informuje

9. června 2014 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Závěrečný účet za rok 2013
3) Účetní závěrka za rok 2013
4) Investiční akce
5) Územní plán Pecka
6) Prodej a koupě nemovitostí
7) Různé
8) Diskuze, usnesení, závěr

Jak jsme volili do Evropské unie
Počet voličů celkem
Počet voličů, kteří volili
Počet platných hlasů
Volební účast		

Výsledky hlasování:
16
7
14
20
10
5
32
24
23
6
22
4
11
21
26

ANO
Koalice TOP 09 a STAN
ČSSD
ODS
KSČM
KDU - ČSL
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Úsvit přímé demokracie T.Okamury
Ne Bruselu - Národní demokracie
evropani.cz
VIZE 2014
Komunistická strana Československa

1 064
149
149
14 %

29 hlasů
27 hlasů
18 hlasů
16 hlasů
15 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

19,46 %
18,12 %
12,08 %
10,73 %
10,06 %
6,71 %
6,71 %
4,69 %
3,35 %
2,68 %
2,01 %
1,34 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

6/2014
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Knihovna Kryštofa Haranta nabízí a informuje

Nová služba naší knihovny: Zabalíme Vaše knihy do specielní ochranné fólie
z velice kvalitního materiálu. Vhodné dětem do školy na učebnice. Výhody: drží
tvar, odolává špíně, má vysokou pevnost a odolnost – výborné vlastnosti fólie chrání knihy a učebnice účinněji než obyčejné obaly. Cena za obalení jedné knihy:
5,- Kč. Po dohodě možno i na počkání. Pro více informací volejte: 493 799 525.
Knihovna Kryštofa Haranta vyhlašuje v rámci oslav 450. výročí narození Kryštofa
Haranta výtvarnou soutěž pro děti „Kryštof Harant a jeho doba“. Namaluj, jak
si představuješ nejslavnějšího hradního pána na Pecce - jeho portrét, atmosféru
doby, ve které žil, Haranta na cestách, Haranta hudebníka apod. Pro svoje dílo
můžeš zvolit libovolnou techniku a přinést je označené na formátu A4 do konce
srpna do knihovny nebo zaslat na adresu knihovny Pecka 2, 507 82 Pecka.
Nejlepší práce budou vystaveny a odměněny na Peckobraní dne 20.9.2014.

Peckovská tančírna

Peckovská tančírna se chystá na prázdniny. Poslední lekce se bude konat
16. června od 19 hodin v sále hasičské zbrojnice v Pecce.
Na podzim se ale opět roztančíme, termíny se dozvíte v zářijovém letáku.

Svoz popelnic v červnu 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			

10. a 24. června

Bělá u Pecky - pozor změna!!! Svozový den úterý nebo středa
Bělá u Pecky			

10.(11.) června

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.

Základní škola informuje
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna
bude během letních prázdnin v provozu do 11. 7. 2014 a od 6. 8. do 29. 8. 2014.
Výdej obědů do nádob bude probíhat od 11 do 12 hod. a ostatní obědy
od 12 do 13 hodin.
Obědy na měsíc září je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 25. 8. 2014
od 10.30 do 12 hodin a v úterý 26. 8. 2014 od 10.30 do 14 hodin, nebo dle dohody
s vedoucí školní jídelny paní Ivou Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 1.9.2014.
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Kniha Peckovské vesnice opět v prodeji

Kniha pohledů do historie vesnic z okolí Pecky je opět k dostání v Knihovně
Kryštofa Haranta v Pecce, na Úřadě městyse Pecka a v Pohádkovém infocentru
na náměstí v Pecce.

Oznámení

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v katastrálním
území Bukovina u Pecky a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí:
V období od 11. 6. 2014 do 24. 6. 2014 vždy v pracovních dnech bude v zasedací
místnosti úřadu Městyse Pecka vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát katastrálního území Horní Javoří obnovený přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu. Dne 11. 6. 2014 v době od 9.00 do 16.00 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. V ostatních dnech poskytne
informace zaměstnanec obce.
Dne 16. 6. 2014 bude v kulturním domě v Bukovině u Pecky v době
od 9.00 do 16.00 hod. vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát katastrálního území Bukovina u Pecky obnovený přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu. V tento den bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu, který poskytne přítomným požadované informace.
V ostatní pracovní dny v období od 16. 6. 2014 do 27. 6. 2014 bude obnovený
katastrální operát (digitalizovaná mapa) vystaven k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti úřadu Městyse Pecka. Zde bude požadované informace poskytovat
zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí.
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí telefonické dohodě na čísle 493 547 318 nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti v Jičíně.
Vlastníci nemovitostí se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem.
2) V obnoveném kat. operátu je doplněna dosud platná (vlastnická) katastrální
mapa zobrazením hranic pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou
sloučeny do větších půdních celků.
3) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného kat. operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti jeho obsahu.
4) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného kat. operátu kat. území Bukovina u Pecky dnem 15. 7. 2014.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného kat. operátu kat. území Horní
Javoří dnem 10. 7. 2014.
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (digitální mapy)
se dosavadní kat. operát (katastrální mapa) stává neplatným a dále se používá již jen digitalizovaná mapa.
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Kulturní a společenské akce
4. června od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
–Vesničky Peckovska pohledem autorů
		– Povídání s autory knížky Peckovské vesnice Naďou Hamanovou a Petrem
			 Pavlem o tom, jak vznikala jejich společná knížka
6. - 7. června, koupaliště a kemp Pecka – Sraz vozů SEAT
7. června od hodin, Úřad městyse Pecka – Cesta na Jeruzalém
- dobrodružná výprava za Kryštofem Harantem na nedaleký vrch
7. června od 18 hodin, Rytířský sál hradu Pecka– Koncert pro 51 strun
– neobvyklé spojení harfy a violoncella, pořadatel MKS Nová Paka
13. - 14. června, Knihovna Kryštofa Haranta
– Noc s Kryštofem Harantem
		 - zábavné harantovské nocování pro děti, plnění úkolů, soutěží a her.
			 Účast dětí je nutná dohodnout předem, příspěvek 60,-Kč
14. června od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Vílí poklad
- dramatický kroužek Smajlík při ZŠ Pecka uvádí pohádku z knížky Nadi
		 Hamanové Peckovské pohádky dědečka Aloise
15. června od 13 hodin, hrad Pecka – Oživlá historie
- žáci Základní školy v Pecce předvedou, jak se žilo v době Kryštofa Haranta
19. června od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Dílnička pro děti a dospělé na téma: Originální náušnice
		- Cena materiálu 40,-Kč
20. - 21. června, hrad Pecka
– Benefiční festival hudby a divadla
		 – OS Bezdružic pořádá tradiční festival
21. června, koupaliště a kemp Pecka – Sraz Škoda Fan club
25. června od 15.30 hodin, sál hasičské zbrojnice
– Pasování na čtenáře
		 – slavnostní ocenění žáků první třídy za zvládnutí čtenářských dovedností
			 a uvedení do světa čtenářů
28. června, hrad Pecka – Musica Antiqua
		 – koncert hudby starých mistrů
28. června od 17 hodin, náves Kal
– Svatojánská pouťová veselice
		 – hudba Plastic-Fifl, občerstvení zajištěno, srdečně zve SDH Kal

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

