informuje

Zahajujeme Kurzy tvůrčího psaní. Kurzy budou ve formě šestihodinových workshopů vždy v sobotu nebo
v neděli jednou za čtvrt roku nebo dle dohody. Jednotlivé workshopy budou rozděleny na 4 bloky po 90 minutách, mezi něž budou
vloženy krátké přestávky a pauza na oběd. První workshop se koná
v neděli 22.5. Předběžný čas od 9 do 15:30 hod.
Téma: Tvořivé psaní, hraní se slovy. Obsah: Kurzisté si osvojí kreativní techniky - jak najít a používat správná slova; naučí se psát, aniž
by byli omezováni vlastním kritickým hlasem; odnesou si několik důležitých pravidel psaní a způsoby, jak je porušovat; během workshopu
vznikne několik textů, z nichž na některých budeme následně pracovat; to vše (a ještě něco navíc) nenásilně a v tvůrčí atmosféře. Cena
jednoho workshopu: 500,- Kč. Stále ještě máme několik volných míst,
stačí zavolat na tel.: 493 799 525 a rezervovat si místo.

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

1.
1.
8.
8.
15.
22.
29.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

-

3.
3.
10.
10.
17.
24.
1.

4.
4.
4.
4.
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 odpad a odpad, který lze vytřídit.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se již neprovádí, celoročně lze
tento odpad odevzdávat ve sběrném dvoře v Pecce, kde jsou pro tento
účel umístěny speciální kontejnery!
Ve sběrném dvoře v Pecce je možné bezplatně odevzdat veškerý
elektroodpad (kompletní) v rámci systému zpětného odběru elektrozařízení.

Úřad městyse Pecka

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
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Svoz popelnic v dubnu 2016

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

12. dubna
13. dubna

Topná sezóna je v plném proudu, proto vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň 3 dny vychladnout.

Nabídka dovozu kuřic

Kuřice ze šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS a DOMINANT - dovoz zdarma
až do kurníku.
Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici, vakcinační program proti
Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě a pseudomoru. Podrobné informace o kuřicích Vám rádi zašleme e-mailem.
Termíny dovozu:
1. - 11. duben

- program HENDRIX GENETICS 11-týdnů, cena 130 Kč

		

- program HENDRIX GENETICS 18-týdnů, cena 180 Kč

8. - 18. srpen

- program HENDRIX GENETICS 18-týdnů, cena 180 Kč

2. - 9. září

- program DOMINANT 19-týdnů (před snáškou), cena 190 Kč

21. - 31. říjen

- program HENDRIX GENETICS 13/14-týdnů, cena 160 Kč

18. - 25. listopad

- program HENDRIX GENETICS 18-týdnů, cena 190 Kč

Objednávky: Kuřice je nutno včas objednat. V objednávce uveďte termínový úsek, druh,
počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku Vám obratem potvrdíme již na konkrétní
den, čas dojezdu upřesníme cca 3 dny před rozvozem. Kuřice Vám pak dovezeme na Vaši
adresu.
Doprava zdarma platí pro objednávky na 10 a více ks. Při nižším počtu účtujeme dopravní
příplatek 150 Kč k celkové ceně. Doporučujeme spojení objednávek od více odběratelů.
Telefon: 722 162 246, e-mail: Farmicka.Orlik@seznam.cz

Digitalizace Pecka

Katastrální úřad připravuje měření katastrální mapy v zastavěné
části k.ú. Pecka
Katastrální úřady v souladu s usnesením vlády ČR č. 871 o opatřeních k urychlení digitalizace katastrálních map ze dne 25. července 2007 mají za úkol vytvořit na celém území
České republiky digitální katastrální mapu, tzn. nahradit stávající grafickou podobu vedení
katastrální mapy digitální katastrální mapou.
V katastrálním území Pecka, resp. v zastavěné části k.ú. Pecka je vhodné vzhledem
ke stavu předchozího měření a následného vedení katastrální mapy tento úkol provést novým mapováním.
Co je nové mapování? Vytvoření digitální katastrální mapy (DKM). Tato mapa vzniká
na základě zjišťování průběhu hranic po osobním jednání s vlastníky přímo v terénu a následného zaměření zjištěných hranic. Přesnost měření je dána střední souřadnicovou chybou
14 cm. Z výsledků měření bude vyhotovena digitální katastrální mapa.
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Co je zjišťování průběhu hranic? Vlastníci nemovitostí v katastrálním území Pecka budou
vyzváni písemně doporučeným dopisem do vlastních rukou (modrá doručenka) k místnímu
šetření hranic. V pozvánce, kterou obdrží, bude uvedeno místo a čas setkání se s komisí,
kterou bude tvořit zaměstnanec katastrálního úřadu (předseda komise) s osobou delegovanou do komise Městysem Pecka. V rámci šetření hranic budou vlastníci vyzváni, aby této
komisi sami ukázali průběh nesporných hranic svých pozemků v terénu. Vlastnická hranice
by měla být trvale stabilizovaná. To znamená, že by měla být řádně označená, např. kamennými mezníky, plastovými mezníky, hřeby, sloupky plotu, rohy budovy atd. Pokud hranice
není trvale stabilizovaná, komise označí její průběh dočasně kolíkem a vyzve vlastníky
k trvalému označení ve lhůtě do 30 dnů (je vhodné hranici, na jejímž průběhu se sousední
vlastníci shodli stabilizovat předem výše uvedeným způsobem).
Neúčast vlastníků na místním šetření není překážkou místního šetření. Zváni jsou všichni
vlastníci evidovaní v katastru nemovitostí. Vlastníci jsou v pozvánce informováni, že mohou
být zastupováni na základě plné moci. Formulář plné moci bude přílohou pozvánky.
Při místním šetření vlastnických hranic může nastat několik situací, kdy vlastníci
pozemků:
• znají průběh hranice a souhlasí s ním. Komise zakreslí hranici do připraveného náčrtu
a v terénu označí lomové body hranice barvou nebo dočasně kolíkem pro následnou
zeměměřickou činnost, která bude probíhat později. V soupisu nemovitostí vlastníci
potvrdí svým podpisem souhlas se zjištěným průběhem hranic.
• neznají průběh hranice. Hranice sousedních pozemků jsou neznatelné a sousední
vlastníci souhlasí s převzetím a odsunutím z dosavadní platné katastrální mapy, případně map bývalého pozemkového katastru. Vlastník pak v soupisu potvrzuje souhlas
s převzetím hranice.
• neshodnou se na průběhu hranice. To je spor, který vyřeší pouze místně příslušný
soud, nikoliv katastrální úřad, který k tomu není oprávněn. V náčrtu bude hranice
označená jako sporná a ve výsledku bude převzata z dosud platné katastrální mapy.
Komise dále šetří průběh hranic budov. V mnohých případech však dnešní obvod budovy neodpovídá zákresu v platné katastrální mapě. Záleží vždy na konkrétním případu, proto
doporučujeme počkat na příchod komise a řešit s ní jednotlivé případy na místě. Počátkem
dubna letošního roku začne na hranicích zastavěné a nezastavěné části k.ú. Pecka zjišťování
průběhu hranic pozemků. Je důležité aby občané po dobu šetření hranic a následně ještě po
dobu zeměměřických činností neničili měřické značky a dočasnou stabilizaci hranic kolíky.
Předsedou komise byla za katastrální úřad určena paní Sandra Pourová, 731 387 029, Městys Pecka bude zastoupen paní Marií Doležalovou, tel. 606 093 989 a paní Hanou Brzákovou
tel. 722 712 500. Předpokládáme, vzhledem k rozsahu mapovaného území, spuštění další
komise v průběhu roku 2016.
Vlastní zaměření zjištěných hranic by mělo proběhnout cca do 1 roku po ukončení zjišťování průběhu hranic pozemků. Vlastník se k zaměření již neobesílá, jeho přítomnost není
nutná.
Zjišťování hranic pozemků se netýká pozemků sloučených v půdních celcích a lesních
pozemků v extravilánu, s výjimkou pozemků na hranici mapovaného území (přibližně
hranice zastavěné části katastrálního území). Digitalizace hranic výše uvedených pozemků tzn. pozemků, mimo zastavěnou část bude provedena do konce roku 2017 převzetím
z dosavadní platné katastrální mapy a mapy bývalého pozemkového katastru.
						

Ing. Pavel Řehák
Ředitel Katastrálního pracoviště Jičín
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Kulturní, společenské a sportovní akce

1. dubna od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Noc s Andersenem
– kouzelná noc v knihovně pro malé milovníky dětských knížek. Pouze pro přihlášené
		 účastníky, přednost mají čtenáři knihovny a návštěvníci akcí.
7. dubna od 9 hodin, sál hasičské zbrojnice – Klub maminek
– další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Program: krátké cvičení, hraní,
		 hudba, zpěv, tanec. S sebou přezůvky pro děti, svačinku a 30 Kč do klubového fondu.
7. dubna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Literární kavárnička
– přátelské posezení s knížkou a kávou. Program: Mlynářová Marcela - Z lodiček
		 do holin. Vstup zdarma. Cena kávy od 10 Kč. Zákusky na objednávku.
8. dubna – Klub českých turistů Pecka zve na pochod
		– Sraz účastníků ve Staré Pace u restaurace Sokolovna v 9:15 hodin (linkový autobus
			 z Pecky do Staré Paky odjíždí v 8:44 hodin). Trasa: Staropacké hory-pomník
			 leteckého neštěstí-Podlevín-Nová Paka (restaurace), zpět do Pecky linkovým
			 autobusem. Délka pochodu asi 10 km. Vedoucí M. Pavlová.
10. dubna od 17 hodin, fara Pecka – Karel Čapek: Apokryfy – literárně hudební pásmo
15. dubna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Dětská dílnička
– výroba čokoládových bonbonů /přesunuto z března/. Vhodné pro mládež od 12 let.
		 Pouze pro přihlášené účastníky.
16. dubna od 13 hodin, 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Otevírání šoupátek 2016
- zahájení motorkářské sezóny. K poslechu a tanci hraje skupina Malý Drobný Band
		 z Nové Paky, dobré jídlo samozřejmostí - speciality, guláš, hamburgery ze 100%
		 hovězího masa.
21. dubna od 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Klub maminek
- další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Program: Vycházka na hrad
		 spojená s plněním úkolů, na závěr posezení v kavárně. S sebou pití, svačinku a 30 Kč
		 do klubového fondu.
23. dubna od 14 hodin, hotel Koruna
– Mariášový turnaj o pamětní list Kryštofa Haranta, 2. ročník
		 – předběžné přihlášky na tel. 723 464 093, osobně od 12:30 – 13:30 hod. v den
			 konání. Guláš i zajímavé ceny včetně dobré pohody zajištěny.
30. dubna od 18 hodin, hasičská zbrojnice ve Lhotě u Pecky – Pálení čarodějnic ve Lhotě
– přijďte si užít příjemný podvečer. Děti budou mít občerstvení zdarma.
30. dubna od 17 hodin, Lyžařský areál v Dolcích – Pálení čarodějnic
– občerstvení zajištěno, zábavné hry pro děti připraveny.
5. května od 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Klub maminek
– další setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Program: krátké cvičení,
		 hraní, přednáška o prevenci dětských onemocnění MUDr. Z. Kracíkové. S sebou pití,
		 svačinku a 30 Kč do klubového fondu.
5. května od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Literární kavárnička
– přátelské posezení s knížkou a kávou. Program: Josef Bernard Prokop - Karel IV.
		 tajný deník. Vstup zdarma. Cena kávy od 10 Kč. Zákusky na objednávku.
8. května od 7,30 hodin, Úřad městyse Pecka – Květnový pochod, 39. ročník
– Trasy: 8, 15 a 30 km. Prezence v přízemí Úřadu městyse Pecka od 7,00 do 9,30 hod.
		 Startovné od 5 do 15 Kč. Zváni jsou všichni příznivci pěší turistiky. Pořádá Klub
		 českých turistů, odbor Pecka.
22. května – zájezd do Polska „Památky Kladska“
– zájemci o účast se mohou do poloviny dubna přihlásit u paní M. Munzarové na tel. č. 493 799 117

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

