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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
v roce 2020

Úřad městyse Pecka

Upozorňujeme občany, že v měsíci březnu je poslední možnost
zaplatit místní poplatky dle Obecně závazných vyhlášek – poplatek
ze psů, z odpadu, pobytové poplatky.

Dotace pro neziskové organizace na rok 2020

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 30. dubna 2020.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka
nebo na internetových stránkách obce.

Svoz popelnic v březnu 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 24. března

Bělá u Pecky			

středa 11. března

Topná sezóna je v plném proudu, proto důrazně upozorňujeme
a vyzýváme všechny občany, aby do kontejnerů na směsný
komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat
alespoň týden vychladnout.

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků
v obcích od 1.1.2020
Obec je povinna zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25). Jedlé oleje a tuky nesmí být
soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna
občanům alespoň jeden den v týdnu.
Důvod zavedení povinnosti
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po
zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru

i

jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v
různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl). Upotřebené jedlé oleje
a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde
způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání
potrubí a další). Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle
snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů
a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Občané Peckovska jsou povinni odevzdávat upotřebené jedlé oleje a tuky ve
sběrném dvoru v Pecce v uzavřených plastových nádobách a lahvích (PET lahve,
plastové kanystry, apod.) podle instrukcí obsluhy sběrného dvoru.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2020
Bělá u Pecky 		
Pecka
- Špačníky		
- u rybníku		
- u p. Bergmanové
- u úřadu		
- Desatero		

6.—8. 3.
6.—8. 3.
13.—15. 3.
13.—15. 3.
20.—22. 3.
20.—22. 3.

Lhota u Pecky		
Staňkov			
Vidonice			
Kal			
Bukovina u Pecky		
Arnoštov			
Horní Javoří		

27.—29. 3.
27.—29. 3.
3.—5. 4.
3.—5. 4.
10.—12. 4.
17.—9. 4.
24.—26. 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.

Bělá u Pecky – vesnice rozložená v údolí Javorky
Pro značný zájem o knihu autora Petra Pavla „Bělá u Pecky - vesnice rozložená v údolí
Javorky“ je již k dispozici dotisk knihy. Knihu si můžete zakoupit na Úřadě městyse
Pecka, v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce, v knihovně v Bělé u Pecky a u autora
samotného.

Příznivcům cykloturistiky se na vědomí dává
Druhý vzpomínkový cyklovýlet se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020.
Pojedeme po trase 1. vyjížďky, která se konala za účasti cca 25 „mlaďasů“ ve stáří nad
10 let za doprovodů „dospěláků“ začátkem dubna 1996 rámci akce „Rodným krajem
na kolech“.
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Vyjedeme ve 13 hod z náměstí v Pecce směrem na Lázně Bělohrad – Lukavec - Červená
Třemešná – Rohoznice – Miletín – Vřesník – Pecka. Výlet ukončíme na koupališti.
„Mlaďasové“, vzájemně se kontaktujte, ať nás jede co nejvíce. Jet mohou všichni
příznivci z Pecky i okolí, i ti, kteří umí na kole a nejsou líní. Těšíme se na hojnou účast
a doufáme v pěkné počasí.
Sportu zdar a cykloturistice zvlášť. Jiří Styblík

Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Projekt EDISON na naší škole
proběhl v týdnu od 10. do 14. února 2020. Stážisté dorazili již v neděli 9. 2. navečer
do Staré Paky na vlakové nádraží, kde jsme je přivítali společně s rodinami, kde byli
potom celý týden ubytováni.
První školní den začal zahajovacím ceremoniálem, kterého se zúčastnila paní ředitelka
RNDr. Věra Pavlová, všichni žáci i učitelé a přišla se podívat i paní starostka Hana
Štěrbová. Mladší děti předvedly stážistům své znalosti angličtiny formou písní a scének.
Žáci druhého stupně seznámili stážisty s Peckou a jejím okolí. Potom již následovaly
první prezentace stážistů plné videí, písní, her a diskuzí a to vše v anglickém jazyce.
V každé třídě pomáhal s překládáním jeden asistent.
V odpoledních hodinách byl každý den pro stážisty připraven doprovodný program
jako například návštěva radnice, beseda s paní starostkou a místostarostou Jaroslavem
Mikulkou, prohlídka kostela s panem farářem, prohlídka hradu s panem kastelánem
Janem Murdychem. Stážisté se zúčastnili kroužku lukostřelby vedeného naším panem
učitelem Mgr. Markem Fantou a exkurze do továrny na výrobu vánočních ozdob ve
Dvoře Králové.
Ve středu dopoledne proběhl Global village – prezentace jednotlivých zemí (včetně
České republiky) formou stánků pro žáky naší i mateřské školy, odpoledne pro veřejnost.
Večer jsme s rodiči a dětmi ubytovávajícími stážisty pozvali naše zahraniční hosty do
restaurace na večeři.
V pátek ráno jsme se začali loučit závěrečným ceremoniálem, kde děti předvedly
stážistům i učitelům, co si z tohoto týdne plného nových informací odnesly. Dozvěděly
se totiž spoustu zajímavého o Indii, Indonésii, Jižní Koreji, Taiwanu a Gruzii. Stážisté
pochválili naše žáky za dobrou spolupráci a nadšení při prezentacích.
Projekt proběhl v přátelské atmosféře a celkově se vydařil. Děti se zdokonalily
v porozumění anglického jazyka a mnohé z nich se zbavily ostýchavosti a procvičily se
v mluveném jazyce.
Mgr. Eva Demmerath.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

6. března od 9.15 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
Pěšky z náměstí v Pecce k prameni Javorky přes Kazabrud a zpět do Pecky po
zeleném turistickém značení. Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
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7. března od 20.00 hodin, KD Bukovina
Tradiční vesnická tancovačka
K poslechu a tanci zahraje hudební skupina DUO WELA. Bohatá tombola, občerstvení a doprava zajištěna. Vstupné v předprodeji 40 Kč, na místě 50 Kč. Srdečně
zve SDH Bukovina u Pecky. Doprava zajištěna v 19 hodin na trase Bělá u Pecky
— Lhota — Staňkov — Pecka, nám. — Vidonice, Kal — Bukovina
11. března od 17.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Od Karibiku k Mayským pyramidám
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás provedou napříč středoamerickým
poloostrovem Yucatán. Vstup zdarma.
14. března od 15.00 hodin, KD Bělá u Pecky
Dětský karneval
hry a soutěže o ceny, občerstvení zajištěno. Srdečně zve SDH Bělá u Pecky
19. března od 9.00 hodin do 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Jarní jarmark v knihovně
ukázka a prodej výrobků z chráněných dílen a sociálních služeb (keramické, šité,
tkané, z papíru, dřeva apod.) nebo bavlněná trička. Dílnička pro děti.
26. března od 9.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Kurz internetu pro seniory
Děti na Vás nemají čas a Vám se stejně nechce poslouchat věty typu: Ale to jsem ti
už přece ukazoval? Chcete si založit e-mail a umět posílat zprávy? Dostali jste chytrý telefon a je na něm vše jiné? Jak Vám pomůže Mobilní rozhlas a jak si stáhnout
aplikaci Zlepšujeme Česko? Přijďte na kurz, budeme postupovat tak pomalu, jak
budete potřebovat. Možnost domluvit jiný termín na tel.: 602 556 142.
28. března od 14.00 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
Dětský karneval - V zdravém těle zdravý duch aneb karneval sportovců
Vítány budou nejen masky různých sportovců, ale i další pohádkové postavy.
Vítány budou i masky dospělých. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, dětská
tombola, občerstvení. Přijďte si užít pěkné odpoledne. Těší se na Vás kolektiv
Mateřské školy v Pecce.
3. dubna od 9.15 hodin, náměstí Pecka
Pochod KČT
pěšky z náměstí v Pecce do Bělé a přes samotu Pavučina do Dolního Javoří a
dál podél Javorky do Lázní Bělohradu. Po občerstvení zpět do Pecky autobusem.
Každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
4. dubna od 10 hodin do 16 hodin, hrad Pecka
Otvírání hradu Pecka s Kryštofem Harantem
slavnostní zahájení turistické sezóny na hradě Pecka za účasti Kryštofa Haranta,
jeho manželky a družiny, tradiční velikonoční jarmark, šermířská vystoupení, komentované prohlídky hradu, občerstvení.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

