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

Nabídka pracovních míst

Koupaliště a kemp Pecka přijme pracovníky na pozice:
Recepční, uklízeč/ka, animátor/ka, brigádníky na točení zmrzliny a do rychlého občerstvení.
Více informací o nabízených pozicích na tel. 724 274 976 nebo
email:kemppecka@seznam.cz

Základní škola Pecka informuje

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.

Mateřská škola Pecka informuje
Hravá odpoledne v mateřské škole pokračují
Rodiče, přijďte si s vašimi dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy, pohrát, prohlédnout si prostředí školy, popovídat si
s učitelkami o vstupu do MŠ, o potřebách a dovednostech vašich
dětí než nastoupí do prvního dětského kolektivu.
Pravidelně každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin
Těší se na vás kolektiv MŠ

Úřad městyse Pecka

Dotace pro neziskové organizace
na rok 2019

4/2019

i

Zápis dětí do Mateřské školy v Pecce na školní rok 2019/2020
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do naší mateřské školy v úterý 14. května
od 14:00 do 17:00 hodin.
Přineste s sebou:
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – tiskopis si můžete vyzvednout již nyní v MŠ nebo si jej stáhnout na webových stránkách MŠ
(www.ms-pecka.cz) - s potvrzením dětského lékaře o pravidelném očkování a zdravotním stavu dítěte, žádost můžete vyplnit i v MŠ.
Průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte.
Přijďte se s vašimi dětmi podívat do naší mateřské školy.
Na nové děti i jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Svoz popelnic v dubnu 2019
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

9. dubna

Bělá u Pecky				

10. dubna

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.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2019
Vidonice		

5. 4. -

7. 4.

Kal		

5. 4. -

7. 4.

Bukovina u Pecky

12. 4. - 14. 4.

Arnoštov		

19. 4. - 21. 4.

Horní Javoří

26. 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.
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Odpady, naše trápení
Příjmy

2018

Výdaje

2018

Trvale bydlící

591 039

Plasty

Rekreační objekty

146 780

Sklo

11 463

EKOKOM

15 000

150 200

PET lahve

Elektrowin

9 691

Tetrapaky

Asekol

2 024

Neb. odpad

Podnikatelé + jednorázové úložné

13 930

581 525

Komunální odpad – kontejnery

447 916
32 400

Materiál - pytle

5 000

Revize

1 108

Sběrný dvůr - provoz
781 664

1 104
66 339

Komunální odpad – popelnice
BIO odpad

Celkem

250 694

Celkem

45 657
1 458 206

Doplatek obce v roce 2018 činil 676 542 Kč.
Navýšením místního poplatku z odpadu v roce 2019 snížíme doplatek obce
cca o 71 450 Kč.
Předpokládaný doplatek obce na likvidaci veškerých odpadů bude v roce 2019
ve výši 605 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že někteří občané si v letošním roce odebrali další známky
na popelnice, je předpoklad navýšení doplatku obce ještě vyšší. Po prvních svozech
v letošním roce a prováděných kontrolách přistavovaných popelnic jsme v některých
případech zjistili, že nejsou popelnice přistavovány, nebo že jsou poloprázdné. Fakturace svozové formy Marius Pedersen probíhá na základě vydaných známek. Za jeden
svoz jedné popelnice zaplatí městys 65,50 Kč, při 20 svozech za rok to je 1 311 Kč. Tuto
částku hradíme ročně svozové firmě za svoz jedné popelnice bez ohledu na to, zda je
nebo není přistavena k vývozu. Nezodpovědní občané, kteří si vyžádají další známku
tzv. „do šuplíku“ a popelnici nepřistavují, sponzorují svozovou firmu a zvyšují obci
náklady a tím pádem mrhají prostředky nás občanů.
Pokud je v domácnosti jedna trvale bydlící osoba, uhradí na poplatku za odpady
částku 550 Kč, známka na vývoz popelnice stojí 1 311 Kč plus náklady na likvidaci tříděného, nebezpečného, bio a velkoobjemového odpadu. Tento solidární systém s tímto
faktem počítá, počítá i s tím, že se všichni chováme zodpovědně a uvědomujeme si
nutnost třídit odpad, v případě, že se jeden měsíc odpad nevejde do popelnice, je
možnost 3 x v týdnu dovézt bezplatně odpad do sběrného dvora.
Zastupitelé se proto budou zabývat výší poplatku na další roky, zneužíváním systému likvidace odpadů podnikateli, kontrolami přistavovaných popelnic.
Apelujeme na všechny naše občany, aby pečlivě zvažovali, zda opravdu potřebují
více známek na vývoz popelnic, nebo zda jsou schopni jednou za čas nadbytečný odpad
odvézt do sběrného dvora nebo kontejnerů v částech obcí. Sběrný dvůr je pro nás
pro všechny, můžeme zde uložit jak tříděný odpad, tak směsný nebo elektrozařízení
v rámci zpětného odběru z domácností, ne však už z podnikání. Zde je potřeba, aby
každý podnikatel uzavřel s obcí smlouvu o využívání systému nakládání s odpady.
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Kulturní, společenské a sportovní akce

5. dubna v 9:15 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
- Z náměstí v Pecce do Bílé Třemešné, odtud pěšky na přehradu Les Království
		 a poté dále do Dvora Králové. Zpět do Pecky autobusem. Pochodu se může
		 zúčastnit každý, kdo má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
6. dubna od 10 hodin, hrad Pecka
– Otvírání hradu Pecka
		 – slavnostní zahájení turistické sezóny na hradě Pecka za účasti Kryštofa Haranta,
			 jeho manželky a družiny – tradiční velikonoční jarmark
20. dubna od 11 hodin, hotel Koruna
– V. ročník voleného trojkového mariášového turnaje o Pamětní list
		 Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce a zápis na jeho plaketu
		
– přihlášky se přijímají v den turnaje do 11 hodin na místě. Občerstvení,
			 zajímavé ceny a dobrá pohoda zajištěna. Více informací na tel. 723 464 093
20. dubna, Koupaliště a kemp Pecka
– Otevírání šoupátek
		 – zahájení motorkářské sezóny
– Večerní zábava se skupinou MALÝ DROBNÝ BEND
		– grilování, steaky, burgery a jiné dobroty
24. dubna od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Marie Terezie
– Vtipně i vážně povyprávěný příběh o královně v 18. století, jejích každodenních
		 útrapách šlechtičny v době nepohodlné módy, složité hygieny a domluvených
		 sňatků, také o jejím životě vladařky a matky významných panovníků. Vstup zdarma.
4. května od 10 hodin, Koupaliště a kemp Pecka – 10. ročník Bloudění Podkrkonoším
- setkání přátel orientační cyklistiky pod názvem Bloudění Podkrkonoším, akce
		 je určena pro dvojice, které spolu podle mapy hledají kontroly, a to sice v časovém
		 limitu, ale zato naprosto dle svého uvážení. Na Bloudění najdou svoji kategorii
		 mladší i ti zkušení, ženy, muži, či mix dvojice. Bližší informace, případně jak
		 se přihlásit, najdete na stránkách závodu www.bloudenipodkrkonosim.cz
8. května od 7 hodin, náměstí v Pecce
– 42. ročník Květnového pochodu z Pecky na Zvičinu a zpět
		
– Prezence a start v 7:00 - 10:00 hod. od Úřadu městyse Pecka po značených
			 trasách v délkách 8, 15, a 30 km. Autobus vyjíždí z náměstí v Pecce v 10:30 hod.
			 Propozice pochodu jsou na www.mestys-pecka.cz. Zváni jsou všichni příznivci
			 pěší turistiky. Pořádá Klub českých turistů odbor Pecka.
11. května, Pecka
– Okrsková soutěž hasičských družstev v požárním sportu
		
- Pořádá SDH Pecka
11. května od 10 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Sraz automobilů značky SEAT

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

