informuje

Městys Pecka vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí dotace na
kulturní, společenské a sportovní akce zaměřené především na
práci s dětmi, mládeží a seniory. Žadatelem může být nezisková
organizace, která má sídlo ve správním území Městyse Pecka.
Uzávěrka příjmu žádostí končí dnem 20. 4. 2022.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka nebo
na internetových stránkách obce: http://www.mestys-pecka.cz/

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2022
5.-7. 3.
12.-14. 3.
19.-21. 3.
26.-28. 4.
2.-4. 4.
9.-11. 4.
16.-18. 4.
23.-25. 4.

Bělá u Pecky
Pecka - u rybníku
Pecka - u úřadu městyse
Lhota u Pecky
Vidonice
Bukovina u Pecky
Arnoštov
Horní Javoří

Pecka - Špačníky
Pecka - u p. Bergmanové
Pecka - Desatero
Staňkov
Kal

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.
Oleje a jedlé tuky: upotřebené jedlé oleje a tuky se odkládají
ve sběrném dvoru v Pecce v uzavřených plastových nádobách a
lahvích (PET lahve, plastové kanystry, apod.) podle instrukcí
obsluhy sběrného dvoru.

Úřad městyse Pecka

Dotace pro neziskové organizace

03/2022
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Svoz popelnic v březnu 2022

(svozový den je ÚTERÝ pro celé Peckovsko)

Termíny: 10. týden — 8. března		

12. týden — 22. března

Na základě změn v zákonech o odpadech a o místních poplatcích vyjde v platnost
od 1. 1. 2022 nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo městyse Pecka ji schválilo na svém zasedání
13.12.2021.

Svozový kalendář 2022 — Peckovsko
Svozový den: úterý			

Počet svozů: 26

Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

10. a 12.
14. a 16.
18.,20. a 22.
24. a 26.
28. a 30.

8. a 22.3.
5. a 19.4.
3., 17. a 31.5.
14. a 28.6.
12. a 26.7.

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

32. a 34.
36. a 38.
40. a 42.
44.,46. a 48.
50. a 52.

9. a 23.8.
9. a 23.9.
4. a 18.10.
1., 15. a 29.11.
13. a 27.12.

Základní škola a mateřská škola informuje
Den otevřených dveří v základní škole
Zš a Mš Pecka Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ základní školy v Pecce. Ten
se koná v sobotu 26. března od 9.30 do 15.00 hod. Přijďte se k nám podívat. Těšíme
se na Vás.

Moje cesta načisto
Ve čtvrtek 10. 2. 2022 proběhl ve škole preventivní protidrogový program realizovaný
Policií ČR s názvem Moje cesta načisto.
V tříhodinovém programu určeném žákům 7., 8. a 9. třídy se žáci rozdělili do několika
pracovních skupin na pozicích kriminalisty, vyšetřovatele, technika, psovoda apod. Na
instruktážním hraném videu byly navozovány modelové situace, na jejichž řešení se
žáci podíleli a soutěžili o body.
Hlavním cílem programu bylo uvědomení si škodlivosti drog, ztráta svobody díky
závislosti a základní orientace v zákonech. Vždyť, co je přestupek či trestný čin
v různých situacích mnohdy nevědí ani dospělí. To vše provázeno zasvěceným
komentářem a příklady z praxe. Proto byla beseda velmi prospěšná a užitečná a setkala
se s velkým ohlasem.

Naše první vysvědčení
Prvňáčci si na svoje první vysvědčení museli počkat trochu déle, protože 31. ledna
jsme se učili distančně. Ale naštěstí to u počítače rychle utíkalo a vysvědčení jsme se
dočkali. V pondělí po návratu do školy si každý sám vytvořil svoje vysvědčení. Všechny
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děti mají svůj vlastní strom dovedností, ve kterém si každý podle sebe vybarvil to, co
se v prvním pololetí naučil, co se mu povedlo, co lehce zvládl. Co jsme si nevybarvili,
tak jsme si slíbili, že se to naučíme do konce školního roku.
Potom děti dostaly od paní učitelky medaili Ferdy mravence, kde byl každý odměněn za
to, v čem je nejlepší. Takže máme v 1. třídě super sportovce, super malířku, nejlepšího
počtáře a nejlepšího čtenáře, skvělou písařku, úžasného zpěváka….. Každý je přece
v něčem nejlepší.
V úterý byl krásný slunečný den, tak jsme si po velké přestávce vyšli na procházku, vzali
jsme s sebou i své plyšové kamarády Ferdu mravence a brouka Pytlíka. A protože naše
procházka vedla kolem cukrárny, a právě začal foukat vítr a poletovat sníh, zašli jsme
se ohřát. A právě v cukrárně na nás čekalo to velké překvapení, naše první vysvědčení.
A byla to samá krásná vysvědčení se samými jedničkami. A za ně jsme si zasloužili přeci
malou odměnu, výborný pohár se zmrzlinou a ovocem.
							

Monika Rejlová

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell — typu Araukana a Dark Shell — typu Maranska. Stáří 16—20 týdnů, cena 199—245
Kč/ks.
Prodej: 2.5. 2022 a 30.6. 2022 Pecka — u pošty — 15.10 hod.
Výkup králičích kožek — cena dle poptávky. Info: Po—Pá 9.00—16.00 hod., tel. 601 576
270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje
Od 1. března 2022 se znovu obnovuje provoz pro veřejnost Místní knihovny Vidonice pobočky Knihovny Kryštofa Haranta. Knihovna je po zimní pauze znovu otevřena svým
čtenářům ve stejné půjčovní době: úterý od 16—17 hodin. Do knihovny byl dovezen
nový soubor knih z výměnného fondu KVČ v Jičíně.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mobilní Rozhlas
Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna chytré a efektivní
komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat
se můžete zcela zdarma. Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického
obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS
zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním
úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou
výhodou Mobilního Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému informování
o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat.
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu
může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých
minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat některá
rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
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4. března v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
autobusem na Kalský kopec, odtud po červené turistické značce do Kalu a dále
přes Vyšehrad do Horní Brusnice. Občerstvení v restauraci Na kopečku. Autobusem
ve 14:31 hodin zpět do Pecky. Délka trasy 10 km. Každý, kdo má zájem projít se
v kolektivu, je vítán.
10. března v 17.00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Laos, po proudu Mekongu.
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou nejprve bývalým hlavním
městem Louang Prabang a jeho úžasným okolím, dojedeme na skútrech k vodopádům Kuang Si se stanicí medvěda ušatého a poté na loďce i k vodopádu Tad Sae.
Bezbariérový přístup zadním vchodem ze dvora. Vstup zdarma.
24. března od 9 do 10.30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Jak na počítač a internet.
Naučíme vás základy počítačové gramotnosti: Jak zapnout a vypnout počítač, jak
se orientovat na internetu, jak si založit vlastní e-mailovu schránku a další. Seminář pro seniory zdarma. Hlaste se na tel: 602 556 142. Počet účastníků je omezen.
25. března od 13 do 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
Herní odpoledne v knihovně.
Hraní deskových her v knihovně. Občerstvení a odměny pro účastníky.
Vstup zdarma.
1.dubna od 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Pochod KČT
pěšky přes Lhotu do Staňkova, na Červený vrch a do Mostku. Občerstvení v restauraci U Mostu a ve 14:26 zpět do Pecky autobusem. Délka trasy: 9 km. Každý, kdo
má zájem projít se v kolektivu, je vítán.
2.dubna od 10.00 hodin, hrad Pecka
Slavnostní otevírání hradu Pecka
Po dvouleté přestávce opět budeme mít možnost zahájit turistickou sezonu na
peckovském hradě v obvyklém termínu s tradičním velikonočním jarmarkem, prohlídkami a hlavně za účasti Kryštofa Haranta a jeho družiny.

e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

