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 27. dubna 2018.
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
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 se koná
ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13.30 do 16.30 hodin v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Termín jarních prázdnin: od 5. 3. do 9. 3. 2018

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Březen – měsíc čtenářů
Knihovna Kryštofa Haranta se zapojuje do 9. ročníku celostátní akce
na podporu čtenářské gramtnosti. V měsíci březnu jsme proto pro Vás
připravili program akcí pro celou rodinu. Dospělé zveme na některou
z přednášek, pro děti se bude konat pohádkové odpoledne plné soutěží s odměnami. Po celý měsíc budou probíhat kurzy anglického jazyka
a přednášky VU3V. Za našimi žáky ZŠ přijede spisovatelka Martina
Drijverová a bude s nimi besedovat o Karlu IV. a s těmi staršími o literární tvorbě. Součástí besedy bude i prodej knih. Vstup na přednášku
o čokoládě je 50,- Kč, vstup na ostatní akce je zdarma.
Budeme se na Vás těšit v knihovně při akci nebo při běžném půjčování.

Knihovna Kryštofa Haranta připravuje
Tvůrčí dílny pro dospělé. Dejte prostor své tvořivosti a objevte svůj
skrytý talent. Tvůrčí dílny se budou konat v knihovně pod vedením
p. Kalistové. Cena jedné se bude odvíjet podle materiálu, do 200,- Kč
za jednu dílnu. Téma první tvůrčí dílny je malování na hedvábí, program další dílny bude upřesněn podle zájmu a požadavků. Na každou
dílnu je potřeba se předem přihlásit. Termín bude upřesněn dle dohody a dle volné kapacity v knihovně.
Hlaste se, prosím, na tel.: 493 799 015 nebo 602 556 142 nebo osobně v knihovně.

Úřad městyse Pecka

Dotace pro neziskové organizace na rok 2018
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Svoz popelnic v březnu 2018
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		13. března
Bělá u Pecky				

14. března

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2018
Bělá u Pecky
Pecka
- Špačníky
- u rybníku
- u p. Bergmanové
- u úřadu městyse
- Desatero
Lhota u Pecky
Staňkov		
Vidonice		
Kal		
Bukovina u Pecky
Arnoštov		
Horní Javoří

9. 3.
9. 3.
16. 3.
16. 3.
23. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 3.
6. 4.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

-

11. 3.
11. 3.
18. 3.
18. 3.
25. 3.
25. 3
1. 4.
1. 4.
8. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 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.

Informace z fary
Farní úřad Pecka oznamuje, že na jím spravovaném území, kam patří i naše obec, bude
probíhat Misijní týden. V rámci něho budou ve dnech 17. – 24. března navštěvovat všechny
občany ve farnosti pomocníci pana faráře z Pecky. Při této příležitosti vám předají jeho
pozdrav a časopis Milujte se! Vše je zdarma. Upozorňujeme, že akce se koná s vědomím
Úřadu městyse Pecka a nejedná se o podomní prodej ani o komerční nabízení služeb.
Součástí programu budou besedy na témata inspirovaná běžným životem laděná v duchu předvelikonočního času. Akci lze chápat také jako den otevřených dveří fary, která
duchovně spravuje vaše oblast. V naší obci se budou besedy konat v přívětivém prostředí
a program bude následující:

Rozvrh besed (informačních scůzek s občany)
Čtvrtek
Pátek
Sobota

22. 3. 2018 od 16:00 hodin
23. 3. 2018 od 19:00 hodin
24. 3. 2018 od 15:00 hodin
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2018
Poplatek z odpadu - nezměněn
Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena známka na rok 2018, 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 2018.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné
Kódy částí Městyse Pecka :
Pecka, Lhota u Pecky 1
Arnoštov
2
Bělá u Pecky
3
Bukovina
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 2018.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2018.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 + kód obce + číslo popisné

Fotbalová sezóna začíná, přijďte fandit
11.3.2018 – 14:30 hod. – hřiště LB (krajský přebor mužů)
TJ LB-Pecka „A“ : FK Jaroměř
24.3.2018 – 15:00 hod. – hřiště LB (krajský přebor mužů)
TJ LB-Pecka „A“ : TJ Červený Kostelec
31.3.2018 – 9::00 – hřiště LB (krajský přebor mladších žáků)
FKM Javorka : TJ Chlumec/RMSK
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Kulturní, společenské a sportovní akce
2. března od 17 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Život s vášní a čokoládou: Sladké vítání jara
		
- přednáška s degustací. Povídání o historii čokolády, její výrobě a blahodárných
			 účincích na náš organismus. V průběhu večera ochutnáme 10 druhů poctivých
			 českých čokolád vyráběných s láskou a péčí z kvalitních surovin. Vstupné 50 Kč.
3. března od 20 hodin, KD Bukovina
- Tradiční vesnická tancovačka
		 – hudba Malý Drobný band, bohatá tombola, občerstvení a doprava zajištěna.
10. března od 15 hodin, KD Bělá u Pecky
– Dětský karneval
		
– hry a soutěže o ceny, občerstvení zajištěno.
15. března od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Island – po stopách horkých pramenů
		– cestopisná přednáška s projekcí Pavla Chluma a Petra Kvardy, kteří vás
			 provedou po 14 horkých pramenů, tzv. hot potech.
16. března od 9:15 hodin, náměstí v Pecce
– Pochod KČT
		 – procházka po žlutém turistickém značení do Borovnice, občerstvení v restauraci
			 U Myšáka a pěšky zpět do Pecky. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se
			 projít s kolektivem.
16. března od 22 hodin, hrad Pecka
– Krkonošský survival
		
– start jednoho z nejextrémnějších závodu v ČR. Závodníci s čelovkami proběhnou
			 okrajovými částmi Pecky. Tak se nelekejte a přijďte je podpořit.
23. března od 17:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Osobní styl a image
		 - přednáška o stylu a oblékání. Lektorka vám poradí, jak se správně oblékat, jak
			 kombinovat různé vzory, jaké doplňky a šperky je vhodné používat a mnoho
			 dalšího. Lektorkou je profesionální stylistka a vizážistka Dana Beranová.
30. března od 14 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Pohádkové odpoledne s H. Ch. Andersenem
		
- Odpoledne plné pohádkových úkolů a soutěží s odměnami pro děti
31. března od 10 hodin, hrad Pecka
– Otvírání hradu Pecka
		
– slavnostní zahájení turistické sezóny na hradě Pecka za účasti Kryštofa Haranta,
			 jeho manželky a družiny – představení nového vydání Harantova cestopisu –
			 tradiční velikonoční jarmark

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

