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 29. dubna 2019.
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 dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020
se koná ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13.30 do 17 hodin v budově základní
školy. Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2019
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

8. 3.
8. 3.
15. 3.
15. 3.
22. 3.
22. 3.
29. 3.
29. 3.
5. 4.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.

-

10. 3.
10. 3.
17. 3.
17. 3.
24. 3.
24. 3.
30. 3.
30. 3.
7. 4.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 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.

Úřad městyse Pecka

Dotace pro neziskové organizace na rok 2019
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Svoz popelnic v březnu 2019
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice			
Bělá u Pecky				

12. března
13. března

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

Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2019
Poplatek z odpadu navýšen!
Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena známka na rok 2019, od 1. 4. nebudou popelnice vyváženy.
Osoba s trvalým pobytem			
550,-Kč
Objekt určený k rekreaci			
650,-Kč
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2019.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo popisné
Kódy částí Městyse Pecka :
Pecka, Lhota u Pecky 1
Horní Javoří		
5
Arnoštov
2
Kal		
6
Bělá u Pecky
3
Staňkov 		
7
Bukovina
4
Vidonice		
8
VZOR – platba občana z Vidonic č.p. 16

Variabilní symbol

1340816

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

180,- Kč/rok
360,- Kč/rok
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 2019.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2019.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 + kód obce + číslo popisné

Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek – nezměněn
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2019 za rok 2018.
Poplatek z ubytovací kapacity			
4,-Kč
Poplatek rekreační			
8,-Kč
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Garantovaná nabídka služeb Pečovatelské služby
Městyse Pecka

Základní popis specifického obsahu činností a úkonů, které nabízíme a jsou součástí
nabídky služeb.
Základní úkony

Obvyklá minimální
garance
/četnost a čas/
1 intervence –
15 minut

Základní sociální poradenství
Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu

-

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

30 minut

Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

- osobní hygiena na lůžku či u umyvadla
- celková koupel v domácnosti
- celková koupel ve středisku osobní
hygieny ( SOH )
- výměna plenkových kalhotek
- prevence opruzenin a proleženin
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- ustlání postele
- převlečení ložního prádla
- pomoc při použití WC

30 minut

- dovoz obědů

10 minut dovoz 1 oběda

- pomoc při přípravě jídla a pití,
příprava a podání jídla a pití

30 minut / úkon

- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky
a příprava topiva

30 minut / úkon

- běžný nákup
- velký nákup
- pochůzky

30 minut / úkon

- praní a žehlení prádla
- žehlení prádla (bez praní)

1 hodina / 1 pračku
10 minut (1 kg)

- doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

15 minut
(jedna cesta)

Poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu
domácnosti

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím

- doprovázení dospělých k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a za soukromými zájmy
a doprovázení zpět

Dohledy a doprovod na procházku (fakultativní úkony) lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný
úkon) a v případě, kdy to umožňuje provoz organizace.
Terénní služba se poskytuje - pondělí až pátek od 7,00 hod. do 14,00 hodin.
Ambulantní služba (středisko osobní hygieny) se poskytuje v pracovní dny:
- pondělí 9,00 – 12,00 hodin
- čtvrtek 9,00 - 12,00 hodin
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Kulturní, společenské a sportovní akce
1. března 8:44 hodin, náměstí v Pecce
– Pochod KČT
		
- z náměstí v Pecce do N. Paky a zpět pěšky – Heřmanice – Přibyslav – Uhlíře –
			 D. Javoří – H. Javoří – Pecka. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv, každý, kdo
			 má zájem projít se v kolektivu, je vítán!
2. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Dětský karneval – Ten dělá to a ten zas tohle…
		 – Vítány budou nejen masky kuchařů, kominíků, zdravotních sestřiček,
			 zahradníků…, ale i postavy pohádkové. Vítány budou i masky dospělých.
			 Pro děti budou připraveny hry, soutěže, dětská tombola, občerstvení. Přijďte
			 si s námi užít pěkné odpoledne. Těšíme se na Vás. Organizátor: MŠ Pecka.
2. března od 20 hodin, KD Bukovina
– Tradiční vesnická tancovačka
		
– hudba Ladislav Pacák, bohatá tombola, občerstvení a doprava zajištěna.
			 Srdečně zve SDH Bukovina u Pecky.
9. března od 14 hodin, KD Kal
– Dětský karneval
		 – reprodukovaná hudba, tombola pro děti, občerstvení zajištěno.
		 - Srdečně zve SDH Kal
9. března od 15 hodin, KD Bělá u Pecky
– Dětský karneval
		– hry a soutěže o ceny, občerstvení zajištěno. Srdečně zve SDH Bělá u Pecky
12. března od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Napříč arabskou zemí Sýrie
		
– cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda vás provedou napříč celou Sýrií.
		 - Vstup zdarma
21. března od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Hodinka s Bohumilem Kafkou
		
- o sochaři a autorovi největší jezdecké sochy v Evropě vám bude vyprávět
			 Jitka Mečířová. Vstup zdarma
5. dubna v 9:15 hodin, náměstí v Pecce
– Pochod KČT
		
– Autobusem z Pecky do Dvora Králové, odtud pěšky – Vítězná – Hájemství 			 Bílá Třemešná - autobusem do Pecky. Pochodu se může zúčastnit kdokoliv,
			 každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán!
6. dubna od 10 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.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

