informuje

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve Staňkově, Lhotě
u Pecky, Pecce (mimo části od kostela ke hřbitovu a dále směrem k Tibě) ve dnech:
12.5.2015
7.30 - 17.30
13.5.2015
7.30 - 17.30
19.5.2015
7.30 - 18.00

Městys Pecka a Sbor dobrovolných hasičů Pecka
si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní předaní hasičských vozidel
Tatra T-815 a Volkswagen Transporter
jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Pecce
konané v sobotu 16. května 2015 od 14:00 hodin na náměstí
Kryštofa Haranta v Pecce.

Úřad městyse Pecka

ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

5/2015
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Svoz popelnic v květnu 2015

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
12. a 26. května
Bělá u Pecky				
13. května
Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.
Dále upozorňujeme, že místní poplatek z odpadu měl být uhrazen do 31.3.2015, při
výzvě k úhradě bude již připočten poplatek z prodlení.
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.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Chystáme pro vás nový projekt: Univerzita třetího věku. Projekt je určen všem
seniorům. U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni. Knihovna Kryštofa Haranta plánuje v letošním roce zahájit virtuální U3V. Garantem studijního programu
a rganizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.
Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách. VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy.
Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy
včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba
14 dní. Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou.
Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se senioři velmi rychle
naučí a postupně si osvojí – i podle vzoru svých spolužáků - ovládání internetu,
popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory
nedílným pozitivem, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.
Pozitivem Virtuální U3V je pro seniory - mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni - i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti
v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce. Prosíme případné zájemce, aby se začali nezávazně
hlásit do prvního semestru, který plánujeme spustit v říjnu 2015. Hlásit se můžete
telefonicky na č. 493 799 525, e-mailem: knihovna.pecka@seznam.cz nebo osobně
v knihovně.

SDH Bělá u Pecky zve
na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se koná v Bělé u Pecky v sobotu
30. května 2015 od 13:00 hodin na louce za vsí směrem do Stupné.
Pořadatelé, členové SDH Bělá u Pecky, srdečně zvou hasičské sbory a ostatní
příznivce k účasti.
Po skončení soutěže bude na místě následovat společenská taneční zábava.
Hudba a dostatečné občerstvení je zajištěno.
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Základní škola Pecka informuje
Sběr starého papíru
v pondělí 11. května od 7 do 16 hod.
v úterý 12. května od 7 do 15 hod.
Papír může být netříděný, ale svázaný!
Výtěžek z tohoto sběru bude věnován na podporu onkologicky nemocným dětem. Slavnostní předání se uskuteční v neděli 7. června 2015 na náměstí v Pecce
při 6. ročníku veřejné cyklotour Na kole dětem.

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.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj oznamuje
Ode dne 30. 4.2015 do dne 1.6.2015 jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8 do 17 hodin
		
úterý
od 8 do 15:30 hodin
		
středa
od 8 do 17 hodin
		
čtvrtek od 8 do 15:30 hodin
		
pátek
od 8 do 14 hodin
zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu
územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí
na rok 2015.
Pro platbu daně z nemovitých věcí je poplatníkovi zasílána složenka.
Vyměřená daň z nemovitých věcí, pokud nepřesáhne částku 5 000,-Kč, je splatná
nejpozději do 31.5.2015. Výjimku tvoří poplatníci provozující zemědělskou výrobu
a chov ryb a ti, co jejich vyměřená daň přesáhne 5 000,-Kč.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
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.
7. května od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Dílnička pro děti a dospělé
– Srdíčko pro maminku, navíc zdarma výroba Barbie přáníčka.
		 - Cena 30,-Kč za 1 dílničku, vhodné pracovní oblečení.
8. května od 20 hodin, hrad Pecka – Vzpomínka na Karla Kryla
– kytarový koncert Jaroslava Čížka s písněmi Karla Kryla
16. května od 14 hodin, náměstí Kryštofa Haranta
– Slavností předání hasičských vozidel
18. května od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Na kole dětem
- přednáška o nadcházející červnové akci s promítáním videa. Pořadem
		 provází Ing. Josef Berger.
20. května od 16 hodin, sál hasičské zbrojnice – Pasování na čtenáře
– oslava vstupu prvňáčků do řad čtenářů, ocenění jejich celoroční práce.
		 Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a přátelé.
25. května od 18 hodin, fara - Beseda s pamětnicí holocaustu Martou Kottovou
– spojené s projekcí filmu Brundibár, který dokumentuje autentické předsta		 vení sehrané dětmi vězněnými v Terezíně, mezi nimiž byla i M. Kottová.
29. - 31. května od 14 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– VIII. Motosraz Pecka 2015
		
- Účinkují: Walda Gang, Vaťák, Alibi rock, Iron Maiden revival, Fénix a další.
29. května od 19 hodin, kostel sv. Bartoloměje – Noc kostelů
30. května od 13 hodin, Bělá u Pecky – 1. kolo soutěže v požárním sportu
– občerstvení, hudba, společenská zábava zajištěny.
3. června od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Vzpomínka na historickou Pecku
– promítání fotoklipů s historickými fotografiemi městečka. Slovem provází
		 Naďa Hamanová.
5. června od 17:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Houby od jara do zimy
– přednáška s fotoprojekcí mykoložky J. Pravcové.
7. června, Náměstí Kryštofa Haranta – 6. ročník Na kole dětem
– veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem. Sportovní projekt na podporu
		 onkologicky nemocných dětí. Přidat se může každý na kousek, etapu nebo
		 celou trasu. Akce probíhá od 3. do 13. června napříč celou Českou republikou.

e-mail: podatelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

