informuje

Přijďte si protáhnout tělo, cvičíme každou
od 19 do 20 hodin – cvičitelka MUDr. Zdena Kracíková.

středu

Svoz popelnic v řijnu 2017
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
24. října
Bělá u Pecky				
11. a 25. října
Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné
120 l popelnice.
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.

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje

Zveme Vás na tradiční Týden knihoven, který se koná ve dnech
2. – 8. října. Těšit se můžete například na ukázkovou hodinu angličtiny pro nejmenší, zahájení dalšího semestru VU3V, přednášku
Jitky Mečířové a mnoho dalšího. Po celý týden přihlašujeme nové
čtenáře zdarma a nabízíme amnestii dlužníků. Pro děti vyhlašujeme novou soutěž „Jsem super čtenář“ – pravidla na www
stránkách knihovny nebo k vyzvednutí v knihovně. Od října pro
Vás také zavádíme novou službu – půjčování deskových her domů.
K zapůjčení hry je potřeba občanský průkaz a platná registrační
karta do knihovny, žádné další poplatky navíc. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení voliči,
jak jistě víte, budeme ve dnech 20. a 21. října 2017 volit zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Není
to jen o tom hodit hlas do volební urny. Je to o rozhodnutí, jakým
směrem se bude naše země dál vyvíjet. Jestli na východ, vstříc
autoritářským formám, nebo na západ, směrem k demokratickým
společnostem uznávajícím základní lidská práva. Dobře proto zvažte, jaký volební lístek s jakým číslem do volební urny vhodíte.
Přijďte, prosím, k volbám a pomozte ovlivnit další vývoj naší

Úřad městyse Pecka

Kondiční cvičení pro ženy

10/2017
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krásné země.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starostka Městyse Pecka podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne
20.10. 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 21.10. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Hlasování v jednotlivých částech obce Pecka:

3.
4.
5.
6.

Pecka
sál hasičského zbrojnice

v pátek 20. října
v sobotu 21.října

od 14.00 do 22.00 hodin
od 8.00 do 14.00 hodin

Bělá u P. - kult. dům
Bělá u P. + H.Javoří

v pátek 20. října
v sobotu 21. října

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00do
9.00 hodin

Vidonice
klubovna

v pátek 20. října
v sobotu 21. října

od 14.30 do 16.00 hodin
od 8.00 do 9.00 hodin

Staňkov
obecní dům

v pátek

20. října

od 16.45 do 18.00 hodin

Kal
kulturní dům

v pátek 20. října
v sobotu 21. října

od 19.30 do 21.00 hodin
od 9.30 do 10.30 hodin

Bukovina – kult. dům
Bukovina + Arnoštov
v pátek 20. října
od 17.00 do 18.00 hodin
+ Horní Javoří
v sobotu 21.října
od 9.30 do 10.30 hodin
Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Hlasovací lístky budou oprávněným voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem
voleb.
Ze závažných důvodů může oprávněný volič požádat úřad městyse a ve dnech voleb
okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to v sobotu 21. října
mezi 11.00 – 13.00 hodinou.
Voliči z Bělé, Horního Javoří, Arnoštova, Bukoviny, Staňkova, Vidonic a Kalu mohou
hlasovat ve volební místnosti v Pecce pouze v době, kdy se nehlasuje v příslušné
části obce.

Oznámení Katastrálního úřadu Jičín o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Městys Pecka podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad“)
č.j. OO-1/2014-604 oznamuje, že v budově úřadu Městyse Pecka, místnost zasedací,
v období od 2.10.2017 do 13.10.2017, vždy v pracovních dnech, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území
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Pecka, část obce mimo obvod obnovený novým mapováním, obce Pecka.
Dne 02.10.2017 v době od 09.00 do 16.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované
údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).
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 493 547 316
nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti
v Jičíně. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla
zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku
[§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich
zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního
zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby
se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do
15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad
(§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou
změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 31. 10.
2017 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální
úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát
(§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto
oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
3. října od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Angličtina s hastrmánkem Pecičkou – ukázková hodina
		
- Kurz angličtiny pro předškolní děti, přijďte se podívat, můžete se případně
			 rovnou přihlásit. Cena kurzu 600,-Kč/rok
4. října od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Zahájení zimního semestru VU3V
– výběr ze dvou témat: České dějiny a jejich souvislosti nebo Barokní architektura
		 v Čechách. Cena 350,-Kč pro registrované čtenáře, 400,-Kč pro ostatní
5. října od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
		
- vycházka na hřiště. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
6. října od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Hodinka s Eduardem Štorchem
- přednáška Jitky Mečířové, vstup zdarma
6. října od 19 hodin, hrad Pecka – Hradní filmové promítání
7. října od 17 hodin, hrad Pecka
– Koncert Pifferaios, Toni dei Signori Lázně Bělohrad a SPS Continuo Mnichovo Hradiště
		
– vstupné dobrovolné
11. října od 15 hodin, MŠ Pecka
– Prstohrátky aneb Písničky a říkání prstíky nám prohání
		
- Odpoledne plné písniček, vyprávění, hraní, ale i vyrábění. Na akci jsou zvány
			 nejen děti z mateřské školy s jejich rodiči, ale také děti, které ještě do mateřské
			 školy nechodí a chtějí si s námi společně pohrát.
12. října od 16 hodin, malý sál MKS Nová Paka
– Jak pracovat doma s dítětem tak, aby bylo úspěšné (nejen ve škole)
		
- beseda s Mgr. Martou Ventrubovou, speciální pedagožkou.
15. října od 14 hodin, před kostelem sv. Bartoloměje –Poděkování za úrodu
- Tradiční podzimní slavnost s posvěcením plodů letošní sklizně a malým výměnným
		 trhem domácích plodin a výrobků.
17. října od 16 hodin, malý sál MKS Nová Paka – Logopedické problémy dětí
– beseda s PhDr. Petrou Bendovou, Ph.D., speciální logopedkou.
19. října od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- Program: koupání v bazénu v Nové Pace. Nejen pro ty, kteří s námi minule
		 nemohli. Sraz v 16 hod. u knihovny nebo v 16:15 u bazénu v Nové Pace.
20 října od 17,30 hodin, MŠ Pecka
– Tradiční Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku
		
- Sraz v 17:30 hodin u mateřské školy. Těšíme se na všechny děti, které půjdou
			 na poslední vycházku před zimou s Čmeldou, Brumdou i s Beruškou. Připravte
			 si doma lampiony nebo si je přijďte s námi vyrobit v úterý 17. října od 15:00 hodin
			 do mateřské školy.
30. října od 17,30 hodin, náměstí Kryštofa Haranta v Pecce - Jak je důležité míti Filipa
– Zájezd na divadelní představení do Městského divadla v Mladé Boleslavi.
		 Cena: 250,- Kč, doprava hrazena z KS Harant. Předprodej vstupenek v Knihovně
		 do 15.10.2017.
23. listopadu od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Mateřský klub Harantíci
– Program: Logohrátky s paní Smotlachovou

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

