informuje

Vážení voliči,
jak jistě víte, budeme ve dnech 8. a 9. října 2021 volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Tím, že se zúčastníte voleb, dáte svým hlasem jasně najevo, že
vám není lhostejný osud naší země.
Přeju nám všem, abychom měli šťastnou volbu a Ti, kteří
ve volbách uspějí a budou se podílet na rozvoji naší vlasti, aby
nezapomínali, že i na malých obcích jsou lidé, kteří zde chtějí žít
plnohodnotný život.
Těšíme se na vás u voleb 2021.

Zastupitelstvo městyse Pecka

V pondělí 13. září 2021 od 18 hodin v sále hasičské zbrojnice se
koná veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Pecka.

Očkovací kamion v Nové Pace

Na základě dohody města Nové Paky a Královéhradeckého kraje
přijede v neděli 5. 9. 2021 na autobusové nádraží do Nové Paky
očkovací kamion. Očkování proti covid-19 je přístupné i pro občany
všech okolních měst a obcí.
Očkovat se bude od 10 do 18 hodin. Žádná registrace k očkování
není potřeba, pouze je nutné si vzít občanský průkaz a kartičku
zdravotního pojišťovny.
Vakcínu si můžete sami vybrat:
- jednorázová Janseen (Johnson & Johnson) – pro starší 18 let
- dvou dávková Comiternaty (Pfeizer/BioNtech) - pro starší 16 let
Kamion se k nám určitě vrátí 19. 9.2021 na očkování druhé dávky. V případě dostatečného zájmu i o další tři týdny později.
Rozhodnutí, zda využijete tuto příležitost, je samozřejmě jen
na Vás, ale dovoluji si apelovat na důkladné zvážení všech prospěchů, které vám očkování přináší.
Rádi vás v Nové Pace přivítáme.
Josef Cogan, starosta Nové Paky

Úřad městyse Pecka

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

9/2021
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Oznámení nájemcům hrobových míst

Oznamujeme nájemcům hrobových míst, že v průběhu podzimu 2021 bude
provedeno očíslování hrobů (evidence hrobových míst). Označení bude provedeno formou cedulky se samolepkou o velikosti 10 x 5 cm na zadní stranu náhrobku. V případě nesouhlasu oznamte tuto skutečnost na Úřad městyse Pecka.
Kontakt: podatelna@mestys-pecka.cz, tel. 493 799 170.

Svoz popelnic v září 2021

					- svozový den úterý pro celé Peckovsko
36. týden			
38. týden			

7. září
21. září

Na popelnice je třeba nalepit svozovou známku, aby mohla být vyvážena.
Kdo jste zaplatil poplatek z odpadu přes účet, vyzvedněte si, prosím,
na úřadě známku.

Co patří a co naopak nepatří do kontejneru
u hřbitova v Pecce

Do kontejneru u hřbitova v Pecce odkládejte pouze odpad, který vzniká údržbou a péčí o
hrobová místa, jedná se o směsný komunální odpad.
Vyzýváme občany, aby do něho v žádném případě neukládali větve a keře ze svých zahrad, tento odpad patří do zvláštního kontejneru pouze na bio odpad, který je ve sběrném
dvoru a ten odvážíme do kompostárny v Nové Pace. Děkujeme.

Sběr pro Diakonii Broumov

15. – 16. října 2021 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi,
hraček apod. pro Diakonii Broumov.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – 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 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče – mohou být 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
• lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
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Knihovna Kryštofa Haranta informuje a nabízí
Balení učebnic do ochranné fólie
I v letošním roce Vám chceme usnadnit přípravu do školy. Knihovna Kryštofa Haranta proto opět nabízí školákům službu balení učebnic a pracovních sešitů do speciální
průhledné fólie na knihy. Díky této fólii z kvalitního materiálu vydrží knihy časté přesuny v aktovkách, jsou chráněny před špínou a špatným zacházením, ale také i před
přímým slunečním zářením a dalším možným poškozením. Učebnice balíme na míru
rychle a levně: Cena za obalení jedné knihy nebo sešitu je 5,- Kč. Při větší objednávce
doporučujeme se předem telefonicky domluvit na čísle: 602 556 142.

Změna půjčovní doby
Od 1. září 2021 se v knihovně mění otevírací doba pro veřejnost a zároveň se znovu
otevírá pobočka ve Vidonicích.
Nová půjčovní doba:
Út: 9 - 11, 12 - 16

St: 12 - 16

Pá: 9 - 11, 12 - 17

Vidonice: Út: 16 - 17

Pozvání na 14. ročník PECKA KROSU 16. září 2021
Běh je veřejný a je určen všem věkovým kategoriím – neregistrovaným i registrovaným běžcům. Je rovněž zařazen do Poháru běžce Českého ráje.
Prezentace probíhá od 15 hodin před vstupem do hradu Pecka, start první kategorie
v 16:00 hodin.
Každý účastník dostane zapůjčené startovní číslo, které si viditelně upevní. V cíli
toto číslo odevzdá.
V případě malého počtu účastníků v kategorii mohou pořadatelé tuto sloučit s další.
Každý účastník, který chce být klasifikován, musí závod dokončit a dodržet stanovenou trať pro svou kategorii. V cíli obdrží každý účastník nápoj. Další občerstvení
je možno zakoupit ve stánku u hradu. Běžci, kteří se umístí na 1. – 3. místě ve všech
kategoriích, obdrží diplom a cenu dle možností pořadatele. Vyhlášení výsledků bude
probíhat průběžně nebo bezprostředně po doběhu poslední kategorie.
Informace na: vydra.pavel@email.cz, mobil: 604 439 513
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi svého zdravotního
stavu.
Při prezentaci se účastníci prokážou čestným prohlášením.
Pavel Vydra, ředitel závodu

Vítání občánků
Pokud nám dovolí epidemiologická situace, rádi bychom uspořádali slavnostní vítání
občánků dne 2. října 2021 na hradě Pecka v Rytířském sále. Všem rodičům vítaných
dětí bude začátkem září zaslána pozvánka s přesným časovým harmonogramem.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

3. září v 9:15 hodin, náměstí v Pecce – Výlet KČT
- Autobusem v 9:17 hodin z náměstí v Pecce 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. Kdo se chce projít v kolektivu, je vítán.
3. září, Koupaliště a kemp Pecka – Tři sestry
– sex, drógy, rokenról tour 2021
11. září od 13 hodin, náměstí v Pecce
– Hasičské oslavy na Pecce, 140 let založení SDH Pecka
		
– slavnostní nástup, statické ukázky historické, moderní a speciální hasičské techniky.
			 Dynamické ukázky hasičského tanku nebo obrněného transportéru z výbavy
			 Záchranného útvaru ČR. Ukázka činnosti Policie ČR, výstava zbraní, kriminální služba
			 a dopravní policie. První pomoc a vyprošťování osob z havarovaných vozidel pod záštitou
			 Zdravotnické záchranné služby a HZS Královéhradeckého kraje. V neposlední řadě
			 ukázky historické techniky v činnosti dokonce i jedinečné kusy techniky na Pecce.
			 Dětská pěna a občerstvení jsou samozřejmostí. Po skončení hlavní části programu bude
			 následovat „posezení“ s živou hudbou na náměstí.
12. září v 10 hodin, hrad Pecka – S Harantem na Jeruzalém
		 – dobrodružná výprava pro děti i dospělé
16. září v 15 hodin, u hradu Pecka – 14. ročník Pecka krosu
– celostátní závod běhů mimo dráhu. Běh je veřejný a je určen všem věkovým
		 kategoriím – neregistrovaným i registrovaným běžcům. Je rovněž zařazen
		 do Poháru běžce Českého ráje
17. září, hrad Pecka – Slavnostní zavěšení zvonu s požehnáním
- první zvonění na nový zvon Kryštof Harant na peckovském hradě
18. září od 16 hodin, hrad Pecka – 6. ročník trampského potlachu
		
– tradiční setkání trampů organizuje na hradě Country Náhoda Pecka
26. září od 19 hodin, hrad Pecka – Písně barokní Francie
		
- koncert v Rytířském sále
3. října od 19 hodin, hrad Pecka – Bello desio, amore mio
		
- koncert komorní hudby od renesance po baroko
8. a 9. října, hrad Pecka – Tajuplný hrad Pecka
- večerní prohlídky hradu Pecka s tajuplným příběhem
9. října ve 13 hodin, náměstí v Pecce
– Hvězdicový pochod KČT na turistickou chatu v Pecce
		
- Zúčastnit se může každý, kdo má zájem a chuť se projít a pobýt ve společnosti
			 Setkání účastníků je na turistické chatě od 14:00 hodin. Každý se na místo
			 dopraví způsobem, jaký mu vyhovuje. Kdo nezná místo, kde se chata nalézá,
			 nebo chce jít v kolektivu, tak se společně vychází ve 13:00 hodin z náměstí
			 v Pecce.
		 - Na chatě bude podáváno občerstvení, možnost opékání buřtů.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

