informuje

Městys Pecka vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí dotace
na kulturní, společenské a sportovní akce. Žadatelem může být nezisková organizace nebo fyzická osoba, která má sídlo (nebo trvalé
bydliště) ve správním území Městyse Pecka.
Uzávěrka příjmu žádostí končí dne 3. dubna 2017.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse
Pecka nebo na internetových stránkách obce - úřední deska: www.mestys-pecka.cz

Základní škola a Mateřská škola Pecka
Termín jarních prázdnin: od 27.2. do 3.3. 2017

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Od 1.2.2017 je pevná linka 493 799 525 ZRUŠENÁ. Linka
493 799 015 zůstává i nadále platná. Nové mobilní číslo knihovny
platné od 9.1.2017 je 602 556 142. Děkujeme za pochopení.

Březen – měsíc čtenářů
V rámci celostátní kampaně vás srdečně zveme do knihovny.
V měsíci březnu jsou u nás v centru zájmu naši čtenáři. Akcí
v knihovně se ale může zúčastnit každý. Při jejich přípravě se soustředíme na to, co vás nejvíce zajímá nebo co by vás mohlo zajímat.
Přijměte proto pozvání na přednášku o aromaterapii, cestopisnou
přednášku o Srí Lance nebo na již tradiční Noc s Andersenem
pro děti. V rámci mateřského klubu se v měsíci březnu konají další
setkání v družině ZŠ Pecka. Po celý měsíc bude probíhat literární
soutěž pro děti. Dle sjednaných termínů se koná také Virtuální
univerzita třetího věku a jazykové kurzy angličtiny. Vstup na přednášky je zdarma, účast na dalších akcích je za mírný poplatek.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Úřad městyse Pecka

Dotace pro neziskové organizace na rok 2017
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Svoz popelnic v březnu 2017
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

14. března

Bělá u Pecky				

1. a 15. března

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.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2017
Bělá u Pecky

10. 3. - 12. 3.

Pecka

- Špačníky

10. 3. - 12. 3.

- u rybníku

17. 3. - 19. 3.

- u p. Bergmanové

17. 3. - 19. 3.

- u úřadu městyse

24. 3. - 26. 3.

- Desatero

24. 3. - 26. 3.

Lhota u Pecky

31. 3. -

2. 4.

Staňkov		

31. 3. -

2. 4.

Vidonice		

7. 4. -

9. 4.

Kal		

7. 4. -

9. 4.

Bukovina u Pecky

14. 4. - 16. 4.

Arnoštov		

21. 4. - 23. 4.

Horní Javoří

28. 4. - 30. 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
odpad a odpad, který lze vytřídit.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se již neprovádí, celoročně lze tento odpad
odevzdávat ve sběrném dvoře v Pecce, kde jsou pro tento účel umístěny speciální
kontejnery!
Ve sběrném dvoře v Pecce je možné bezplatně odevzdat veškerý elektroodpad
(kompletní) v rámci systému zpětného odběru elektrozařízení.
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2017
Poplatek z odpadu - nezměněn
Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena
známka na rok 2017, 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 2017.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné
Kódy částí Městyse Pecka
Pecka, Lhota u Pecky
Arnoštov
Bělá u Pecky
Bukovina

:
1
2
3
4

VZOR – platba občana z Vidonic č.p. 16

Horní Javoří		
Kal		
Staňkov 		
Vidonice		
Variabilní symbol

5
6
7
8

1340816

Poplatek ze psů - nezměněn
Výše poplatku v územním celku Městyse Pecka činí:
v Pecce za prvního psa

180,- Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa

360,- Kč/rok

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

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 2017.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2017.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 + kód obce + číslo popisné

Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek - nezměnen
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2017 za rok 2016.
Poplatek z ubytovací kapacity		
4 Kč
Poplatek rekreační		
8 Kč
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Kulturní, společenské a sportovní akce
2. března od 9:30 hodin, ZŠ Pecka, družina
– Mateřský klub Harantíci na téma: Jarní dekorace
4. března od 20 hodin, KD Bukovina
- Hasičský ples
		 – hudba Malý drobný band, občerstvení a doprava zajištěna
10. března od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Kouzlo aromaterapie
– přednáška profesionální aromaterapeutky Jitky Procházkové
11. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Dětský karneval aneb Kočičí bál
		– Přijďte si užít odpoledne plné zábavy. Čekají na nás hry, soutěže, tance,
			 dětská tombola. Občerstvení zajištěno. Vstupné – děti a dospělí v maskách
			 zdarma, dospělí 20,- Kč.
16. března od 9:30 hodin, ZŠ Pecka, družina
– Mateřský klub Harantíci: Plenková metoda
		 – povídání na téma látkové pleny versus jednorázové.
17. března od 9 hodin, sraz u polikliniky v Nové Pace – Pochod KČT
– trasa Ořechovka, Vlkov, Kumburský Újezd, Studénka a přes sídliště zpět
		 na autobusové nádraží a odjezd do Pecky.
18. března od 17 hodin, sál hasičské zbrojnice – Valná hromada TJ Harant Pecka
- program bude zveřejněn na vývěskách oddílů
19. března od 17 hodin, sál hasičské zbrojnice
– Můžeme jako křesťané lépe porozumět islámu?
		
- přednáška a beseda s předním českým znalcem arabského světa Prof. Lubošem Kropáčkem
		 - Pořádá Římskokatolická farnost Pecka ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
24. března od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Putování ostrovem Srí Lanka
– cestopisná přednáška s projekcí Pavla Chluma a Petra Kvardy.
30. března od 9:30 hodin, ZŠ Pecka, družina
– Mateřský klub Harantíci: Háčkování s Káťou
		
– další lekce háčkování pro maminky na mateřské dovolené.
31. března od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Noc s Andersenem
- dobrodružné spaní v knihovně s bohatým doprovodným programem pro děti,
		 které navštěvují knihovnu a půjčují si knihy. Novinka: mladší děti se mohou
		 zúčastnit pouze večerního programu, bez spaní. Účast nutné domluvit předem.
1. dubna od 10 hodin, hrad Pecka
– Otevírání hradu Pecka s Kryštofem Harantem a jeho družinou
		
- příjezd nejznámějšího majitele peckovského hradu i s družinou - velikonoční
			 jarmark, živá muzika

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

