informuje

Vážení voliči, 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.
Přeju nám všem, abychom měli šťastnou volbu a Ti, kteří ve
volbách uspějí a budou se podílet na rozvoji Královéhradeckého
kraje, aby nezapomínali, že i na malých obcích jsou lidé, kteří zde
chtějí žít plnohodnotný život.
Těšíme se na vás u voleb 2020.

Nové obecně závazné vyhlášky
https://www.mestys-pecka.cz/urad-25/urad-mestyse/vyhlasky-a-narizeni-1/

Na této internetové adrese najdete úplná znění Obecně závazných
vyhlášek Městyse Pecka platných od 1.1.2020. Informace o
vyhláškách poskytneme na Úřadě městyse Pecka, na vyžádání
zašleme e-mailem.

Nezaplacené poplatky...
Žádáme občany, kteří ještě nemají uhrazené poplatky (z odpadu,
z pobytu, ze psů, nájmy hrobových míst) za rok 2020, aby tak
neprodleně učinili.
Dále žádáme majitele psů, kteří nedodali číslo čipu svého pejska,
aby ho buď zaslali e-mailem, nebo dodali na úřad k okopírování.

Územní plán – změna č. 1
Architektonický ateliér SURPMO zahájil práce na změně č. 1
Územního plánu Městyse Pecka. Byly mu předány všechny žádosti
občanů, které budou projednávány s nadřízenými a dotčenými
orgány. O termínech veřejných projednávání budete informováni
na úřední desce a Mobilním rozhlasem.

Úřad městyse Pecka

Volby do krajského zastupitelstva
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Svoz popelnic v září 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 22. září

Bělá u Pecky			

středa 23. září

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.
Zimní období se blíží, 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 dvoře, jsou připraveny zvláštní nádoby. Při
ukládání popelu ve sběrném dvoře je nutné informovat obsluhu sběrného dvora!!!
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
Otevíráme kurzy anglického jazyka!!!
V září opět rozjíždíme v knihovně angličtinu pro začátečníky i pro pokročilé a přibíráme
nové zájemce. Cena: 100 Kč/hod. S naší učitelkou Vás bude výuka angličtiny určitě
bavit! V knihovně Vám navíc při každé lekci připravíme kávu nebo čaj. Nebojte se
učení cizího jazyka, studium může být úspěšné v každém věku. Lekce budou probíhat
pravděpodobně v úterý odpoledne. Přesné termíny zveřejníme na stránkách www.
pecka.knihovna.cz. NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT SE UČIT!

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.

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
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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

Sezóna burčáku na hradě Pecka
Od pátku 5. září bude na hradě Pecka v Bistru Polžicích zase po roce k dostání podzimní
lék s názvem Burčák. Dodavatelem vitamínového rozpouštědla podzimního splínu je
Ondra Kuřík z Nové Paky a Rodinné vinařstí Kern.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

»»
»»
»»

4. září v 7.20 hodin, náměstí v Pecce
Výlet KČT do Kuksu
Autobusem do Nové Paky. V 8:23 hodin vlakem ze zastávky N. P. město směr Stará
Paka do Kuksu. Prohlídka areálu. Zpět vlakem v 14:30 hodin do Nové Paky a autobusem v 16:03 hodin do Pecky. Každý, kdo se chce projít v kolektivu je vítán.
4. září od 18.00 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
Tři sestry — koncert
Vstupné v předprodeji 499 Kč.
5. září od 19.00 hodin, Hrad Pecka, Rytířský sál
Vivat Pecka! — Ensemble Martinů
Spolek Duškovy Chotěborky a hrad Pecka vás zvou na koncert v rámci projektu
Velikáni našeho kraje ve stínu W. A. Mozarta. Vstupné 100 Kč.
6. září od 13.00 hodin, fotbalové hřiště v Pecce
VIII. ročník — Harantiáda 2020
13.00 hodin — Sraz na náměstí v Pecce
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13.30 hodin — zapálení Harantiádovské pochodně
14.00 hodin — zahájení soutěží.
Na závěr opékání buřtů. Pořádá TJ Harant Pecka a FKM Javorka.

»»
»»

»»
»»

»»

12. září, od 19.00 hodin, Hrad Pecka, Klenbový sál
Dedivadlo — Vánočnice
Po letních vedrech jistě příjde vhod komedie o nesmlouvavém duchu Vánoc a způsobech, jakými se mu ženy snaží čelit.
13. září v 19.00 hodin, hrad Pecka, Rytířský sál
Písně a tance barokní Francie
Program: G. Bataille, A. Boesset, P. Guédron, É. Moulinié a další.
Účinkují: Veronika Kalivodová (soprán), Barbora Hulcová (loutna, theorba), Pavel
Drbal (viola da gamba). Vstup 100 Kč.
19. září od 16.00 hodin, hrad Pecka, nádvoří
Trampský potlach na hradě Pecka
setkání trampů a trampských muzikantů na nádvoří hradu Pecka. Celé pod taktovkou peckovské Country kapely Náhoda. Občerstvení zajištěno.
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.
3. října od 16.00 do 21.00 hodin, hrad Pecka
Tajuplný hrad Pecka
Máte rádi tajemnou atmosféru a chcete se příjemně bát? Zveme vás po roce na
oživlé večerní kostýmované prohlídky Tajuplného hradu Pecka. Pořádá hrad Pecka
ve spolupráci s Půjčovnou kostýmů Dvůr Králové n.L.

Za sportem na Pecku...
FOTBAL - Okresní přebor mužů
neděle 13. 9. 2020 16:30

L. Bělohrad B — Valdice

sobota 26. 9. 2020 15:30

L. Bělohrad B — Nemyčeves

neděle 11. 10. 2020 15:00 L. Bělohrad B — Chomutice
VOLEJBAL - Krajský přebor II. třídy mužů
sobota 5. 9. 2020 10:00

TJ Harant Pecka — TJ Sokol Chleny

sobota 19. 9. 2020, 10:00 TJ Harant Pecka — VK Dvůr Králové n.L.
sobota 26. 9. 2020, 10:00 TJ Harant Pecka — TJ Jiskra Hořice

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

