informuje

16. prosince 2015 od 18.00 hod. v sále hasičské zbrojnice v Pecce

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Program:
1) Rozpočtové opatření
2) Rozpočet na rok 2016
3) Rozpočtový výhled
4) Hospodaření v roce 2015
5) Přeshraniční spolupráce
6) Kulturní akce v roce 2016
7) Prodej a koupě nemovitostí
8) Inventarizace
9) Diskuze, usnesení, závěr

Provoz Úřadu městyse Pecka
o vánočních svátcích

Upozorňujeme občany, že o vánočních svátcích bude provoz
úřadu omezen:
Pondělí 21. 12. 2015 provozní doba od 7.00 do 17.00 hod.
Úterý
22. 12. 2015 zavřeno
Středa 23. 12. 2015 zavřeno
Pondělí 28. 12. 2015 zavřeno
Úterý
29. 12. 2015 provozní doba od 7.00 do 12.00 hod.
Středa 30. 12. 2015 zavřeno
Čtvrtek 31. 12. 2015 zavřeno
Běžný provoz bude zahájen 4. 1. 2016.
Zaměstnanci Úřadu městyse Pecka přejí všem občanům krásné
a šťastné vánoční svátky prožité v kruhu svých nejbližších,
v novém roce pevné zdraví, úspěchy v soukromém i profesním
životě a stále dobrou náladu.

Úřad městyse Pecka

Zastupitelstvo městyse Pecka

12/2015
1/2016
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Místní knihovna v Pecce informuje
Poděkování:

Děkujeme mamince Mgr. Krčkové z Hradce Králové za darování většího množství
hraček - byly využity a ještě budou jako odměny do soutěží a pro akci Noc s Andersenem. Dále děkujeme p. Kopecké z Pecky také za dárky pro děti a v neposlední
řadě Papírnictví O. Nýdrle v Nové Pace za sponzorský dar do čtenářské soutěže.
Velké díky patří také paní Stuchlíkové z Pecky za darování nových dětských knih.
Dále děkujeme všem, kdo v letošním roce jakýmkoliv způsobem pomáhal naší
knihovně nebo se podílel na spolupráci. Velice si vážíme Vaší pomoci.

Půjčování audioknih
Zapomeňte na unavené oči ze čtení, nyní si s námi můžete vychutnat nový rozměr
při četbě knih. Audioknihy jsou profesionálně načtené známými umělci, což zaručuje ještě příjemnější zážitek ze čtení. Nemáte na čtení čas? Audioknihy můžete
číst v autě v dopravní zácpě, na cestách, při tréninku, v autobuse nebo ve vlaku,
během domácích prací, na procházce, při hraní s dětmi, před spaním, .. atd.
Knihovna doporučuje například tyto audioknihy:
Svěrák Zdeněk: Horká neděle, aneb vynechané povídky – čte autor
Jerome Jerome K.: Tři muži ve člunu – čte O. Vízner
Jerome Jerome K.: Tři muži na toulkách – čte O. Kaiser
Fulghum Robert: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce – čte J. Potměšil
Hašek Jaroslav: Povídky o zvířatech – čte V. Dyk
Pro děti:
Kratochvíl: Puntíkáři – čte D. Prachař a další.
Knihy půjčujeme na CD nosiči. Půjčovní doba audioknih je jeden měsíc. U nás
neplatíte žádné poplatky navíc, stačí vám platná průkazka do knihovny. Všechny
audioknihy najdete v našem on-line katalogu pod heslem: audioknihy. Postupně
budeme doplňovat další. Příjemný zážitek ze čtení Vám přeje knihovna.

Upozornění pro čtenáře
Knihovna Kryštofa Haranta a Místní knihovna Vidonice budou v době Vánočních
svátků uzavřeny.
Pecka:
Poslední půjčovní den: 18. 12. 2015

Vidonice:
Poslední půjčovní den: 14. 12. 2015

První půjčovní den: 5. 1. 2016

První půjčovní den: 5. 1. 2016

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce a Místní knihovna Vidonice děkují za přízeň
a přejí všem uživatelům krásné Vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do nového
roku 2016.
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Svoz popelnic v prosinci 2015

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

8. a 22. prosince
9. a 23. prosince

Svoz popelnic v lednu 2016

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

5. a 19. ledna
6. a 20. ledna

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

Přijďte si zaběhat před silvestrovským mejdanem
Propozice Silvestrovského běhu: 31. 12.2015 - 8. ročník
Prezentace od 10:00 hodin – obecní úřad Pecka - přízemí
Start: náměstí Pecka od 10:30 hodin
Vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po doběhu poslední kategorie vbudově Úřadu městyse Pecka. První tři ve všech kategoriích obdrží diplomy a ceny dle
možností pořadatele.
Malé občerstvení v budově obecního úřadu zajištěno.
Přijďte si protáhnout tělo na závěr letošního roku!

Peckovák na mistrovství světa

Pavel Trybenekr ve dnech 1. – 12. prosince spolu s dalšími pěti piloty reprezentuje ČR na Mistrovství světa juniorů v plachtění v Austrálii. Pokud chcete sledovat
novinky a zprávy z tohoto mistrovství o české výpravě na facebooku tak volte:
www.facebook.com/CzechRepublicGlidingTeam/.

Kulturní a společenské akce

2. prosince od 15 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Vánoční čtení
- nad punčem a cukrovím zazní povídky s vánoční tematikou, doplněné
		 o poslech vánočních koled. Vlastní cukroví vítáno.
4. prosince od 16 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Mikulášská nadílka pro děti – občerstvení zajištěno
Do 20. prosince, Kostel sv. Bartoloměje
– Výstava dřevořezeb, betlémů a obrazů Magdelény Novákové
		 – otevřeno na požádání nebo v době bohoslužeb

3

5. prosince od 15 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Betlémářská dílna s řezbářkou Magdalenou Novákovou – 1. část
		 - akce pro zručné děti
8. prosince od 17 hodin, Místní knihovna Vidonice – Vánoční posezení
- atmosféru Vánoc navodí poslech koled, cukroví a punč
- nejen pro vidonické čtenáře.
11. prosince od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Andělské zpívání
– vystoupení Mateřské školy v Pecce a pěveckého sborečku Sedmihlásek při MŠ.
12. prosince od 10 hodin, náměstí v Pecce – Vánoční trhy
– tradice spojená s dobrým jídlem a vánoční atmosférou. Od 10 hodin
		 vystopení děti z mateřské školy, od 13 hodin vystoupení dětí ze základní
		 školy a od 14 hodin zahraje a zazpívá country skupina Náhoda
12. prosince od 15 hodin, Římskokatolická farnost Pecka
– Betlémářská dílna s řezbářkou Magdalenou Novákovou – 2. část
17. prosince od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Adventní koncert
- vystoupí žáci Základní umělecké školy Melodie, s. r. o. Výtěžek
		 z dobrovolného vstupného bude věnován na opravy kostela.
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
– 8. ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta
		 – trasa povede z náměstí na hrad, kategorie sportovců od předškoláků po veterány.
1. ledna od 14 hodin na náměstí v Pecce
– 24. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
		 – občerstvení zajištěno na vyhlídce a v cíli v sále hasičské zbrojnice v Pecce.
6. ledna od 15 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Literární kavárnička
– přátelské posezení s knížkou a kávou. Vstup zdarma, cena kávy od 10,- Kč
- Zákusky na objednávku.
16. ledna od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Výroční valná hromada SDH Pecka - občerstvení zajištěno.
23. ledna od 20 hodin, KD Kal – Hasičský ples
- hudba Tandem Band, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
27. ledna v 8 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Zájezd na závěrečný seminář do Smiřic
		 - s doprovodným programem. Pouze pro účastníky VU3V

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz

web: www.mestys-pecka.cz

