informuje

11. března 2012 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Účetní závěrka za rok 2012
3) Územní plán
4) Výběrové řízení – okna ZŠ
5) Prodej a koupě nemovitostí
6) Různé
7) Diskuze, usnesení, závěr

Oznámení občanům
Pekařství Vidonice otevřelo zkušebně svoji prodejnu.
Otevírací doba - denně od 6 do 11 hodin.
Uzeniny Beta nabízí možnost nákupu masa a masných
výrobků ve své prodejně u areálu firmy ve Vidonicích,
každý čtvrtek od 13 do 16 hodin.

Hrad Pecka informuje

Slavnostní otvírání hradu nebude
Z organizačních důvodů se letos bohužel neuskuteční Slavnostní
otvírání hradu. Děkujeme za pochopení. O to víc se těšíme na příjezd
pána hradu Kryštofa Haranta a jeho dvořanů příští jaro. Zachovejme
mu přízeň!
Správa hradu Pecka

Městys Pecka

Vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí finančního příspěvku
na kulturní, společenské a sportovní akce zaměřené pro děti
a mládež. Žadateli můžou být neziskové organizace. Uzávěrka příjmu žádostí končí dnem 30. dubna 2013.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka.

Úřad městyse Pecka

Zastupitelstvo městyse Pecka

3/2013
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Nový územní plán Pecka

Městys Pecka na základě výběrového řízení na zpracovatele nového územního plánu
uzavřel smlouvu o dílo s ateliérem SURPMO a.s. Hradec Králové.
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.

Místní knihovna v Pecce informuje

Místní knihovna v Pecce oznamuje zahájení činnosti KLUBU MAMINEK S DĚTMI. První
schůzka se uskuteční v pondělí 18.3. v 10.00 hodin v knihovně. Čestným hostem této
akce budou Naďa Hamanová a Jana Kopecká. Na programu je i slavnostní předání sponzorského daru, který bude sloužit především dětem. Knihovna tak chce napomoct maminkám
i tatínkům na mateřské dovolené s možností setkávat se, vyměňovat si zkušenosti s péčí
o malé děti, poznávat nové přátele a pro děti připravit zábavu, zajímavou aktivitu a to vše
v pěkném prostředí knihovny mezi krásnými knihami.

Maminky, tatínkové, neváhejte a přijďte se svými dětmi mezi nás!

Další novinkou v knihovně jsou KURZY PRÁCE NA POČÍTAČI. Jedná se o cyklus výuky
pro začínající uživatele. Lekce bude trvat dvě hodiny a za tuto dobu se účastníci naučí
základní ovládání počítače, práci se soubory a první přihlášení k internetu. Zájemci
se mohou hlásit na tel. č.: 493799525. První termín je již ve čtvrtek 14.3. od 9.00 hodin.
Počet míst je omezen. Cena jedné lekce je 50,- Kč.
Místní knihovna Vidonice oznamuje znovuobnovení své činnosti. Slavnostní otevření
proběhne v úterý 5. března 2013 v 17.00 hodin. Na programu bude prohlídka zrekonstruované knihovny a zahájení činnosti spojené s prvním půjčováním knih a časopisů.
Připraven je pro vás nejen stálý knižní fond knihovny, ale také nové a zajímavé knihy
z výměnného fondu KVČ v Jičíně a nové časopisy. V prostorách knihovny je nyní možnost posedět, popovídat si a pravidelně se setkávat. Věříme, že nové pěkné prostředí
přiláká i nové návštěvníky a čtenáře a že knihovna bude do budoucna sloužit také jako
kulturní centrum obce.

Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
Poplatek z odpadu na rok 2013 - změna

Osoba s trvalým pobytem			
500,-Kč
Objekt určený k rekreaci			
600,-Kč
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2013.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1337 kód částí městyse číslo popisné
Kódy částí Městyse Pecka :
Pecka, Lhota u Pecky 1
Horní Javoří		
5
Arnoštov
2
Kal		
6
Bělá u Pecky
3
Staňkov 		
7
Bukovina
4
Vidonice		
8
VZOR – platba občana z Vidonic č.p. 16 Variabilní symbol 1337816
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Svoz popelnic v březnu 2013 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

19. března
5. a 19. března

Svoz velkoobjemového odpadu pro rok 2013
Bělá u Pecky
Pecka: Špačníky
u rybníka
u p. Bergmanové
u úřadu městyse
Desatero
Lhota u Pecky

15.3.
15.3.
22.3.
22.3.
29.3.
29.3.
5.4.

-

17.3.
17.3.
24.3.
24.3.
31.3.
31.3.
7.4.

Staňkov
Vidonice
Kal
Bukovina
Arnoštov
Horní Javoří

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

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

Upozornění:

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.

Koupaliště a kemp Pecka

Koupaliště a kemp Pecka přijme na letní sezonu 2013 zaměstnance na tyto pozice:

Uklízečka
-

duben 2013 – říjen 2013
požadujeme časovou flexibilitu, pracovitost, pečlivost, spolehlivost
vhodné pro studenty, aktivní důchodce
úklid sociálních zařízení, ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení, okolí kempu
více informací na tel: 724274976 nebo kemppecka@seznam.cz
práce se vykonává v areálu Kempu Pecka

Práce za barem
-

červen – září 2013
výpomoc o víkendech v dubnu, květnu, říjnu
požadujeme časovou flexibilitu, pracovitost, zodpovědnost, příjemné vystupování
vhodné pro studenty, ženy na mateřské dovolené
práce za barem, pomocné práce v kuchyni, prodej ve stánku rychlého občerstvení
více informací na tel: 724274976 nebo kemppecka@seznam.cz
práce se vykonává v areálu Kempu Pecka

Pomocná síla do kuchyně
-

květen – září 2013
požadujeme časovou flexibilitu, pracovitost, zodpovědnost, pečlivost
vhodné pro studenty, aktivní důchodce
jedná se o výpomoc v kuchyni, popřípadě za barem
více informací na tel: 724274976 nebo kemppecka@seznam.cz
práce se vykonává v areálu Kempu Pecka

3

Kulturní, společenské a sportovní akce
2. března od 20 hodin, KD Bukovina – Tradiční vesnická tancovačka
– hudba BYLO NÁS PĚT, losování o zajímavé ceny, doprava z akce zajištěna,
		 vstupné 50,-Kč
5. března od 17 hodin v Místní knihovně ve Vidonicích
– Slavnostní otevření zrekonstruované knihovny
		 – spojené s půjčováním knih, občerstvení zajištěno, zváni jsou všichni Vidoničáci
6. března od 15 hodin v Místní knihovně v Pecce
– Komponovaný pořad o Jaroslavu Vrchlickém – v rámci cyklu Čtení v knihovně
8. března od 15 hodin v Místní knihovně v Pecce
– Dětská dílnička
		 – výroba bavlněných náramků – pro děti druhého stupně ZŠ.
			 Cena materiálu 5,- Kč. Možnost nákupu hotových výrobků.
13. března od 15 hodin v Místní knihovně v Pecce
– Pecka v archivních dokumentech
		 – Představuje se jičínský archiv. Mgr. K. Chutný a Mgr. R. Janků budou
			 odpovídat na dotazy
14. března v Místní knihovně v Pecce
– Kurz práce na počítači –pro začínající uživatele
		 - Počet míst omezen. Nutná registrace na tel. č.: 493799525. Kurzovní
			 poplatek: 50,- Kč. Doba trvání jedné lekce: 2 hod.
16. března od 20 hodin v KD Čeperka Staňkov
– Hasičský ples – hudba DUO KINDL
18. března od 10 hodin v Místní knihovně v Pecce
– Zahájení Klubu maminek s dětmi
		 – Hostem budou Naďa Hamanová a Jana Kopecká. Občerstvení zajištěno.
			Zveme všechny maminky a tatínky na mateřské dovolené s dětmi na setkání.
20. března od 16 hodin v Místní knihovně v Pecce
– Perníková chaloupka
		 – loutkové divadelní představení pro nejmenší. Vstup zdarma.
30. března 2013 od 15.00 hodin v sále Úřadu městyse Pecka
– Valná hromada TJ Harant Pecka
30. března, hrad Pecka – Zahájení sezony na hradě
3. dubna od 15 hodin v Místní knihovně v Pecce – V ruském zajetí
– v rámci cyklu Čtení v knihovně. Pokračování z četby z deníku zdejšího
		 rodáka Josefa Plecháče

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

