informuje

Tisková zpráva: Praha našla svůj strom pro letošní Vánoční
trhy na Staroměstském náměstí. Smrk ztepilý, který tentokrát
ozdobí centrum metropole, pochází z Královéhradeckého kraje
– vyrostl na soukromém pozemku nedaleko městyse Pecka.
Smrk byl jedním z loňských tipů soutěže Hledá se strom, který
každoročně vypisuje společnost Taiko, pořadatel Vánočních trhů
na Staroměstském a Václavském náměstí. Dosahuje výšky jednatřiceti metrů a rostl zhruba sedmdesát let. „Tento strom byl favoritem
už loni, jiný strom jsme použili, protože ho majitelé měli v plánu
pokácet dřív. Díky tomu, že strom z Pecky vyrostl na volném
prostranství nedaleko lesa, je ideálně zavětvený a stane se jistě
důstojnou ozdobou letošního adventu v Praze,“ říká Petr Hozák,
provozní ředitel společnosti Taiko.
Jehličnatého velikána prohlédli včera také odborníci z Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dnešní laboratorní
testy ukázaly, že je zdravý a vhodný pro instalaci na Staroměstském
náměstí. „Na základě odborného posouzení, které zahrnovalo také
vyšetření akustickým tomografem a analýzu vzorků dřeva, mohu potvrdit, že strom je zdravý, vitální a je vhodný pro instalaci na Staroměstském náměstí,“ vysvětluje Jan Tippner, vyšetřující dendrolog.
Strom daruje Praze rodina Wolfových jako památku na Františka Wolfa, majitele okolních lesů, jehož předci sloužili už knížeti
Trauttmansdorfovi. Po listopadu 1989 získal František Wolf v restituci lesy zpátky a až do letošního roku je spravoval. „Můj muž
si přál, aby jeho strom udělal radost všem, kteří na Staroměstské
náměstí během vánočních trhů zavítají. Takto mu splníme jeho přání, i když se ho už sám nedožil,“ uvádí Alena Wolfová. Nadšení jsou
také obyvatelé Pecky. „Jsem pyšná, že je letošní strom pro Prahu z naší Pecky, která je historicky úzce propojená s událostmi
v Praze prostřednictvím Kryštofa Haranta, nejvýznamnějšího pána
na hradě Pecka. Vážím si toho, že pan Wolf tak nádherný strom
nabídl, aby pomohl ještě více zviditelnit naše krásné městečko,
perlu Podkrkonoší,“ říká starostka Pecky Hana Štěrbová.
Smrk ztepilý bude pokácen v neděli 20. listopadu. Přesné místo
a čas včas oznámíme. V noci z 21. na 22. listopadu ho organizátoři
postaví na Staroměstském náměstí. Poprvé ho uvidí svítit návštěvníci trhů v sobotu 26. listopadu 2016.

Úřad městyse Pecka

Na Staroměstském náměstí se letos
rozsvítí strom z Pecky
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Svoz popelnic v listopadu 2016

		
- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

22. listopadu
9. a 23. listopadu

Jak se volilo v Pecce
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Jičín
Obec: Pecka
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého
a zvláštního seznamu celkem
Vydané obálky
Platné hlasy
Volební účast

Výsledky hlasování za Pecku
Číslo
Název
1
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
2
Občanská demokratická strana
7
Koalice SPD a SPO
12
Česká str.sociálně demokrat.
30
ANO 2011
32
TOP 09
36
Koalice pro Královéhrad. Kraj
37
Komunistická str. Čech a Moravy
41
Národní demokracie
43
Úsvit s Blokem proti islamiz.
50
STAROSTOVÉ a VÝCHODOČEŠI
52
Svobodní a Soukromníci
56
Koalice Piráti a SZ pro KHK
67
NE ILEG. IMIGRACI - PEN. PRO LIDI
68
NEZÁVISLÍ
70
SPR-RSČ M.Sládka, Patrioti, HOZK
75
DSSS - Imigranty, islám nechceme!

1 058
393
387
37,15 %
Platné hlasy
1
38
15
39
89
15
16
33
1
7
111
1
12
4
1
0
4

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 7.10. – 8.10.2016
Obvod: 37 – Jičín
Obec: Pecka
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
a zvláštního seznamu celkem
Vydané obálky
Platné hlasy
Volební účast

1. kolo

2. kolo

1 058
331
319
31,29 %

1 065
112
112
10,52 %

2

Výsledky hlasování za Pecku
1. kolo
Číslo
Kandidát
1
Malý Jan JUDr.
2
Beranová Věra Mgr.
3
Táborský Josef Ing
4
Fiala Jiří Ing.
5
Doležal Ivan
6
Dryml Vladimír MUDr.
7
Czernin Tomáš Ing.
2. kolo
1
7

Malý Jan JUDr.
Czernin Tomáš Ing.

Volební strana
ANO 2011
KSČM
ČSSD
Rozumní
ODS
Úsvit
TOP 09 + STAN

Počet hlasů
105
28
48
20
39
9
70

ANO 2011
TOP 09 + STAN

53
59

Kontroly technického stavu a provozu
kotlů od roku 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům.
Napřesrok totiž po nich mohou úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho
majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory
ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské
techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých
osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
V rámci celé ČR je na seznamu zveřejněno 452 odborně způsobilých osob, které jsou
schopny realizovat kontrolu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva. Jsou tedy
pokryty všechny kraje.
Výše uvedený počet je rozdělen mezi 14 výrobců, kdy každý výrobce je odpovědný
za proškolení svých zástupců. Pro informaci mezi výrobce kotlů, kteří mají největší
zastoupení pro realizaci kontrol, patří OPOP s.r.o. – 159 osob, DAKON – Bosch Termotechnika s.r.o. – 134 osob, BENEKOVterm s.r.o. – 93 osob.
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Kondiční cvičení pro ženy všech věkových kategorií

Každou středu od 19 hod. probíhá 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
Žáci a učitelé Základní škola Pecka Vás srdečně zvou na

Den otevřených dveří,

který se koná ve středu 22. listopadu 2016 od 7.30 do 15.00 hodin
Budete moci nahlédnout do výuky a podívat se, jak jsou Vaše ratolesti úspěšné
a aktivní. K prohlédnutí budou i ostatní zrekonstruované prostory.

Kulturní, společenské a sportovní akce

3. listopadu od 9,30 hodin, sraz před základní školou – Mateřský klub Harantíci
– tvůrčí dílnička s paní Hanou Kalistovou - výroba šperků. Pouze pro přihlášené
		 účastníky. S sebou svačinku a 30,- Kč do klubového fondu.
4. listopadu od 17 hodin, u Mateřské školy Pecka
– Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku
		 - Nezapomeňte doma lampiony a vezměte si s sebou drobný peníz na občerstvení.
			 Těší se na Vás Čmelda, Brumda, Beruška a jejich maminka.
5. listopadu, hrad Pecka – Zavírání hradu
– ukončení sezóny na hradě Pecka se skupinou historického šermu Sinister.
10. listopadu od 9,30 hodin, sraz před základní školou – Mateřský klub Harantíci
– tvůrčí dílnička - výroba andělských křídel. S sebou svačinku a 30,- Kč
		 do klubového fondu.
19. listopadu, Fara Pecka – Včelí zázraky
– Víte jak a z čeho staví včely plástve, kolik kilometrů nalétají, aby zajistily
		 dostatek medu, a kolika povoláními za život projdou. Vyprávění o včelách
		 s Josefem Trybenekrem z Bukoviny doplní i výroba vlastních svíček z včelího vosku.
20. listopadu od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Svatohubertská troubená mše
– po skončení mše bude následovat koncert trubačů Markazínů.
24. listopadu od 9,30 hodin, sraz před základní školou – Mateřský klub Harantíci
– tvůrčí dílnička na téma pečení chleba z kvásku. S sebou svačinku a 30,- Kč
		 do klubového fondu.
26. listopadu, náměstí v Pecce – Rozsvícení vánočního stromu
– tradice spojená s dobrým jídlem a vánoční atmosférou, vystoupení děti
		 z mateřské školy, ze základní školy, zahraje a zazpívá country skupina Náhoda.
27. listopadu od 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Kurz tvůrčího psaní
– dopolední seminář na téma: Vzkříšení papírových postav. Cena za 4 vyučovací
		 hodiny je 300,- Kč. S sebou pouze blok a tužku. Lektor: Pavel Jonák, DiS (básník
		 a textař).

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

