informuje

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října
2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
Hlasování v jednotlivých částech obce Pecka:
Pecka — sál hasičské zbrojnice
v pátek 8. října

14.00—22.00 hodin

v sobotu 9. října 8.00—14.00 hodin
		
Bělá u P. — kult. dům

v pátek 8. října

14.30—16.30 hodin

Bělá u P. + H.Javoří

v sobotu 9. října

8.00—9.00 hodin

		
Vidonice — klubovna
v pátek 8. října

14.30—16.00 hodin

v sobotu 9. října 8.00—9.00 hodin
		
Staňkov — obecní dům
v pátek 8. října

16.45—18.00 hodin

		
Kal — kulturní dům
v pátek 8. října

19.30—21.00 hodin

v sobotu 9. října 9.30—10.30 hodin
		
Bukovina — kulturní dům		
Bukovina + Arnoštov

v pátek 8. října

17.00—18.00 hodin

+ Horní Javoří 		

v sobotu 9. října 9.30—10.30 hodin

Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).

Úřad městyse Pecka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10/2021
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Hlasovací lístky budou oprávněným voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Ze závažných důvodů může oprávněný volič požádat Úřad městyse a ve dnech voleb
okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to v sobotu 9. října mezi
11.00 – 13.00 hodinou.
Voliči z Bělé, Horního Javoří, Arnoštova, Bukoviny, Staňkova, Vidonic a Kalu mohou
hlasovat ve volební místnosti v Pecce pouze v době, kdy se nehlasuje v příslušné části
obce.

Vítání občánků
Pokud nám dovolí epidemiologická situace, slavnostní vítání občánků proběhne dne
2. října 2021 na hradě Pecka v Rytířském sále. Parkoviště přímo u hradu pojme cca
10 vozidel. Prosíme rodiče, aby toto vzali v úvahu a zvážili možnost parkování na
parkovišti u hlavní silnice.

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 říjnu 2021
ve všech částech obce

úterý 5. a 19. října

Popelnice musí být označena známku na příslušný rok, aby mohla být vyvážena.

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. října od 9 do 17 hodin a 16. října od 8 do 12 hodin 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)
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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, nábytek, jízdní kola, kočárky, lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Vítězem 14. ročníku Pecka krosu je Fr. Vágenknecht
Po čtrnácté se vydali běžci všech věkových kategorií na tratě v okolí hradu Pecka.
Předškoláci a žáci v těsné blízkosti hradu proslaveného zejména Kryštofem Harantem,
junioři a dospělí pak na čtyřkilometrovou trať s převýšením více jak 150 metrů vedoucí
převážně po lesních cestách. Závod byl rovněž součástí Poháru běžce Českého ráje.
Závody provázelo příjemné počasí. Pořadatelům z OK Reco Sport Pecka se zaregistrovalo
více jak sedmdesát běžců, z toho pětadvacet na hlavní trati 4 100 metrů. Ti nejlepší
obdrželi při vyhlašování diplomy a ceny, které věnovali Městys Pecka, Město Lázně
Bělohrad a Pivovar Malý Rohozec. Letos se ještě uskuteční na Pecce v poslední den roku
2021 tradiční silvestrovský běh. V jednotlivých kategoriích se při Pecka krosu dařilo
nejvíce těmto závodníkům:
Předškoláci 1 (2017 a mladší — 100 m):

1. Kryštof Machek — Pecka

Předškolačky 1 (2017 a mladší — 100 m):

1. Sára Poláková — MŠ Pecka

Předškoláci 2 (2015—2016 — 100 m):

1. Míra Galajda — Mostek

Předškolačky 2 (2015—2016 — 100 m):

1. Aneta Hylmarová — Pecka

Nejmladší žákyně (2012—2014) — 350 metrů: 1. Johana Háková — Studenec — 1:04
Nejmladší žáci (2012—2014) — 350 metrů:

1. Adam Herbrych — Bělá u Pecky — 1:09

Mladší žákyně (2009—2011) — 700 metrů

1. Karolína Zrnová — Jilemnice — 2:03

Mladší žáci (2009—2011) — 700 metrů

1. Lukáš Jakubský — Pecka — 1:58

Dorostenci (2003—2005) — 4100 metrů

1. Milan Krupka — Pecka — 17:06

Dorostenky (2003—2005) — 4100 metrů

1. Karolína Pavlová — Studenec — 24:29

Muži 1 (1982—2002)

1. Adam Krupka — Šárovcova Lhota — 17:28

		

Ženy 1 (1982—2002)			

1. Bára Kuldová — Havlovice — 23:34

Muži 2 (1972—1981)

1. František Vagenknecht — Nová Paka — 16:50

Ženy 2 (1972—1981)

1. Veronika Podlipná — Sportcentrum Jičín — 23:50

Muži 3 (1962—1971)

1. Michal Valenta — Tužín — 23:25

Muži 4 (1952—1961)

1. Vítězslav Šolc — BKL Machov — 21:40

Muži 5 (1951 a starší)

1. Václav Šír — Rokytnice nad Jizerou — 26:43.
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pátek 1. října v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Výlet KČT
Autobusem v 9:17 hodin z náměstí v Pecce do Horní Brusnice, odtud pěšky Kostelní
cestou na Zvičinu, dál přes Podzvičinské Lázně - občerstvení v restauraci - do Bílé
Třemešné a zpět autobusem do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Kdo se
chce projít v kolektivu, je vítán.
neděle 3. října od 19.00 hodin, Rytířský sál hradu Pecka
Bello desio, amore mio
koncert komorní hudby od renesance po baroko
středa 6. října od 9.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
VUV3V
1. přednáška zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku na téma: Architekti italského baroka. Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Pro osoby se
statusem důchodce. Cena od 300,- Kč. Více na tel: 602 556 142.
čtvrtek 7. října od 14.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Bookstart
Setkání rodičů s malými dětmi v rámci projektu S knížkou do života. Ukázka Montessori pomůcek. Výstavka knížek pro nejmenší. Malé občerstvení zajištěno.
sobota 9. října. od 16.00 hodin, hrad Pecka
Tajuplný hrad Pecka
večerní prohlídky hradu Pecka s tajuplným příběhem. Více na www.hradpecka.cz
sobota 9. října, od 13.00 hodin, náměstí Kryštofa Haranta
Hvězdicový pochod KČT na turistickou chatu
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. 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.
čtvrtek 14. října, 17.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Po stopách Kryštofa Haranta do Jeruzaléma
s cestopisem Kryštofa Haranta se putování po Jeruzalémě a dalších místech někdejší Země svaté stává nejen neopakovatelným zážitkem, ale i dobrodružnou cestou do minulosti za poznáním našeho slavného hradního pána na Pecce. Přednáší
Věra Kociánová. Vstup zdarma.
pátek 5. listopadu, 9.15 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta
Výlet KČT
Po zeleném turistickém značení z náměstí pěšky k prameni Javorky a přes Kazabrud zpět do Pecky. Případné občerstvení na turistické chatě v Pecce. Pochodu se
může zúčastnit kdokoliv. Kdo se chce projít v kolektivu, je vítán.

e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

