou vráceny
zpět k demontáži.
Dále upozorňujeme občany, že odevzdané elektrospotřebiče ve
sběrném dvoru musí být kompletní a je zakázáno z již odevzdaných
spotřebičů ve sběrném dvoru cokoliv demontovat. Bezplatný
zpětný odběr elektrozařízení je možné uplatnit jen u kompletních
spotřebičů.

Digitalizace katastru Pecka
Od 1. října 2019 vešla v platnost nová digitalizovaná mapa
katastrálního území Pecka. Všichni občané, kteří digitalizací
doznali změny — např. sloučení parcel, změna výměr, změna
číslování parcel, musí podat daňové přiznání z nemovitých věcí
do 31. 1. 2020.
Pokud si nejste jisti, zda u vás došlo ke změnám, na Úřadě městyse
Pecka vám vyhotovíme srovnávací sestavu, z které jsou patrné
veškeré změny ve vlastnictví nemovitostí.

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Pecka
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Územní plán – změny
Na základě ukončené digitalizace celého území Peckovska Městys Pecka vyhlašuje sběr
žádostí o změny v územním plánu Městyse Pecka ve všech částech obce. Pokud máte
požadavky na změny územního plánu obce, zašlete nám je na příslušném formuláři
umístěném na webových stránkách obce www.mestys-pecka.cz/urad-25/urad-mestyse/
formulare/ — nejdéle do 31.12.2019. Později podané žádosti nebude možné zapracovat.

Svoz popelnic v Bělé u Pecky
Vzhledem k tomu, že se množí připomínky k četnosti svozů popelnic v Bělé u Pecky
(v letním období při měsíčním svozu odpad v popelnicích páchne), vyzýváme občany
Bělé, aby sdělili na Úřadě městyse Pecka, jaký svoz popelnic preferují:
a) 14 denní svoz v zimním období a měsíční v létě (stávající stav)
b) 14 denní svoz v letním období a měsíční v zimě (nyní v Pecce, Lhotě a Vidonicích)
Své názory, prosím, doručte na úřad buď osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt: podatelna@mestys-pecka.cz, tel. 493799170.

Kvalitu naší vody není třeba ověřovat
V posledních dnech se na Jičínsku objevil ve schránkách domácností leták, ve kterém
jsou během podzimu 2019 nabízeny za úplatu rozbory vody v domácnostech. Leták
nabízí i následné řešení zhoršené kvality vody. Nabízí měření i ze zdrojů pitné vody
z vodovodního potrubí, kterou dodává Vodohospodářská a obchodní společnost a. s.
Naše voda ale prochází mnohastupňovou kontrolou a pravidelnými rozbory, které
ověřují její kvalitu, a splňuje přísné hygienické normy.
Výsledky rozborů vody pro danou obec jsou k dispozici na webových stránkách
společnosti www.vosjicin.cz/mapa.
Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a. s., tel.: 493 544 811
Pozn. Celá tisková zpráva je uveřejněna na webových stránkách Městyse Pecka.

Čipování psů
Od 1. 1. 2020 je chovatel psa povinen zajistit, aby byli psi platně očkovaní proti
vzteklině. Očkování proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně
identifikován čipováním. Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa
bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
s účinností od 1. 1. 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně se budou muset čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl
roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat
již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti
vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce
za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20—100 tisíc Kč v závislosti
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na druhu provinění. Výjimku budou mít pouze psi, kteří byli označeni tetováním do
července roku 2011.
Kolik stojí čipování?
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120—450 Kč a závisí na typu čipu. Co se
jeho aplikace týče, veterináři si za ní účtují 300—550 Kč. Životnost čipů je 25 let.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Městyse Pecka nebo přímo
u svého veterináře.

Základní škola Pecka informuje
Turistický den — 4. třída
V září si čtvrťáci vyšli na turistický den tentokrát s košíky. První kroky od školy směřovaly po silnici směrem k Borovnici. Už za koupalištěm na nás dýchl les. Došli jsme
k hájence a hned za ní jsme lesem stoupali do kopce. Sotva jsme vkročili do lesa, viděli
jsme první hříbky, kozáky, klouzky, křemenáče a košíky se začaly rychle plnit. Při
hledání hub jsme ani nepostřehli, že jsme došli až do Stupné na rozcestí u lípy. Podél
Zlatnice jsme prošli celou Stupnou a po turistické cestě jsme pokračovali do kopce ke
kostelíku. Opět jsme zamířili do lesa, kde na nás vykukovaly houby na každém kroku.
Po malé zastávce u kostelíka jsme pokračovali směrem do Pecky. Cestou jsme doplnili
košíky posledními úlovky. Měli jsme co dělat, abychom plné košíky unesli a zdárně je
donesli do školy. A výsledek turistického dne? 9 km v nohách a 14 košíků plných hub.
Prostě krásný slunečný den prožitý v přírodě.		
(Monika Rejlová)

Exkurze za památkami Prahy
9. října jelo 14 dětí ze 4. třídy na výlet do Prahy, protože velká část z nich v Praze
ještě nebyla. Tento den jsme chtěli vyzkoušet všechny dopravní prostředky, proto naše
první cesta směřovala z náměstí v Pecce autobusem do Nové Paky. Z Nové Paky jsme
pokračovali vlakem do Chlumce nad Cidlinou, kde jsme přestoupili na rychlík směr
Praha. Hurá, v 10 hodin jsme vystupovali na hlavním nádraží! A protože nás některé
zaskočil velký počet lidí, ani jsme se nebránili a ochotně si nasadili červenou kšiltovku, která je úžasným rozlišovacím znamením. A vykročili jsme směrem na Václavské
náměstí, kde jsme pořídili fotografie pod sochou sv. Václava. Odtud jsme pokračovali
na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli orloj a potom jsme se prošli po Karlově
mostě a odpočinuli jsme si ve Valdštejnské zahradě. Metrem jsme dojeli k Národnímu
muzeu, kde jsme měli objednaný program k vlastivědě Keltové a jejich doba. Po zajímavém vyprávění a splnění úkolů jsme šli do archeologické dílničky, kde děti poznávaly
předměty nalezené archeology a malovaly keltské ozdoby. V muzeu jsme si koupili
na památku suvenýry a metrem jsme odjeli na Černý most, odkud naše cesta domů
pokračovala autobusem do Nové Paky a pak do Pecky. Byl to krásný výlet a všichni už
můžeme říct — byli jsme v Praze.			
(Monika Rejlová, Lída Baliharová)
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sobota 2. listopadu, 14.00 hodin, hřbitov Pecka
Památka zesnulých
modlitba faráře Lubomíra Pilky
sobota 9. listopadu, od 18.00 hodin, KD Kal
Cesta na kole do Turecka a zpět
Beseda s panem Janečkem. Malé občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Kal.
čtvrtek 28. listopadu, 13.00 hodin, knihovna Kryštofa Haranta
Den pro dětskou knihu
Soutěže pro děti s odměnami od nakladatelství CREW: Kůstkova čtenářská výzva,
komiksové úkoly, velká komiksová soutěž. Prodej nových dětských knih. Účast
dětí zdarma.
sobota 1. prosince, od 16.00 hodin, náměstí Kryštofa Haranta
Rozsvěcení vánočního stromu
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pecka, k poslechu zahraje Muzika Františka Pavlíčka,
občerstvení zajištěno
pátek 6. prosince, od 17.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Předvánoční koncert
vystoupí pěvecký sbor Sedmihlásek a Zvoneček z MŠ v Pecce
neděle 8. prosince, od 14.30 hodin, sál požární zbrojnice ve Bělé u Pecky
Mikulášská besídka s nadílkou

TJ Lázně Bělohrad/Pecka + FKM Javorka – rozlosování listopad 2019
so 2.11. 9.00 — mladší žáci A — Dvůr Králové n. L.
so 2.11. 11.00 — mladší dorost — Javorka/Miletín - Nová Ves n. P. (hřiště Miletín)
ne 3.11. 14.00 — A mužstvo — Jaroměr - L. Bělohrad/Pecka (hriště Jaroměř)
so 9.11. 10.00 — mladší dorost — Hořice - Javorka/Miletín (hřiště Hořice)
so 9.11. 10.00 — mladší žáci A — Vrchlabí (umělá tráva Vrchlabí)
ne 10.11. 14.00 — A mužstvo — L. Bělohrad/Pecka - Kunčice (hřiště Bělohrad)
ne 17.11. 13.00 — A mužstvo — Trutnov B - L. Bělohrad/Pecka (umělá tráva Trutnov)

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

