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
informuje
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019
se koná ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13.30 v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Zápis do Mateřské školy Pecka se koná 10. května 2018.

Knihovna Kryštofa Haranta
informuje
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

4/2018
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Svoz popelnic v dubnu 2018
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

10. dubna

Bělá u Pecky				

11. dubna

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2018
Bělá u Pecky

9. 3. - 11. 3.

Pecka

- Špačníky

9. 3. - 11. 3.

- u rybníku

16. 3. - 18. 3.

- u p. Bergmanové

16. 3. - 18. 3.

- u úřadu městyse

23. 3. - 25. 3.

- Desatero

23. 3. - 25. 3

Lhota u Pecky

30. 3. - 1. 4.

Staňkov		

30. 3. - 1. 4.

Vidonice		

6. 4. - 8. 4.

Kal		

6. 4. - 8. 4.

Bukovina u Pecky

13. 4. - 15. 4.

Arnoštov		

20. 4. - 22. 4.

Horní Javoří

27. 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.
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Svozový kalendář na rok 2018
Pecka, Lhota, Vidonice

Svozový den: úterý				
Měsíc

Týden

Den

Měsíc

1. a 3.
2.1. a 16.1
Leden
7.
13.2.
Únor
11.
13.3.
Březen
15.
10.4.
Duben
19. a 21.
8.5. a 22.5.
Květen
23. a 25.
5.6. a 19.6.
Červen
					

Počet svozů: 19
Týden

Červenec 27., 29., 31. 3.7., 17.7., 31.8.
33. a 35.

14.8. a 28.8.

Září

39.

25.9.

Říjen

43.

23.10.

Listopad

47.

20.11.

Prosinec

49. a 51.

4.12. a 18.12.

Srpen

Bělá u Pecky

Svozový den: středa			
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Den

Počet svozů: 19

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

1., 3. a 5.

3.1., 17.1., 31.1.

Červenec

27.

4.7.

7. a 9.

14.2. a 28.2.

31. a 35.

1.8. a 29.8.

11.

14.3.

Září

39.

26.9.

15.

11.4.

Říjen

41. a 43.

10.10. a 24.10.

19.

9.5.

Listopad

45. a 47.

7.11. a 21.11.

23.

6.6.

Prosinec

49. a 51

5.12. a 19.12.

Srpen

Kulturní, společenské a sportovní akce
6. dubna od 14 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Pohádkové odpoledne s H. CH. Andersenem
		
- odpoledne plné pohádkových úkolů a soutěží s odměnami pro děti.
13. dubna od 9,15 hodin, náměstí v Pecce
- Pochod KČT
		 – procházka po zeleném turistickém značení - Stupenský kostelík, lesem
			 Sýkornice, okolo motorestu Štikov, Nová Paka, tam případně občerstvení
			 a autobusem zpět do Pecky. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se
			 projít s kolektivem.
20. dubna ve 12 hodin, Úřad městyse Pecka
– Zájezd do Mutěnic
		
- Den otevřených sklepů Mutěnice 2018 – pouze pro přihlášené účastníky.
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20. dubna od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Tvůrčí dílna – malování na hedvábné šátky
		 - pod vedením H. Kalistové. Cena 200 Kč za materiál, přihlášky do 10.4.
			 v knihovně
21. dubna od 11 hodin, hotel Koruna
– IV. ročník voleného trojkového mariášového turnaje o Pamětní list
		 Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce
		 - přihlášky se přijímají v den turnaje od 10,30 hodin na místě. Občerstvení,
			 zajímavé ceny a dobrá pohoda zajištěna. Více informací na tel. 723 464 093
21. dubna, Koupaliště a kemp Pecka
– Otevírání šoupátek 2018
		
- zahájení motorkářské sezony
29. dubna od 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje
– Příběhy proti smutku
		
– pásmo inspirované dílem Elieho Wiessela, zastavení nad moudrostí
			 zbožných chasidů a židovskými písněmi
30. dubna od 14 hodin
– KČT posezení na turistické chatě
		
- sraz na náměstí v Pecce
4. května od 18 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Ochutnávka vín na Pecce
		
- představíme vám vína z Čech – vinařská oblast Mělnicko a Litoměřicko,
			 ochutnáte vybraná vína s přívlastkem. Cena 300 Kč, v ceně je malé
			 občerstvení a hudba. Předprodej vstupenek v knihovně do konce dubna.
5. května od 10 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– 9. 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
nn

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

