informuje

Dne 16. září od 9.00 do 17.00 hod. a 17. září 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu pro Charitu v Úpici.

Výzva

Čerstvě vzniklý peckovský pěvecký sbor přijme nové členy - muže
i ženy, mladší i starší, prostě všechny, kteří si rádi zazpívají. Zkoušky bývají pravidelně jednou týdně. Bližší informace: chcemezpivat@seznam.cz
nebo na facebookovém profilu: Sbor Pecka

Kompostéry na domácí
kompostování - aktuální situace

Na podzim loňského roku bylo rozděleno mezi občany celkem 30 ks
kompostérů, z toho 15 ks o objemu 450 l a 15 ks o objemu 800 l.
Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu Domácí kompostování
na Novopacku, který 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. Jednalo
se; o zkušební projekt a nikdo netušil, jaký bude zájmem o domácí
kompostování u veřejnosti. Zájem však překonal očekávání.
Od podzimu 2015 se Mikroregion Novopacko intenzivně snaží zajistit další zdroje na spolufinancování nákupu nových kompostérů, aby
mohl pokračovat s distribucí do domácností. Podkladem pro distribuci
a očekávaný zájem je seznam žadatelů o nový kompostér, který je veden na Úřadě městyse Pecka. Podmínkou nákupu nových kompostérů
však zůstává zajištění dalšího zdroje spolufinancování.
Prověřovány jsou možnosti financování z dotačního programu
Královéhradeckého kraje, Ministerstva životního prostředí nebo opět
z fondů Evropské unie. Dosud neexistovala žádná další využitelná
dotační příležitost. V současné době se však blýsklo na lepší časy
a možným dotačním zdrojem je vyhlášení výzvy z Operačního programu životního prostředí (fondy EU). Mikroregion Novopacko je připraven podat žádost o dotaci. Žádost o dotaci se bude moci podávat
v období od 1.9. – 30.11.2016 a je tedy jisté, že letošní kompostovací
sezonu nestihneme. Proto vyzýváme občany, kteří by měli o kompostér zájem a ještě nejsou zaregistrovaní v seznamu, aby se v termínu
do 30. září 2016 přihlásili na Úřadě městyse Pecka.

Úřad městyse Pecka

Sběr pro Charitu v Úpici

9/2016
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Knihovna Kryštofa Haranta informuje

Přijímáme přihlášky do třetího semestru Virtuální univerzity třetího věku na téma: Život
a dílo Michelangela Buonarroti. Hlásit se mohou osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku nebo osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní). Cena jednoho semináře
je 350,- Kč pro registrované čtenáře a 400,- Kč pro ostatní. Studium zahajujeme 5.10. 2016
v 9:30 hod. v knihovně.

Knihovna v Bělé u Pecky vyzývá a informuje

V pátek 14. října 2016 se od 18:00 hodin na sále kulturního domu v Bělé u Pecky koná
Vzpomínkové setkání u příležitosti 50 let, které uplynuly od skončení vyučování ve škole v
Bělé u Pecky. K účasti jsou zváni, jak bývalí žáci Bělské školy, tak i všichni, kteří se chtějí
dozvědět něco z její historie. Setkání pořádá Místní knihovna v Bělé u Pecky.
Tímto prosím místní občany, aby tuto informaci sdělili příbuzným a známým žijícím mimo
naši obec.
Petr Pavel, knihovník

Svoz popelnic v září 2016
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

27. září
28. září

Jak správně třídit odpad

Společnost EKO KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své
činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Městys Pecka s touto společností spolupracuje již několik let,
zajišťujeme třídění ve sběrném dvoru a máme několik sběrných hnízd v Pecce a v obcích.

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žluté kontejnery na plasty:
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, plastové
nárazníky z automobilů
Zelené a bílé kontejnery na sklo bílé a barevné:
ANO
Do zeleného a bílého kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
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Oranžové pytle na nápojové kartony (k vyzvednutí na obecním úřadu a ve sběrném dvoru):
ANO
Pytel na nápojové kartony je celý oranžový s potiskem. Pokud si vyzvednete tento pytel,
pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do pytle řádně sešlápnout. Naplněné pytle se odkládají pouze ve sběrném
dvoru.
NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
Žluté pytle pouze na plastové láhve od nápojů:
ANO
Pytel na PET lahve je celý žlutý s potiskem. Pokud si vyzvednete tento pytel, pak sem
patří pouze PET lahve od nápojů, které je potřeba před vhozením do pytle řádně sešlápnout. Naplněné pytle se odkládají pouze ve sběrném dvoru.
NE
Nepatří sem plastové láhve např. od šťáv, mléka, olejů apod.
Bílé kontejnery na textil (před vjezdem do sběrného dvoru a pod úřadem městyse):
ANO
Do kontejneru na textil ukládejte nepotřebné oblečení, ložní prádlo, bytové textilie,
ručníky, ubrusy, párovou obuv, vše vhazujte v igelitových sáčcích nebo taškách
NE
Nepatří sem koberce, matrace, netextilní materiály, kůže, plasty, molitan, impregnované
textilie, mokré a znečištěné textilie
Papír odevzdáváme ve sběrném dvoru v Pecce:
ANO
Předat sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také přinést, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami, ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do papíru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Kontejnery na směsný komunální odpad, který již nelze vytřídit:
ANO
Patří sem ostatní odpad, který nelze jinak vytřídit - např. studený popel, znečištěné
obaly, pleny, koberce, starý nábytek, molitan, apod.
NE
V žádném případě sem nepatří papír, plasty, sklo, textil, železo, nebezpečný odpad,
elektrozařízení.
Veškeré vyřazené elektrospotřebiče (televize, radia, počítače, lednice, mrazáky,
elektrické nářadí, vysavače, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky, elektrická topidla,
baterie, žárovky, osvětlovací tělesa, apod.) ukládáme ve sběrném dvoru v rámci zpětného odběru.
Nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, ropné látky, postřiky, léky, akumulátory,
spreje, žíraviny, ředidla, pryskyřice, apod.) ukládáme ve sběrném dvoru.
Žádáme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad umístěných v obcích,
ukládali jen to, co již nelze vytřídit a co opravdu do směsného komunálního odpadu patří.
Stává se, a velmi často, že se kontejner z větší části zaplní například papírem (knihy, kartony, apod.). Za tento odpad, pokud by byl vytříděný a odevzdaný ve sběrném dvoru, bychom
mohli získat finanční prostředky od Ekokomu.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

3. září od 14 hodin, Lyžařský areál v Dolcích – Rozloučení s prázdninami
– zábavné odpoledne pro děti plné soutěží a her. Občerstvení zajištěno.
3. září od 19.30 hodin, hrad Pecka – Poslední šance – divadelní představení DS Ucho
4. září od 14 hodin, fotbalové hřiště v Pecce – IV. ročník Harantiáda 2016
– sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku, soutěže o ceny.

8. září, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
– zájezd na Jičín – město pohádky. S sebou: pití, svačinku, peníze na útratu
		 a 30,- Kč do klubového fondu. Sraz v 9.30 hod. v Jičíně u brány.
10. září od 11 hodin, náměstí Kryštofa Haranta
– Hasičské oslavy aneb 135 let od založení SDH Pecka

		 			
			
			
			
			
			

Program:
11 hod. - Slavnostní mše v kostele sv. Bartoloměje
12 hod. - Odhalení pamětní desky velitele A. Kráčmara
13 hod. - Slavnostní zahájení oslav - předání pamětní stuhy
Oficiální uvedení vozidla VW transporter do zásahové činnosti
Požární útoky s historickou technikou, ukázka vyprošťování osob
z havarovaných vozidel, bohaté občerstvení

17. září v 10 hodin, hřiště ve Staňkově – Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
– přihlášky předem do 10.9.2016 na adresu: dnosek@centrum.cz, nebo na tel. 737 373 945
22. září od 9.30 hod., sál hasičské zbrojnice – Mateřský klub Harantíci
- logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity se zpěvem
		 a říkadly - 1. lekce. Pouze pro přihlášené účastníky. S sebou svačinku, oblečení
		 na cvičení a 30,- Kč do klubového fondu.
24. září od 17 hodin, hrad Pecka – Potlach na Pecce
		 - trampský festival pod vedením kapely Náhoda
24. září od 14 hodin, turistická chata Pecka
– Podzimní pochod z domova na turistickou chatu
		 – setkání účastníků na chatě je ve 14 hodin. Zváni k účasti jsou členové KČT
			 a další příznivci pěší turistiky. Občerstvení je zajištěno. Zve výbor KČT Pecka
25. září od 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Kurz tvůrčího psaní
– dopolední seminář na téma: Tvořivé psaní, hraní se slovy.
		 Cena: 100,- Kč za hodinu. S sebou pouze blok a tužku.
29. září od 9.30 hod., sál hasičské zbrojnice – Mateřský klub Harantíci
– logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity se zpěvem
		 a říkadly - 2. lekce.
30. září od 19:30 hodin, hrad Pecka – Eržika
– hudebně divadelní projekt na motivy románu I. Olbrachta Nikola Šuhaj Loupežník

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

