informuje

Cykloharant Pecka zve širokou veřejnost (i rodiče nebo prarodiče
s dětmi) na první společnou vyjížďku, která se uskuteční v sobotu
20. dubna 2013.
Jedná se o vyjížďku seznamovací a ověřovací. Sejdeme se
na náměstí v Pecce, vyjíždíme v 13:00 hodin.
Trasa: Pecka – Vřesník – Tetín – Miletín – Jeníkov – Hořice – Gothard
– nový sochařský park – nová cyklostezka – Dachova – Lukavec –
Lázně Bělohrad – Bělá – Pecka.
Trasa bude nenáročná, délka do 40 km.
Oddíl cykloturistiky Harant Pecka plánuje v těchto společných
vyjížďkách pokračovat. Pravidelné vyjížďky se budou opakovat
každou první sobotu v měsíci.
Bližší informace budou zveřejněny ve skříňce na náměstí a v tomto informačním letáku.
Přidejte se k nám!!!

Svoz popelnic v dubnu 2013

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

16. dubna
16. dubna

Svoz velkoobjemového odpadu pro rok 2013
Lhota u Pecky
Staňkov
Vidonice
Kal		
Bukovina
Arnoštov
Horní Javoří

Upozornění:

5.4.
5.4.
12.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.

-

7.4.
7.4.
14.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.

Do kontejnerů odkládejte pouze velkoobjemový odpad:
Linolea, koberce, sedačky z os. automobilů, starý nepoužitelný nábytek, pokud nejde spálit, matrace, objemné plastové předměty apod.
Neodkládejte: nebezpečný odpad (ledničky, plechovky se zbytky
barev, zářivky, televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, apod.),
sudy, seno, listí, větve, stavební odpad, kovový odpad a odpad,
který lze vytřídit.

Úřad městyse Pecka

Cykloharant Pecka zve na první vyjížďku

4/2013
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Zastupitelstvo městyse Pecka

Usnesení č. 12/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Pecka konaného dne 11.3.2013
Zastupitelstvo městyse Pecka
1) Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2013
b) Účetní závěrku Městyse Pecka za rok 2012
c) Uzavření smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s., Lázně Toušeň
d) Janu Stuchlíkovou, nar. 2.2.1948, bytem Pecka 10 jako přísedící u Okresního soudu v Jičíně
e) Směnu pozemku parc.č. 1025/20, orná půda o výměře 257 m2, za pozemky
parc.č. 208/3, trv.t.p. o výměře 44m2, 208/4, orná půda o výměře 89 m2, 208/5,
trv.t.p. o výměře 77m2 a 208/6, trv.t.p. o výměře 47m2 vše v kú. Pecka dle GP
f) Prodej pozemků parc.č. 1071/3, ostatní plocha o výměře 250 m2 a pozemek
parc.č. 324/3, zahrada o výměře 27 m2 za odhadní cenu manželům Olmerovým
v kú. Pecka, dle GP
g) Pozemek parc.č. 1071/4, ost. plocha o výměře 58 m2 za cenu 80,-Kč / 1 m2
v kú. Pecka, dle GP
h) Pozemek parc.č. 1071/5, ost. plocha o výměře 16 m2 za cenu 80,-Kč / 1 m2
v kú. Pecka, dle GP
i) Pozemek parc.č. 1071/6, ost. plocha o výměře 53 m2 za cenu 80,-Kč / 1 m2
v kú. Pecka, dle GP
j) Koupi pozemku parc.č. 598/2, ost. plocha o výměře 307 m2, 635/6, ostatní plocha
o výměře 99 m2 za cenu 45,-Kč/m2 vše v kú. Pecka
k) Záměr směnit části pozemku parc.č. 1027/13 za část pozemku parc.č. 1027/14
s finančním vyrovnáním s Ing. Seligerem
l) Uzavření smlouvy o zřízení VB ve prospěch Městyse Pecka práva umístění a provozování ATS stanice a práva uložení, provozování a oprav hlavního vodovodního
řadu a el. přípojky k ATS stanici na pozemku 349, ostatní plocha v kú. Horní Javoří
ve vlastnictví p.Šafáře
m) Prodej pozemku parc.č.650/3, ost.pl. o výměře 2351 m2 v kú. Pecka Mysliveckému
spolku Sýkornice o.s. za cenu 1 Kč za m2
n) Koupi pozemků parc.č. 835/5, trv.t.p. o výměře 321 m2 a parc.č. 835/6, trv.t.p.
o výměře 97 m2 dle GP vše v kú. Pecka za cenu 70,-Kč /m2
o) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro ČEZ Distibuce a.s. práva
strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – nový betonový sloup 1 ks, vrchní vedení v délce 45 m na pozemku parc.č. 644/2 v kú.
Bukovina u Pecky za cenu 5 000,-Kč bez DPH, jednorázově
p) Přijetí daru pozemku parc.č. 1023, trv.t.p. o výměře 212 m2 v kú. Pecka a stavby vodovodního řadu na pozemcích parc.č. 1025/13 a 1025/18 vše v kú. Pecka
od p. Miloše Hylmara
q) Podání žádosti o přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví Městyse Pecka dle Zákona č.173/2012 Sb. – viz. příloha
r) Rozdělení přidělené kvóty z Programu regenerace pro MPZ Pecka ve výši 725 tis.Kč takto: 560 tis. Kč na dokončení opravy fasády kostela sv.Bartoloměje, 105 tis.Kč na výměnu
7 ks oken na hradě Pecka a 60 tis.Kč na opravu havarijního stavu zdiva na hradě Pecka
s) Příspěvek ve výši 80 tis.Kč Ŕímskokatolické farnosti Pecka v rámci Programu regenerace MPZ na dokončení opravy fasády kostela
t) Podíly Městyse Pecka ve výši 113 524,-Kč na akci výměna oken na hradě Pecka
a 61 000,- Kč na opravu havarijního stavu zdiva na hradě Pecka vše v rámci Programu regenerace MPZ
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2) Neschvaluje:
a) Koupi pozemku parc.č. 598/12, trv.tr.porost o výměře 945 m2
3) Ukládá:
a) Prověřit možnost výstavby chodníku u silnice od Tiby k náměstí
b) Požádat Správu a údržbu silnic KK o omezení rychlosti od Tiby k náměstí
c) Jednat s majitelem auta Škoda umístěné na křižovatce k Žižkovu
3) Bere na vědomí:
a) Informace o přípravných pracích na ÚPD Městyse Pecka
b) Výsledek výběrového řízení na dodavatele oken do ZŠ Pecka
c) Zprávu o sezoně roku 2012 na hradě Pecka a o dlouhodobé koncepci hradu Pecka
přednesenou kastelánkou hradu Mgr. Kociánovou

Místní knihovna v Pecce informuje

Během měsíce března knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž: Namaluj hastrmánka Pecičku. Soutěž je určená pro děti a mládež do 15 let. Děti mohou kreslit a malovat nejen,
jak si představují hastrmánka Pecičku, ale také jak podle nich vypadají další postavičky
z knihy Nadi Hamanové: Peckovské pohádky dědečka Aloise. Soutěžní příspěvky ve formátu
A4 se sbírají v Místní knihovně v Pecce do 31.5.2013. Poté zasedne komise a vybere nejzajímavější kresbu. Děti mají možnost vyhrát krásné ceny, které do soutěže věnovali paní
Naďa Hamanová a Městys Pecka.

Nový design čtenářských průkazů

V současné době se v peckovské knihovně mění čtenářské legitimace. Každý čtenář
dostává zdarma průkaz s novým moderním designem. Průkaz je vybaven čárovým kódem,
který slouží k urychlení půjčovních služeb. Nové čtenářské legitimace jsou připraveny nejen pro dospělé, ale i pro dětské čtenáře. Požádat o ně je možno kdykoliv v otvírací době
knihovny. Čtenář má svůj průkaz připraven obvykle již další půjčovní den.

Místní knihovna Vidonice informuje

Změna půjčovní doby: každé úterý od 17 do 18 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

Místní knihovna Bělá u Pecky informuje

Pozvání na Vzpomínkové posezení k 90. výročí existence Místní
lidové knihovny v Bělé u Pecky.

Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky byla založena v roce 1923. Jejím správcem
a tedy prvním knihovníkem se stal tehdejší správce školy a učitel Bohuslav Havlík.
Knihovna za celou tu dobu své existence prošla mnoha změnami. Chcete-li si o tom
popovídat a zavzpomínat přijďte ve středu 17. dubna 2013 v 18.00 hodin do MLK
v Bělé u Pecky.
K nahlédnutí budou připraveny kroniky obce.
Knihovna po celou dobu, která uplynula od jejího založení, stále poskytuje služby
čtenářům. Je již dlouholetou tradicí, že nabídka knih je rozšířena o knihy zapůjčované z
výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Knihy se pravidelně, zpravidla pololetně z jedné třetiny až poloviny vyměňují. V současné době je v knihovně 230 svazků
z Jičína. Takže je z jistě z čeho vybírat.
Knihovna je pro veřejnost otevřena pravidelně každé úterý v době od 17.30
do 19.30 hodin.
Vaše přítomnost v knihovně bude vždy vítána.		
Petr Pavel-knihovník
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Nový územní plán Pecka

Vyzýváme občany, aby si prověřili využití svých pozemků (z hlediska územního plánování) ve stávajícím územním plánu, aby případné budoucí záměry korespondovali
s možnostmi využití jednotlivých ploch.
Příklad: plocha určená k rekreaci – nelze na ní postavit dům k trvalému bydlení
Plochy, které byly ve stávajícím územním plánu určeny k zastavění a doposud nebyly
zastavěny, ani nebylo vydáno stavební povolení a pokud zájem o to, aby se na těchto
pozemcích mohlo stavět, je třeba potvrdit požadavek na Městysi Pecka, jinak nemusí být
pozemky automaticky zapracovány do nového územního plánu – např. plochy pro výstavbu.

Kulturní, společenské a sportovní akce
2. dubna, hrad Pecka – Herbulárium –zahájení přírodovědného projektu žáků ZŠ
3. dubna od 15 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Čtení v knihovně – V ruském zajetí
– pokračování četby z válečného deníku peckovského rodáka Josefa Plecháče
5. dubna od 18 hodin, Místní knihovna v Pecce – Noc s Andersenem
– kouzelná noc pro děti, které mají rády knížky a četbu. Předpokládaný konec 		
		 v sobotu 6. dubna v 9 hod. Pouze pro objednané účastníky, příspěvek na jídlo 		
		 a drobné odměny 40,-Kč.
13. dubna od 13 hodin, Vřesník - náves – Archeologická vycházka - s sebou dobré boty
13. dubna od 9 hodin, zasedací místnost Úřadu městyse Pecka – Vítání občánků
17. dubna od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Klub maminek s dětmi
17. dubna od 18 hodin, Místní knihovna v Bělé u Pecky
– Vzpomínkové posezení k 90. výročí existence knihovny
		 – návštěvníkům budou připraveny k nahlédnutí kroniky obce
18. dubna od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Kurz práce na počítači
– pro úplné začátečníky, 50,-Kč za lekci, doba trvání jedné lekce – 2 hodiny.
		 Počet míst omezen. Více informací v knihovně nebo na telefonu 493 799 525
20. dubna od 13 hodin, náměstí v Pecce – První cyklistická vyjížďka
20. dubna od 15 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Otvírání šoupátek
– zahájení motoristické sezóny, občerstvení a živá hudba
26. dubna od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dětská dílnička
– výroba předmětů pomocí ubrouskové techniky, cena materiálu do 50,-Kč
30. dubna od 17 hodin, hřiště u hasičské zbrojnice ve Lhotě u Pecky
– Tradiční pálení čarodějnic
3. – 5. května, Koupaliště a kemp Pecka – Bloudění Podkrkonoším
– orientační cyklistický závod pro všechny věkové kategorie. Zahájení v pátek v 17 hodin.
4. května od 7 hodin, hrad Pecka – Vítání ptačího zpěvu
15. května od 15 hodin, Místní knihovna v Pecce – Vzpomínka na Jaroslava Haška

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

