informuje

V období od 2. září 2019 do 13. září 2019, byl v budově
Úřadu městyse Pecka vyložen obnovený katastrální operát
v katastrálním území Pecka.
Od 1. října 2019 vejde v platnost nová digitalizovaná mapa
katastrálního území Pecka. Všichni občané, kteří digitalizací
doznají změny – např. sloučení parcel, změna výměr, změna
číslování parcel, musí podat daňové přiznání z nemovitých věcí
do 31.1.2020.
Pokud si nejste jisti, zda u vás došlo ke změnám, na Úřadě městyse
Pecka vám vyhotovíme srovnávací sestavu, z které jsou patrné
veškeré změny ve vlastnictví nemovitostí.

Územní plán — změny
Na základě ukončené digitalizace celého území Peckovska Městys
Pecka vyhlašuje sběr žádostí o změny v územním plánu Městyse
Pecka ve všech částech obce. Pokud máte požadavky na změny
územního plánu obce, zašlete nám je na příslušném formuláři
umístěném na webových stránkách obce www.mestys-pecka.cz/
urad-25/urad-mestyse/formulare/ - nejdéle do 31.12.2019. Později
podané žádosti nebude možné zapracovat.

Svoz popelnic v říjnu 2019
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 22. října

Bělá u Pecky			

středa 9. a 23. října

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné
120 l popelnice.
Topné období je tady, proto důrazně žádáme občany, aby
do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý
popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout. Na
popel, který je odkládán ve sběrném dvoru, jsou připraveny
zvláštní nádoby. Při ukládání popelu ve sběrném dvoru je nutné
informovat obsluhu sběrného dvoru!!!

Úřad městyse Pecka

Digitalizace katastru Pecka

10/2019
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Při ukládání velkoobjemového odpadu (např. skříně, stoly, židle, pohovky) je nutné
odpad rozbít na skladné části (desky, prkna, apod.). Celé kusy nábytku nebude možné
uložit a budou vráceny zpět k demontáži.
Dále upozorňujeme občany, že odevzdané elektrospotřebiče ve sběrném dvoru
musí být kompletní a je zakázáno z již odevzdaných spotřebičů ve sběrném dvoru
cokoliv demontovat. Bezplatný zpětný odběr elektrozařízení je možné uplatnit jen u
kompletních spotřebičů.

Svoz popelnic v Bělé u Pecky
Vzhledem k tomu, že se množí připomínky k četnosti svozů popelnic v Bělé u Pecky (v
letním období při měsíčním svozu odpad v popelnicích páchne), vyzýváme občany Bělé,
aby sdělili na Úřadě městyse Pecka, jaký svoz popelnic preferují:
a) 14 denní svoz v zimním období a měsíční v létě (stávající stav)
b) 14 denní svoz v letním období a měsíční v zimě (nyní v Pecce, Lhotě a Vidonicích)
Své názory, prosím, doručte na úřad buď osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt: podatelna@mestys-pecka.cz, tel. 493799170.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Zveme Vás do knihovny na celostátní kampaň TÝDEN KNIHOVEN. Připravili jsme pro
Vás opět několik zajímavých akcí: od 2. října zahajujeme zimní semestr Virtuální
univerzity třetího věku, přijďte se nezávazně podívat na první přednášku s možností
přihlásit se ke studiu. Dále bude probíhat ještě možnost přihlásit se do kurzů angličtiny
pro začátečníky a pokročilé - pondělky a středy odpoledne. Vřele doporučujeme dětem
také ve čtvrtek 3.10. účastnit se zábavného odpoledne v knihovně, které vyvrcholí
hledačkou a opékáním buřtů. Třešničkou na dortu bude o týden později vystoupení Ivo
Jahelky na sále hasičské zbrojnice. Koncert se koná k připomenutí 100. výročí přijetí
prvního knihovnického zákona a pan Jahelka k této příležitosti složil pro knihovny
speciální písničku, kterou nám zahraje. Zveme všechny příznivce knihoven, čtení,
zákonů, práva a pana Jahelky 10.10.2019 v 17 hodin do sálu hasičské zbrojnice v Pecce.
Více informací v knihovně.

Základní škola Pecka informuje
Člověk a technika
Na základě doporučení ČŠI jsme byli přizváni k novému projektu MŠMT. Jedná se o
pilotní ověřování Rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických
činností. Projekt má ověřit plán MŠMT na úpravu osnov v oblasti technického vzdělávání
s ohledem na schopnosti dětí a vybavení škol. Projektu se účastní 35 škol z celkového
počtu 4200 škol a my jsme mezi nimi.
Pro naši školu to znamená sice spoustu práce navíc, ale i značnou prestiž v oblasti
školství. Takže vzhůru do práce!
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Sběr pro Diakonii Broumov
V měsíci říjnu 2019 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi, hraček
apod. pro Diakonii Broumov. Přesný termín bude včas vyvěšen na úřední desce úřadu a
na internetových stránkách obce.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
• Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
• Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
• Záclony, závěsy – nepoškozené
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Knihy
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Věci, které nemůžeme vzít:
• znečištěný a vlhký textil
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
• lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí
pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let
Výhody programu:
• program platí pro celé území České republiky;
• mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
• správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB,
• dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení
obydlí).
Program se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úvěr
•
•
•
•

lze využít na:
výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
modernizaci obydlí.

Více informací na www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/
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Kulturní, společenské a sportovní akce

»»
»»

»»

»»
»»
»»
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středa 2. října, 9.30 hodin, knihovna Kryštofa Haranta
Virtuální univerzita 3. věku
První přednáška zimního semestru. Cena: 350 Kč pro registrované čtenáře, 400 Kč
pro ostatní.
čtvrtek 3. října, od 13.00 hodin, knihovna Kryštofa Haranta
Zábavné odpoledne s knihovnou
Odpoledne plné her pro děti od 9 let, které vyvrcholí v 15 hodin hledačkou
s opékáním buřtů. Občerstvení zdarma. Možnost vyhrát drobné odměny.
Občerstvení zajištěno. Přijďte pobejt.
pátek 4. října, 8,44 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
autobusem do Nové Paky, odtud pěšky — Husák — Vrchovina — Novopacké
vodopády — Stupenský kostelík — Pecka. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv.
Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
čtvrtek 10. října, od 17.00 hodin, sál Hasičské zbrojnice Pecka
Ivo Jahelka — koncert
Podzimní turné po knihovnách. Koncert se koná u příležitosti 100. výročí přijetí
knihovnického zákona. Vstupné dobrovolné.
sobota 12. října, od 16.00 hodin, Hrad Pecka
Tajuplný hrad Pecka
Večerní kostýmované pohádkové prohlídky hradu Pecka
pátek 25. října, od 17.30 hodin, Mateřská škola Pecka
Lampionový průvod s ukládáním broučků k zimnímu spánku
Sejdeme se v 17:30 hodin u mateřské školy. Těšíme se na všechny děti, které
půjdou na poslední vycházku před zimou s Čmeldou, Brumdou i s Beruškou.
Připravte si doma lampiony nebo si je přijďte s námi vyrobit v pondělí 21. října
od 15:00 hodin do mateřské školy.
sobota 9. listopadu od 18.00 hodin, kulturní dům Kal
Cesta na kole do Turecka a zpět
Beseda s panem Janečkem. Malé občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Kal.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

