informuje

Jsme na Facebooku. Staňte se našimi fanoušky. Najdete nás
pod jménem: Knihovna Kryštofa Haranta a Informační centrum
Pecka. Naleznete zde ty nejčerstvější informace o dění u nás,
zajímavosti ze světa knih, knihoven a čtení a mnoho dalšího.
Sdělte nám své dojmy, komunikujte, bavte se s námi. Těšíme se
na Vás na nejrozšířenější sociální síti v ČR.
Knihovna Kryštofa Haranta pořádá jazykový kurz:

Angličtina pro každodenní život
(pro mírně pokročilé)
- cena: 100/Kč za hodinu
- každý čtvrtek od 15 do 16 hod., od 16 do 17 hod. nebo
od 17 do 18 hod.
(přesný čas bude určen dle možností)
Zájemci hlaste se na tel.č.: 493 799 015 nebo osobně v knihovně.

Místní knihovna Vidonice
Knihovna ve Vidonicích má nové webové stránky. Najdete je
na adrese: www.knihovnavidonice.webk.cz.

Prodej slepiček
Firma Dráb - Červený Hrádek oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snůškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý, stáří
14 – 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze
z našeho chovu!
Prodej se uskuteční v pátek 27. března 2015.
Místo prodeje: Pecka - u pošty - 15.10 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Úřad městyse Pecka
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
Poplatek z odpadu - nezměněn!

Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena známka na rok 2015, 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 2015.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 +kód části 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
1340816

Poplatek ze psů - nezměněn!

Výše poplatku v územním celku Městyse Pecka činí:
v Pecce za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa
poživatelé invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého, které jsou jediným zdrojem příjmu
nebo důchodu sirotčího (dále jen důchodci)
za prvního psa
důchodci za druhého a každého dalšího psa

180,- Kč/rok
360,- Kč/rok

100,- Kč/rok
200,- Kč/rok

V místních částech Arnoštově, Bělé, Bukovině, Horním Javoří, Kalu, Staňkově
a Vidonicích činí poplatek:
za prvního psa
120,- Kč/rok
za druhého a každého dalšího psa
240,- Kč/rok
důchodci za prvního psa
80,- Kč/rok
důchodci za druhého a každého dalšího psa
160,- Kč/rok
Poplatek zůstává stejný jako v minulých letech a je splatný do konce března 2015.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce
března 2015.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 +kód části městyse +číslo popisné

Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek - nezměnen
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2015 za rok 2014.
Poplatek z ubytovací kapacity		
4 Kč
Poplatek rekreační		
8 Kč
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Svoz popelnic v březnu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
17. března
Bělá u Pecky				
4. a 18. března
Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.
Z důvodu velmi častých požárů kontejnerů na směsný odpad (v okolních obcích
a ve sběrném dvoru) vyzýváme občany, aby do nich neukládali žhavý popel,
je nutné ho nechat alespoň 3 dny vychladnout.

Svoz velkoobjemového odpadu pro rok 2015
Bělá u Pecky

13.3. - 15.3.

Staňkov

3.4. - 5.4.

Pecka: Špačníky

13.3. - 15.3.

Vidonice

10.4. - 12.4.

u rybníka

20.3. - 22.3.

Kal

10.4. - 12.4.

u p. Bergmanové

20.3. - 20.3.

Bukovina

17.4. - 19.4.

u úřadu městyse

27.3. - 29.3.

Arnoštov

24.4. - 26.4.

Desatero

27.3. - 29.3.

Horní Javoří

Lhota u Pecky

3.4. -

1.5. - 3.5.

5.4.

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.

Zateplení mateřské školy
Na letošní rok se nám podařila získat dotace z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí na „Energeticky úsporná
opatření objektu mateřské školy“. Práce budou zahájeny 2. března 2015, od tohoto
termínu bude provoz mateřské školy přemístěn do budovy základní školy.
Celá akce zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení obvodového pláště budovy
včetně nové fasády, zrušení topného kanálu ze základní školy, vybudování plynové
kotelny a instalaci tepelného čerpadla. V součinnosti s těmito pracemi bude probíhat rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody a omeletní výmalba objektu.
Již v září 2015 se děti budou vracet do zrekonstruované školky.
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Informace pro pořadatele akcí všeho druhu
Vážení pořadatelé společenských akcí v Pecce a okolí. Prosíme Vás o zasílání informací o Vašich akcích pro možnost publikování upoutávek v médiích co nejdříve (nejlépe alespoň měsíc před termínem akce) na tuto adresu:
knihovna.pecka@seznam.cz. Případné změny hlaste ihned na stejnou adresu.
Dále můžete zasílat také plakáty v elektronické podobě, které vystavíme na stránky města a na Facebook informačního centra. Plakáty možno také donést v papírové podobě do knihovny. Děkujeme za spolupráci.

Kulturní, společenské a sportovní akce
4. března od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Seminář o stylu a oblékání
– setkání se stylistkou Danou Beranovou. Vstupné 50,-Kč.
7. března od 20 hodin, KD Bukovina u Pecky – Tradiční vesnická tancovačka
– hudba Duo Proteus, bohatá tombola. Doprava zajištěna v 19 hodin, trasa
		 Bělá u Pecky, Lhota, Staňkov, Pecka nám., Vidonice, Kal - Bukovina.
12. března od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Speciální dílnička na přání
– šijeme sukně. Cena 50,-Kč za materiál na jednu sukni. Přihlášky na
		 tel. 493 799 015 nebo osobně v knihovně.
19. března od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Dílnička pro děti a dospělé
– Cena 30,-Kč za materiál na jednu dílničku. Příchod možný kdykoliv v
		 průběhu akce. Doporučujeme vhodné pracovní oblečení.
21. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Dětský pohádkový karneval – organizátor Mateřská škola Pecka
21. března od 20 hodin, KD Čeperka ve Staňkově – Hasičský ples
– hudba Duo Kindl, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny
22. března od 17 hodin, fara Pecka - Česání ovoce
- (Nejen) poezie nositele Nobelovy ceny, bengálského básníka a vizionáře
		 Rabíndranátha Thákura v komorním divadelním provedení
27.- 28. března od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Noc s Andersenem
– kouzelná noc plná překvapení, soutěží, her pro děti 1. stupně ZŠ. Přihlášky
		 jsou připraveny k vyzvednutí v knihovně. Poplatek 60,-Kč na občerstvení
		 a odměny pro děti
28. března od 10 hodin, hrad Pecka - Otvírání hradu Pecka s Kryštofem Harantem
– Tradiční jarní slanost při příležitosti zahájení návštěvnické sezony
- Historický průvod, předvelikonoční jarmark, prohlídky, šermířská a taneční
		 vystoupen
1. dubna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Jordánsko
- cestopisná přednáška, vstupné 30,-Kč
4. dubna od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Velikonoční zábava s jarními specialitami – přijďte se pobavit a ochutnat.

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

