informuje

10. března 2014 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Hospodaření obce k 31.12.2013
3) Sociální fond
4) Územní plán Pecka - prezentace
		 záměru Bělá u Pecky
5) Dotace pro rok 2014
6) Prodej a koupě nemovitostí
7) Různé
8) Diskuze, usnesení, závěr

Městys Pecka

Vyhlašujeme 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 25. dubna 2014.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka
nebo na internetových stránkách obce.

Pozvání na hrad
Tradiční otvírání hradu do nové sezony bude letos slavnostnější připomínáme si totiž 450 let od narození Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic a pána na Pecce. Historický průvod vyjde od parkoviště na Popluži v 10 hodin, na nádvoří proběhne uvítání pana Haranta
a jeho družiny a slavnostní otevření expozic. V přízemí hradu bude
připraven předvelikonoční řemeslný jarmark, bude hrát veselá
muzika a chybět samozřejmě nebude dobré občerstvení. Program,
který potrvá až do 15 hodin, bude doplněn pravidelnými prohlídkami hradu a ukázkami historického šermu a tance. První den sezony
však programem na hradě neskončí.
Všechny totiž už na 15.30 hod. co nejsrdečněji zveme na náměstí,
které bude za přítomnosti Kryštofa Haranta a jeho choti slavnostně
přejmenováno na náměstí Kryštofa Haranta a také bude odhalena
cedulka s jeho novým názvem. Následovat bude oficiální akt v
knihovně, která po oznámení Ministerstvu kultury ČR rovněž ponese Harantovo jméno.

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
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Svoz popelnic v březnu 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			
Bělá u Pecky - pozor změna!!!			

18. března
4.(5.) a 18.(19.) března

Na žádost svozové firmy vyzýváme občany Bělé u Pecky, aby přistavovali popelnice již
v úterý, popelnice však můžou být vyvezeny ve středu. Ponechte, prosím, nevyvezené
popelnice u svozových míst do středy tak, aby nevadily v průjezdnosti komunikací.

Svoz velkoobjemového odpadu pro rok 2014
Bělá u Pecky
Pecka: Špačníky
u rybníka
u p. Bergmanové
u úřadu městyse
Desatero
Lhota u Pecky

14.3.
14.3.
21.3.
21.3.
28.3.
28.3.
4.4.

-

16.3.
16.3.
23.3.
23.3.
30.3.
30.3.
6.4.

Staňkov
Vidonice
Kal
Bukovina
Arnoštov
Horní Javoří

4.4.
11.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.

- 6.4.
- 13.4.
- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5.

Upozornění:
Do kontejnerů odkládejte pouze velkoobjemový odpad: linolea, koberce, sedačky z
os. automobilů, starý nepoužitelný nábytek, matrace, objemné plastové předměty apod.
Neodkládejte: nebezpečný odpad (ledničky, plechovky se zbytky barev, zářivky,
televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, apod.), sudy, seno, listí, větve, stavební
odpada odpad, který lze vytřídit.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se již neprovádí, celoročně lze tento odpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Pecce, kde je pro tento účel umístěn speciální kontejner!
Ve sběrném dvoře v Pecce je možné bezplatně odevzdat veškerý elektroodpad (kompletní) v rámci systému zpětného odběru elektrozařízení.

Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
Poplatek z odpad - nezměněn
Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena
známka na rok 2014, od 1. 4. nebudou popelnice vyváženy.
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 2014.
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
Poplatek ze psů - nezměněn
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Místní knihovna v Pecce informuje

Místní knihovna a Městys Pecka si vás dovolují pozvat na zájezd do divadla v Miletíně na představení Vodní družstvo. Veselohra humorným způsobem líčí vážný
úkol spolku Vodního družstva k provedení regulace toku. Autor Josef Štolba, rodák
z Nechanic, byl k napsání hry inspirován častými záplavami místní řeky. Hra byla
napsána již před 120 lety. Režie: Vladimír Kněžourek. Odjezd v sobotu 22. 3. 2014
v 18 hodin z námětí v Pecce. Cena zájezdu: 140 Kč – zahrnuje vstupné a dopravu.
Přihlásit se je možné osobně, mailem nebo telefonicky na Úřadě Městyse Pecka
nebo v Místní knihovně v Pecce. Nutno uhradit nejpozději do 8. března 2014. Počet
míst omezen.

Pozvánka na přednášku o kávě
Zasvětíme vás do historie a tajů pěstování kávy, pozastavíme se nad mýty a fakty o
kávě. Přiblížíme vám, jak se káva praží, a poradíme, jak si připravit chutnou a zdravou
kávu. Součástí večera bude ochutnávka kávy a také možnost vyzkoušet si profesionální
„cupping“ neboli degustaci kávy. Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy ORBIS z celého
světa na místě. Přednášku pořádá Novopacká pražírna v Místní knihovně v Pecce ve
středu 12. 3. 2014 od 17 hodin. Vstupné 60 Kč (v ceně 1 šálek výběrové kávy a 1
zákusek). Vstupenky jsou v prodeji v Místní knihovně v Pecce (tel. 493 799 525). Počet
míst omezen. Těšíme se na Vás.

Pozvánka do Bělské knihovny

Lidská paměť uchovává mnoho událostí a je dobré občas si některé oživit a případně
zaznamenat, aby se na ně nezapomnělo a mohly se předávat dále.
Přijďte do knihovny v Bělé u Pecky ve čtvrtek 13. března 2014 v 18:00 hodin
zavzpomínat a popovídat si o tom, co se do knížky Peckovské vesnice nedostalo.
Zajímavostí v historii Bělé u Pecky je jistě mnohem více, než je zachyceno v obecní
kronice nebo jinak zaznamenaných vzpomínkách. Přijďte si tedy nezávazně podebatovat. Velmi dobrým pomocníkem jsou fotografie, různé pozvánky, plakáty a podobně.
Máte-li je, vezměte je s sebou. Zve Petr Pavel - knihovník.

Kurzy břišního tance

Od 13. března 2014 bude probíhat v tělocvičně ZŠ Pecka kurz břišního tance. Obsahuje 11 lekcí, z nichž jedna je pro účastnice celého kurzu zdarma. Začátek vždy v
17.30. Zvány jsou všechny ženy bez rozdílu věku i postavy! Přihlášky a info na telefonu
Aneta Petřivá Krausová - 730 661 313.

Nabídka pro chovatele drůbeže

Drůbež Červený Hrádek - firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snůškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Vše ve stáří 15 - 20 týdnů. Cena 149 - 185Kč/ ks dle
stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Při prodeji slepiček bude probíhat i výkup králičích kožek. Cena 20 - 30Kč/ks.
Případné bližší informace: Po - Pá od 9 do 16 hod. na tel. číslech 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840.
Prodej se uskuteční ve dvou termínech:
V pátek 28. března 2014 a ve středu 30. dubna 2014 v 15.10 hod. - Pecka - u pošty
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Kulturní a společenské akce

1. března od 20 hodin, KD Bukovina u Pecky – Hasičský ples
– hudba Bylo nás pět, losování o zajímavé ceny, občerstvení zajištěno
2. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Dětský karneval
– losování o zajímavé ceny, hudba, tanec, občerstvení. Vítané jsou i masky dospělých

5. března od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Čtení v knihovně: „Cestička k domovu“
– Hudebně literární pásmo, účinkují členové literárního spolku DIV a hudební
		 skupina Ze šuplíku. Vstupné dobrovolné
12. března od 17 hodin, Místní knihovna v Pecce – Ochutnávka kávy
13. března od 18 hodin, Místní knihovna v Bělé u Pecky
– Co se do knížky „Peckovské vesnice“ nedostalo
		
- debata nad knihou autorů Petra Pavla a Nadi Hamanové
15. března od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Tradiční ples sportovců
– hudba Elektrolux, losování o zajímavé ceny, občerstvení zajištěno
19. března od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce – Klub maminek s dětmi: Malované čtení
– další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí
20. března od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dílnička pro děti a dospělé – jarní tvoření
- výroba zábavných magnetků na motivy jara. Cena materiálu: 40,- Kč. Příchod
		
možný kdykoliv v době od 13 do 17 hod. Dle zájmu bude čas dílničky prodloužen.
21.
–
		
		

března od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Setkání mladých sběratelů
možnost výměny drobných předmětů do vašich sbírek: kartičky (obchodních
řetězců), figurky (koníčků Filly), modely, pohlednice, známky, etikety, visačky,
obaly, ubrousky, hračky a jiné předměty si můžete měnit.

22. března od 20 hodin, KD Čeperka Staňkov – Hasičský ples
– hudba Jarda Kindl, losování o zajímavé ceny, občerstvení zajištěno
22. března - Zájezd do divadla v Miletíně – představení Vodní družstvo
27. března od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Kurz práce na počítači: „Nebojte se Internetu“
		 – naučíme vás jak pracovat s Internetem, jak vyhledávat informace, jak založit
			 mailovou schránku a k tomu všemu se dozvíte o možném nebezpečí, které
			 na Internetu hrozí. Nutná registrace na tel.č. 493 799 525. Kursovní poplatek:
			 50,- Kč. Doba trvání lekce: 1 hod.
29. března od 10 hodin, hrad Pecka – Otvírání hradu
– příjezd Kryštofa Haranta s družinou, ukázky starých řemesel, prodej velikonočního
		 zboží, občerstvení
29. března od 15.30 hodin – Slavnostní pojmenování náměstí a přejmenování knihovny v Pecce
– v rámci oslav 450. výročí narození Kryštofa Haranta dojde k pojmenování a
		 místnímu označení náměstí na Náměstí Kryštofa Haranta a přejmenování
		 knihovny na Knihovnu Kryštofa Haranta
2. dubna od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce – Besedování o Kryštofu Harantovi
- povídání o významné historické osobnosti si připravil Vítězslav Boukal
4. - 5. dubna od 18 hodin, Místní knihovna v Pecce – Noc s Andersenem

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		 web: www.mestys-pecka.cz

