informuje

Městys Pecka vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí finančního
příspěvku na kulturní, společenské a sportovní akce zaměřené
na aktivity pro děti a mládež. Žadatelem může být nezisková
organizace. Uzávěrka příjmu žádostí končí dnem 27. dubna 2015.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka
nebo na internetových stránkách obce: www.mestys-pecka.cz

Zákaz volného pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství
Žádáme majitele psů, aby své miláčky nenechávali volně
pobíhat po veřejných prostranstvích.
Pokud majitel svého psa nezvládá, je nutné, aby při pobytu
a pohybu psů po nezabezpečených pozemcích byli na vodítku
a měli nasazeny pevné náhubky. Pustit psa z vodítka lze jen
za předpokladu, že je pes spolehlivě ovládán povely, má náhubek a majitel psa je v blízkosti.
Dalším problémem je znečišťování veřejných prostranství
psími exkrementy. Právě v jarním období se nejvíce projeví
znečištěné chodníky, veřejná prostranství a viníci jsou většinou
majitelé psů. Apelujeme na ně, aby si po svých miláčcích uklízeli, aby je nenechávali volně pobíhat po vesnicích.
Městys Pecka má vydanou obecně závaznou vyhlášku
„O zákazu volného pobíhání psů“. Porušování a nedodržování
této vyhlášky řeší správní odbor Městského úřadu v Nové Pace,
uložená pokuta může být až do výše 30.000,-Kč.

Inzerát
Sháníme ke koupi nebo pronájmu rodinný dům, chalupu v Pecce
a blízkém okolí do 15 km. Děkujeme za nabídky. Tel.: 777 828 889

Pozvání
Dne 30.4.2015 od 17 hodin pořádá Lyžařský areál Pecka v Dolcích
Pálení čarodějnic. Občerstvení zajištěno, zábavné hry pro děti.

Úřad městyse Pecka

Městys Pecka
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Svoz popelnic v dubnu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
14. dubna
Bělá u Pecky				
15. dubna
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
Lhota u Pecky

3.4. -

5.4.

Staňkov

3.4. -

5.4.

Vidonice

10.4. - 12.4.

Kal		

10.4. - 12.4.

Bukovina

17.4. - 19.4.

Arnoštov

24.4. - 26.4.

Horní Javoří

1.5. -

3.5.

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 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.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v katastrálním
území Staňkov a Vidonice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí:
V období od 11. 5. 2015 do 22. 5. 2014 vždy v pracovních dnech bude v zasedací
místnosti úřadu Městyse Pecka vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
katastrálního území Staňkov a Vidonice obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu.
Dne 11. 5. 2015 v době od 9.00 do 16.00 bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu. V ostatních dnech poskytne informace zaměstnanec obce.
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Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Využívání Internetu v knihovně pro děti do 15 let je možné pouze se souhlasem
rodičů. Děti si mohou vyhledávat informace a hrát některé počítačové hry – zakázané jsou střílečky, bojové hry apod. Od března platí, že jedno dítě může využívat
počítač k hraní her pouze na omezenou dobu – půl hodiny. Rodiče bychom chtěli
upozornit: děti v knihovně tráví čas při různých aktivitách - čtení knih, setkávání
se s kamarády, hraní stolních her, psaní domácích úkolů, hledání informací v knihách - netráví čas pouze u počítače. Mnoho z nich využívá knihovnu jako útočiště
v době, kdy čekají na autobus či na začátky kroužků a podobně. Prostory knihovny
jsou tak využívány i jako volnočasové centrum pro děti. Všichni musí dodržovat
knihovní řád – pokud se chovají nevhodně, jsou z knihovny vykázáni. Dětem, kterým rodiče nedají souhlas s využíváním internetu v knihovně, je zakázán k počítači
přístup. V případě jakýchkoliv dotazů či stížností, je možno obrátit se na knihovnu
buď osobně, nebo telefonicky na tel: 493 799 525.

Novinka:

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.

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.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
1. dubna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Jordánsko
– cestopisná přednáška. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou
		 arabským královstvím plným strmých údolí a laskavých lidí. Vstupné 30,-Kč.
4. dubna od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Velikonoční zábava s jarními specialitami
		
– přijďte se pobavit, ochutnat dobré jídlo a pití. K poslechu a tanci hraje
			 country skupina Náhoda.
4. dubna od 17 hodin, hrad Pecka – Ku hradu krok
11. dubna od 13 hod., u budovy OU Ostroměř – Archeologická vycházka
– hradiště Ostroměř, archeologické nálezy na katastru. Organizuje Knihovna
		 Kryštofa Haranta v Pecce.
11. dubna od 19 hodin, farní stodola – Minifestival outdoorových filmů
		
– akci organizuje o.s. Bezdružic
16. dubna od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Dílnička pro děti a dospělé
– cena 30,-Kč za 1 dílničku. Vhodné pracovní oblečení.
18. dubna od 18 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
- Otevírání šoupátek 2015
		
- zahájení motorkářské sezóny. K poslechu a tanci hraje skupina Malý
			 Drobný Band, dobré jídlo samozřejmostí.
25. dubna od 13 hodin, hotel Koruna – Mariášový turnaj
– o pamětní list Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a pána na Pecce.
		 Předběžné přihlášky se přijímají od 12.30 do 13.30 hodin
		 na tel. 723 464 093. Guláš i zajímavé ceny včetně dobré pohody zajištěny.
25. dubna od 17 hodin, hrad Pecka - Pifferaios a Tibia Pragensis
– společný koncert flétnových a vokálních souborů z regionu.
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.
2. května od 8 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – Bloudění Podkrkonoším
– 6. ročník setkání přátel cyklistiky. Prezentace již v pátek 1. května od 18 hodin.
6. května od 17,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Za císaře pána
– hudebně-literární pásmo spolku DIV a hudební skupiny Ze Šuplíku. V pořadu
		 zazní zbrusu nová píseň o Kryštofu Harantovi složená speciálně pro Pecku.
		 Akce se koná v sálu hasičské zbrojnice v Pecce. Vstupné dobrovolné.

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

