informuje

Lázeňský mikroregin vytiskl kalendáře na rok 2018, kdo má
zájem, může si ho zakoupit v Knihovně Kryštofa Haranta nebo
na Úřadě městyse Pecka za 30 Kč/ks.
Vánoce se blíží, nabízíme ke koupi Peckovské vánoční betlémy.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Na základě informací ČEZ Distribuce, a.s. vám oznamujeme,
že dne 2.11.2017 od 8 do 16 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v těchto částech Pecky:
- pod kostelem sv. Bartoloměje
- pod úřadem podél hlavní silnice směrem k transformátoru
(včetně základní školy)
- Žižkov
- od čistírny odpadních vod k transformátoru, k lomu, na křižovatku ke Kociánovým a ke hřbitovu
- od transformátoru k Nečáskovým

Kondiční cvičení pro ženy

Přijďte si protáhnout tělo, cvičíme každou
od 19 do 20 hodin – cvičitelka MUDr. Zdena Kracíková.

středu

Svoz popelnic v listopadu 2017
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

21. listopadu

Bělá u Pecky				

8. a 22. listopadu

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné
120 l popelnice.
Topná sezóna je v plném proudu, proto vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň 3 dny
vychladnout.

Úřad městyse Pecka

Městys Pecka oznamuje

11/2017

i

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Jak se volilo v Pecce ve dnech 20. – 21. října 2017

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Jičín
Obec: Pecka
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem
Vydané obálky
Platné hlasy
Volební účast

1 063
686
683
64,53 %

Výsledky hlasování za Peckovsko
Číslo
1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
23
24
26
28
29

Název
Platné hlasy
Občanská demokratická strana
75
Řád národa Vlastenecká unie
3
Cesta odpovědné společnosti
3
Česká strana sociálně demokratická
45
Starostové a nezávislí
100
Komunistická strana Čech a Moravy
37
Strana zelených
2
Rozumní-stop migraci a diktátu EU-peníze občanům
4
Strana svobodných občanů
9
Blok proti islamizaci-Obrana domova
3
Česká pirátská strana
61
Referendum o Evropské unii
1
TOP 09
18
ANO 2011
223
Sdružení pro republiku- Republ.str.Českosl.M.Sládka
1
Křesť. a dem.unie –Českosl.strana lidová
33
Realisté
4
Dělnická strana sociální spravedlnosti
2
SPD – Tomio Okamura
59

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje

Knihovna Kryštofa Haranta zavádí další novinku: Začínáme půjčovat elektronické
knihy. Knihy je možné stahovat z našeho webového katalogu, který najdete i s návodem
k půjčování e-knih na stránkách naší knihovny: www.pecka.knihovna.cz. K zahájení
této služby je nutná registrace v knihovně s uvedením e-mailové adresy. Knihy si můžete stáhnout do své čtečky nebo do tabletu. Po 31 dnech kniha z Vašeho zařízení zmizí,
máte však možnost si ji znovu vypůjčit. Současně můžete mít zapůjčené až 3 e-knihy.
Za naše e-výpůjčky si neúčtujeme žádné poplatky navíc. Více informací o službě Vám
rádi sdělíme v knihovně nebo na tel. 602 556 142.

2

Kompostéry na domácí kompostování – aktuální situace

V roce 2015 bylo rozděleno mezi občany celkem 30 ks kompostérů, z toho 15 ks
o objemu 450 l a 15 ks o objemu 800 l. V letošním roce jsme rozdělili mezi občany
dalších 100 ks kompostérů o objemu 800 l. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektů Domácí kompostování na Novopacku, které realizoval dobrovolný svazek obcí
Novopacko ve spolupráci s členskými obcemi. Náklady na pořízení kompostérů byly
z 90 % hrazeny Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
a 10 % z rozpočtu městyse Pecka.
Po realizaci prvního projektu nás překvapil zájem o domácí kompostování u veřejnosti. Hned jsme měli nové zájemce, a proto jsme v rámci dobrovolného svazku
Novopacko zrealizovali i druhou žádost o dotaci na domácí kompostéry a vyplatilo se,
dotaci jsme obdrželi a mohli jsme tak rozdělit další kompostéry.
V současné době se další dotační výzva nerýsuje, proto zatím nepřipravujeme ani
příjem žádostí o další kompostéry.

TJ Lázně Bělohrad/Pecka + FKM Javorka
– rozlosování listopad 2017
Datum

den

kdo

kolo

zápas

kde

zač.

MD

13.

Volno

4.11.

SO

SP

10.

Jičín

4.11.

SO

SD

13.

HC/LB/PC – Solnice

5.11.

NE

MŽ

10.

Nový HK

5.11.

NE

A

13.

LB/PC – Hořice

11.11.

SO

MD

14.

Č.Kostelec – LB/HC/PC

11.11.

SO

SD

14.

Pardubičky – HC/LB/PC

11.11.

SO

A

14.

Náchod – LB/PC

BĚ

14:00

19.11.

NE

A

15.

LB/PC – Cidlina NB

LB

13:30

9:00
HC

14:00
9:00

LB

14:00
9:30
10:15

LEGENDA:
A – muži A

KP KHK

B – muži B

OP Jičínska

SD – starší dorost

KP U19 KHK,
souklubí Hořice/Bělohrad/Pecka

MD – mladší dorost

KP U17 KHK
souklubí Bělohrad/Pecka/Hořice

SŽ – starší žáci

KP U15 KHK
hrají pouze Hořice

MŽ – mladší žáci

KP U13 KHK
souklubí Javorka/Miletín

SP – starší přípravka

KP U11 KHK
souklubí Javorka/Miletín

MP – mladší přípravka

KP U9 KHK
souklubí Javorka/Miletín

LB = Lázně Bělohrad, PC = Pecka, LB/HC = Lázně Bělohrad/Hořice, HC/LB = Hořice/Lázně Bělohrad, UTJC
= umělá tráva Jičín, BĚ = Běloves, HOŘ = Hoříněves,
Hoříněves/D = Hoříněves/Dohalice, HC = Hořice, NP/SP
= N.Paka/St.Paka, OL = Olšina, ČS = Česká Skalice, MI =
Miletín, P2 = pohár hejtmana 2.kolo

3

Kulturní, společenské a sportovní akce
2. listopadu od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- program: Logohrátky s paní Smotlachovou, 1. lekce
4. listopadu od 14 hodin, turistická chata Pecka
- Setkání na turistické chatě
		 – poslední tečka za letošní turistickou sezonou. Zhodnocení letošního roku a tipy
			 vycházek na příští rok. Vítáni jsou i nečlenové klubu KČT
9. listopadu od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- program: Logohrátky s paní Smotlachovou, 2. lekce
9. listopadu od 15 hodin, ZŠ Pecka
– Podzimní zdobení
		 - tvořivé odpoledne pro děti, žáky a jejich rodiče i pro veřejnost
11. listopadu od 17 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– A pak že na Pecce nejsou žádné pověsti!
		
- Slezina jako za starých časů – roztopená kamna, hoří jen svíčky, vrčí kolovrátek
			 a vyprávějí se příběhy…. Hostem večera bude folklorista Pavel Kracík, který
			 pracuje na knize o peckovských tajných chodbách a hradní studně
12. listopadu od 9 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Svatohubertská troubená mše
		
– po skončení mše bude následovat koncert trubačů Markazínů
16. listopadu od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- program: Logohrátky s paní Smotlachovou, 3. lekce
23. listopadu od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- program: Logohrátky s paní Smotlachovou, 4. lekce
30. listopadu od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- program: Logohrátky s paní Smotlachovou, 5. závěrečná lekce
2. prosince od 16 hodin, sál hasičské zbrojnice
– Mikulášská nadílka pro děti s programem
7. prosince od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta –Mateřský klub Harantíci
- program: Mikulášská besídka
8. prosince od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– V dálce stromeček září
		 – předvánoční koncert dětí MŠ a ZŠ Pecka
9. prosince od 16 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta
– Rozsvícení vánočního stromku
		 - Vánoční balada v podání DS Smajlík a vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Pecka,
			 občerstvení zajištěno
14. prosince od 15 hodin, ZŠ Pecka
– Vánoční dekorace
		
- tvořivé odpoledne pro děti, žáky a jejich rodiče i pro veřejnost

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

