informuje

11. prosince 2013 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Rozpočet na rok 2014
3) Rozpočtový výhled
4) Kontrola hospodaření
5) Územní plán Pecka
6) Dotace pro rok 2014
7) Prodej a koupě nemovitostí
8) Různé
9) Diskuze, usnesení, závěr

Provoz Úřadu městyse Pecka o vánočních svátcích
O vánočních svátcích bude provoz úřadu omezen:
Pondělí 23.12.2013 - zavřeno
Pátek
27.12.2013 - provozní doba od 7 do 12 hodin
Pondělí 30.12.2013 - provozní doba od 7 do 12 hodin
Úterý
31.12.2013 - zavřeno
Běžný provoz bude zahájen ve čtvrtek 2.1.2014
Zaměstnanci Úřadu městyse Pecka přejí všem občanům krásné a šťastné vánoční svátky prožité v kruhu svých nejbližších
a úspěšné vykročení do roku 2014.

Základní škola

Provoz školní jídelny v tomto roce končí 20. 12. 2013, pravidelný
provoz bude zahájen 6. 1. 2014.
16. ledna 2014 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy v Pecce

Nabídky služeb pro občany
Opravy a úpravy oděvů

Nabízím opravy a úpravy všeho druhu - výměna zipů, zkrácení kalhot,
zúžení kalhot, apod.
U kožených oděvů - výměna zipů, výměna límců, zkrácení rukávů, výměna podšívky, apod.
					
Rachotová Renáta
					
Bělá u Pecky 68
					
Tel. 739 632 123

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

12/2013

i

Nově otevřený obchůdek zve k návštěvě
Krmení a potřeby pro zvířata, zahradnické potřeby a bazárek - levné oděvy je sortiment obchůdku, který je nově otevřen místo bývalé cukrárny „U Wolfů“.
Otevírací doba: pondělí - pátek od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 16,30
			 sobota od 8,00 do 10,30
Hezké vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti všem svým zákazníkům přeje Marie
Baudischová.

Kadeřnická provozovna v Pecce zve občany k využití služeb
Nabízím:
		
		

stříhání pánské, dámské, dětské
foukanou, vodou a trvalou ondulaci
barvení a melírování vlasů

Pracuji s vlasovou kosmetikou LONDA (Německo).
Vše za příznivé ceny, pro stálé zákazníky neměnné, bez ohledu na zdražování cen energií.
Pracovní doba je přizpůsobena individuálním objednávkám zákazníků. Mým cílem je
jejich maximální spokojenost.
Objednávky na tel.: 732 668 460
Na Vaši návštěvu se těší Věra Urbanová, Pecka - Desatero.

Místní knihovna v Pecce informuje

Místní knihovna v Pecce a Místní knihovna Vidonice oznamují omezení půjčovní doby v
období vánočních svátků.
Poslední půjčovní den: úterý 17. prosince 2013
První půjčovní den v novém roce: úterý 7. ledna 2014
Děkujeme za pochopení a všem našim uživatelům přejeme krásné a pohodové prožití
Vánočních svátků.
Místní knihovna v Pecce společně s Městysem Pecka a Kulturním sdružením Harant
Pecka vyhlašují pro ty, kdo rádi fotí:
11. ročník Peckovského fotoklání pro rok 2013/2014 na téma

„Kouzelná Pecka z různých perspektiv“
Podmínky soutěže: Fotografie pouze v digitální podobě v rozlišení 72 DPI o rozměrech minimálně 1 000 pixelů delší strana, maximální velikost souboru 1 MB, o
počtu maximálně 6 ks (seriál max. 5 fotografií) zasílejte na e-mailovou adresu:
knihovna.pecka@seznam.cz. Uzávěrka příjmu fotografií je dne 31. května 2014. Vyhodnocení soutěže bude provedeno v měsíci červnu 2014.
Propozice soutěže jsou uvedeny na webových stránkách Městyse Pecka:
www.mestys-pecka.cz
Bližší informace lze získat v Místní knihovně v Pecce, tel. 493 799 525.

Kulturní a společenské akce

4. prosincem od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Čtení v knihovně: „Vánoční setkání“
– Čtení vánočních příběhů nad cukrovím a svařákem. Vlastní cukroví vítáno.
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4. prosince od 18 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Vánoční koncert
– Hraje skupina Ze šuplíku. Vstupné dobrovolné. Při nízkých teplotách se koncert
		 uskuteční v sále úřadu.
6. prosince od 18 hodin, Římskokatolická farnost Pecka – Izrael, ostrovy v Egejském moři
– Cestopisná přednáška Miroslava Blažka doplněná videoprojekcí. Vstupné dobrovolné.
7. prosince od 10 do 16 hodin, náměstí v Pecce – Vánoční trhy
– tradice spojená s dobrým jídlem a vánoční atmosférou
7. prosince od 10 do 16 hodin, Pohádkové infocentrum – Výstava betlémů
9. prosince - 18. ledna, Místní knihovna v Pecce – Výstava betlémů
– výstava přístupná v otevírací době knihovny nebo kdykoliv po dohodě
10. prosince od 18 hodin, Místní knihovna Vidonice – Vánoční posezení
– posezení s občany Vidonic na téma Vánoc. Občerstvení zajištěno.
13. prosince od 17,30 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Melodie
14. prosince od 17 hodin, klenbový sál hradu Pecka
– Předvánoční ochutnávka vín na hradě Pecka
		 – odborný výklad sommeliera Ondry Kuříka, ukázka sabrage sektu, vystoupení
			 folklorní skupiny Hořeňák. Vstupné 300,-Kč v předprodeji v knihovně v Pecce
			 a na Úřadě městyse Pecka.
16. prosince od 18 hodin, v kostele sv. Bartoloměje – Adventní koncert
		– vystoupí dívčí pěvecký sbor Amabile, smíšený pěvecký sbor při MKS Nová Paka
			 a pěvecký sbor Gymnázia v Nové Pace
25. prosince od 17 hodin na náměstí v Pecce – Zpívání u stromečku
– vánoční koledy si zazpíváme společně s muzikanty souboru Hořeňák
31. prosince od 10 hodin na náměstí v Pecce
– 6. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta
		– trasa povede z náměstí na hrad, kategorie jsou od předškoláků po veterány
1. ledna od 14 hodin na náměstí v Pecce
– 22. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
		– občerstvení zajištěno na vyhlídce a v cíli na sále hasičské zbrojnice v Pecce
8. ledna od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Čtení v knihovně: Nepál
– cestopisná přednáška s videoprojekcí Štěpána Medikuse
11. ledna od 19 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Valná hromada SDH Pecka
15. ledna od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Klub maminek s dětmi: Máme rádi zvířátka
16. ledna od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Kurz práce na počítači
– pro úplné začátečníky. Objednávky na tel. 493 799 525, cena jedné lekce 50,-Kč.
23.
–
		
		

ledna od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dílnička pro děti a dospělé
opakování všech dílniček z roku 2013 (zdobení květináčů, 3D obrázky, výrobky
z ovčího rouna, obrázky do oken, malování na trička (vlastní tričko s sebou).
Cena materiálu od 20,- do 60,-Kč

25. ledna od 20 hodin, KD Kal – Hasičský ples – hudba P+B, občerstvení zajištěno
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
Poplatek z odpad - nezměněn

500,-Kč
600,-Kč

Osoba s trvalým pobytem
Objekt určený k rekreaci

Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2014.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1337 kód částí městyse číslo popisné
Kódy částí Městyse Pecka :
Pecka, Lhota u Pecky
1
Arnoštov
2
Bělá u Pecky
3
Bukovina
4

Horní Javoří		
Kal		
Staňkov 		
Vidonice		

VZOR – platba občana z Vidonic č.p. 16

Variabilní symbol

5
6
7
8

1337816

Poplatek ze psů - nezměněn

Svoz popelnic v prosinci 2013 a lednu 2014- svozový den úterý

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
10. prosince, 27. prosince a 21. ledna
Bělá u Pecky
10. prosince, 27. prosince, 7. ledna a 21. ledna
Zavedli jsme třídění plastových lahví – pro ně slouží speciální žluté pytle, které jsou
k vyzvednutí ve sběrném dvoru nebo na úřadu. Odevzdávají se pouze ve sběrném dvoru.
Upozorňujeme, že do těchto pytlů se ukládají pouze plastové lahve po veškerých nápojích.

Svozový kalendář na rok 2014

Pecka, Lhota, Vidonice

Svozový den: úterý				
Měsíc
Týden
Den
Leden
4.
21.1.
Únor
8.
18.2.
Březen
12.
18.3.
Duben
16.
15.4.
Květen
20. a 22.
13.5. a 27.5.
Červen
24. a 26.
10.6. a 24.6.
					

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet svozů: 18
Týden
28. a 30.
32. a 34.
36. a 40.
44.
48.
50. a 52.

Bělá u Pecky

Svozový den: úterý			
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Týden
2. a 4.
6. a 8.
10. a 12.
16.
20.
24.

Den
7.1. a 21.1.
4.2.a 18.2.
4.3. a 18.3.
15.4.
13.5.
10.6.

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

Den
8.7. a 22.7.
5.8. a 19.8.
2.9. a 30.9.
28.10.
25.11.
9.12. a 23.12.
Počet svozů: 18

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Týden
28.
32.
36. a 40.
44.
46. a 48.
50. a 52.

Den
8.7.
5.8.
2.9. a 30.9.
28.10.
11.11. a 25.11.
9.12. a 23.12.

web: www.mestys-pecka.cz

