informuje

Není to tak dlouho, co jsme se radovali, že se koronavir podařilo
udržet v rozumných mezích, bohužel radost byla předčasná. Nyní se
opět budeme potýkat s různými omezeními a nařízeními. COVID-19
rozdělil společnost na dvě skupiny, jedna problém zlehčuje,
nebere ho příliš vážně a druhá je naopak velmi vystrašená.
Z nařízení vládních činitelů a z médií jsme všichni zmateni, názory
se velmi různí, vše se mění ze dne na den. Myslím si, že bychom
měli vzít rozum do hrsti, problém příliš nepodceňovat. Z mého
pohledu je velmi důležitá osobní disciplína, opatrnost a maximální
ohleduplnost, dodržování 3R – důkladné mytí rukou, dodržování
rozestupů a nošení roušek (zatím ve vnitřních veřejných prostorách).
Na webových stránkách Městyse Pecka, prostřednictvím Mobilního
rozhlasu, i na úřední desce vás budeme informovat o všech
změnách, které se v souvislosti s pandemií budou řešit a měnit.
Úřad městyse Pecka je pro veřejnost otevřen kromě čtvrtka každý
den v obvyklou dobu. V současné době platí opatření, nosit roušky
nebo respirátory v uzavřených prostorách, nebo tam, kde není
možné dodržet odstupy minimálně 1,5 m.
Bez ohledu na koronavirus nabízíme stále pomoc našim seniorům.
Vše potřebné vám zajistíme, stačí kontaktovat pečovatelskou
službu – Renata Adamcová na tel. 601 394 142 nebo se ozvěte na
číslo 724 179 896 – Hana Štěrbová.
Děkuji všem, kteří nám pomohli a pomáhají zvládat tyto situace
a těm, kteří jsou zodpovědní a ohleduplní.

Volby do krajského zastupitelstva
jak jistě víte, budeme ve dnech 2. a 3. října 2020 volit své zástupce
do Královéhradeckého kraje.
Tím, že se zúčastníte voleb, dáte svým hlasem jasně najevo, že
vám není lhostejný osud celého našeho regionu. Právě v této
nelehké době je důležité vyjádřit svůj názor a k volbám jít.
Přeju nám všem, abychom si zvolili takové zástupce, kteří nebudou
zapomínat na to, že i na malých obcích jsou lidé, kteří zde chtějí
žít plnohodnotný život.
Těšíme se na vás u voleb 2020.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

10/2020

i

Svoz popelnic v říjnu 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 20. října

Bělá u Pecky			

středa 7. a 21. října

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.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Uzavření knihovy ve Vidonicích
Pobočka knihovny ve Vidonicích je od 22.9.2020 uzavřena. Výpůjční lhůty i platnost
rezervací bude prodloužena. Využít můžete půjčovní doby hlavní budovy knihovny
v Pecce. Uzavření knihovny pro veřejnost platí do odvolání. Pro aktuální informace
o otevření knihovny sledujte naše webové stránky. Děkujeme za pochopení.

Sběr pro Diakonii Broumov
16. a 17. října 2020 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi, hraček
apod. pro Diakonii Broumov.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• veškeré oděvy (nepoškozené s fungujícími zipy)
• obuv (nepoškozená zavázaná v igelitové tašce)
• kabelky, batohy (pouze nepoškozené a s funkčním zipem)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky (čisté i mírně poškozené)
• přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové)
• záclony, závěsy – nepoškozené
• látky (minimálně 1 m2, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
Věci, které nemůžeme vzít:
• znečištěný a vlhký textil
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z ekologických důvodů)
• nábytek, jízdní kola, kočárky (transportem se poškodí)
• knihy, lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
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Česká pošta informuje
Od 1. října 2020 se mění otevírací doba pobočky České pošty v Pecce takto:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

od 13.00 do 18.00 hodin
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin
od 13.00 do 18.00 hodin
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin

Po ukončení otevírací doby peckovské pobočky je otevřena pošta Jičín každý den od
pondělí až do neděle od 8 do 18 hodin.

KUMRAUS – peckovské pivo
Spolek Bezdružic nepřestává vařit peckovskou jedenáctku. Chceme tak podpořit
nelehkou situaci malých pivovarů, které kvůli krizi přišli o znatelnou část odběratelů.
Právě teď v pivovaře Tambor zraje třetí letošní várka peckovského Kumrause.
Když na něj dostanete chuť, zavolejte (776 241 870 - Honza Murdych), napište na mail
bezdruzic@email.cz nebo třeba na facebook a my vás rádi zazásobíme. Chystáme
i speciální edici půlitrů s kumrausovým motivem. Ideální dárek k Vánocům.

Kluci a holky, pojďte hrát divadlo...
Divadelní Spolek SMAJLÍK se těší na nové kamarády. Bezva divadelní parta hraje divadlo
na Pecce už osmým rokem. Schůzky každý čtvrtek od 15.00 hodin v sále Hasičské
zbrojnice. Začínáme 1. října 2020. Přihlášky na tel. 739 519 010 nebo dsfrk@seznam.cz

Mobilní rozhlas – upozornění pro občany
Jste zaregistrováni v Mobilním Rozhlase, ale nechodí Vám do schránky e-maily? Máte
e-mail na Seznamu? Toto Vám zajisté pomůže!
1. Přihlašte se do svojí e-mailové schránky
2. Otevřete si „Hromadnou poštu“
3. Přesuňte e-mail ze složky „Hromadné“ do „Doručené“
4. A máte HOTOVO! Už Vám žádné informace neuniknou!
Podrobný návod i s obrázkem najdete na www.mestys-pecka.cz/mobilni-rozhlas/ nebo
přijďte do knihovny v půjčovní době a my Vám vše vysvětlíme.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

2. října v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem v 9.15 hodin z náměstí v Pecce do Horní Brusnice. Odtud pěšky po
Kostelní cestě na Zvičinu, dál přes Podzvičinské lázně. Občerstvení v restauraci.
Pěšky do Bílé Třemešné a autobusem zpět do Pecky. Pochodu se může zúčastnit
kdokoliv. Každý, kdo se chce projít v kolektivu je vítán.
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3. října od 16.00 do 21.00 hodin, hrad Pecka
Tajuplný hrad Pecka — ZRUŠENO!!!
S ohledem na současou epidemiologickou situaci jsou večerní kostýmované prohlídky hradu ZRUŠENY!!! O náhradním termínu se dozvíte během jara roku 2021.
6. října od 17.00 hodin, sál hasičské zbrojnice Pecka
Vlastimil Vondruška – setkání se spisovatelem historických románů
Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky o tom, co vlastně víme o životě středověkých lidí, co nám prameny mohou říci a co se už zjistit nedá a proč jsou učebnice
dějepisu nuda. Vstupné dobrovolné.
7. října od 9.30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Virtuální univerzita 3. věku
Zahájení zimního semestru virtuální univerzity třetího věku. Téma: Rituály evropských královských rodů. Pro osoby se statusem důchodce. Více informací v knihovně nebo na tel. 602 556 142.
9. října od 8.00 do 14.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Podzimní jarmark v knihovně
Prodej výrobků z chráněné dílny. Keramické a textilní výrobky.
11. října od 14.00 hodin, Kostel sv. Bartoloměje v Pecce
Poděkování za úrodu
Tradiční podzimní slavnost, výměna nebo prodej výpěstků a nákup přírodních produktů, zpívání s lidovou muzikou.
6. listopadu v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
Autobusem na Kalský kopec a odtud pěšky přes Kal, podél Valů na Vřesník a přes
Brtev do Lázní Bělohradu. Občerstvení v restauraci a autobusem do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Každý, kdo se chce projít v kolektivu, je vítán.

Za sportem na Pecku...
FOTBAL - Okresní přebor mužů
neděle 11. 10. 2020 15:00 L. Bělohrad B — Chomutice
sobota 31. 10. 2020 14:00 L. Bělohrad B — Milíčeves

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

