informuje

Základní škola Pecka oznamuje, že v pátek 1. 2. 2013 mají
žáci pololetní prázdniny.

Slyšeli jsme od šmouly, že byl zápis do školy
Ve čtvrtek 17. ledna v ZŠ Pecka šmoulové přivítali 17 budoucích prvňáčků. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly
šmouly Koumáka, Kutila, Malíře a Farmáře. Poznaly všechny
barvy, geometrické tvary, počítaly do 6, přednesly básničku,
popisovaly a dokreslovaly obrázek, navlékaly korálky, zavazovaly tkaničku a prokazovaly další dovednosti. Na každém stanovišti za splněný úkol na ně čekal obrázek šmouly.

Výzva občanům
Vedení městečka Pecky žádá spoluobčany a obecní patrioty,
aby pro účely připravované peckovské publikace poskytli k reprodukci, pokud mají, fotografie bývalých vedoucích představitelů městečka.
Byli to: Benetka Václav, Spanilý Josef, Krčmařík Václav, Kracík Josef, Šádek František, Valenta František.
Dále usilovně pátráme po všem, co se týká skautingu na Pecce
po roku 1945, Sokolů na Pecce a fotodokumentace z revolučních
dnů 1989 (i fotografie ze zpívání u stromečku).
Fotografie, prosím, doručte na radnici - zajistíme jeho reprodukci.
Nebo se ozvěte přímo autorce díla na e-mail:
danielacoganova@seznam.cz
Předem děkujeme všem zainteresovaným občanům.

Svoz popelnic v únoru 2013

- svozový den úterý

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

19. února

Bělá u Pecky

5. a 19. února

Úřad městyse Pecka

Základní škola Pecka

2/2013

i

Místní knihovna v Pecce informuje
Změna knihovníka na Pecce

S novým rokem převzala vedení Místní knihovny v Pecce nová knihovnice –
Lenka Knapová.
Je jí 39 let, bydlí v Nové Pace a má tři děti. Ráda cestuje po celé České Republice, jezdí na kole, lyžuje, čte knihy – zvláště současnou českou tvorbu a historické
romány světových autorů, líbí se jí české filmy a ráda navštěvuje divadelní představení.
V knihovnictví pracuje již přes 20 let. Má hodně zkušeností s touto činností a věří, že je na Pecce bude moci uplatnit. V současné době se seznamuje
se čtenáři a uživateli knihovny, plánuje a organizuje kulturní a vzdělávací akce
v knihovně, chystá slavnostní otevření knihovny ve Vidonicích, připravuje nové
webové stránky knihovny a pracuje na převodu knihovnického programu na nový
systém.
V souvislosti s jejím nástupem se v knihovně uskuteční některé změny. Tou největší je nová výpůjční doba, která bude platit od února.
Přejeme jí hodně úspěchů a rádi bychom ještě jednou poděkovali panu Petru
Pavlovi za jeho práci v knihovně v Pecce a letitou činnost v Místní knihovně v Bělé
u Pecky, ve které doufáme, že vydrží co nejdéle.

Pozor změna!
Výpůjční doba pro čtenáře a uživatele služeb knihoven v naší obci se mění.
Od února 2013 je Místní knihovna v Pecce otevřena v:
Úterý

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Čtvrtek
Pátek

13.00 – 17.00

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Místní knihovna Vidonice
V úterý 5. března v 17.00 hodin bude slavnostně otevřena zrekonstruovaná
knihovna ve Vidonicích. Zváni jsou všichni občané. Připraveno je i malé občerstvení. Poté bude obnoven provoz knihovny, čtenáři budou mít možnost vypůjčit
si nově dovezené knihy a časopisy. Půjčovní doba knihovny bude od března vždy
v úterý od 17.30 do 18.30 hod.

Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky
Letos si připomínáme 90 let, které uplynuly od založení. Po celou tu dobu
knihovna poskytuje služby obyvatelům obce. Otevřena pro veřejnost je pravidelně
každé úterý v době od 17.30 do 19.30 hod.
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
Poplatek z odpadu na rok 2013 - změna
Osoba s trvalým pobytem

500,-Kč

Objekt určený k rekreaci

600,-Kč

Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce
března 2013.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1337 kód částí městyse číslo
popisné
Kódy částí Městyse Pecka :
Pecka, Lhota u Pecky 1
Arnoštov
2
Bělá u Pecky
3
Bukovina
4
VZOR – platba občana z Vidonic č.p. 16

Horní Javoří		
Kal		
Staňkov 		
Vidonice		
Variabilní symbol

5
6
7
8

1337816

Poplatek ze psů na rok 2013 - nezměněn
Výše poplatku v územním celku Městyse Pecka činí:
v Pecce za prvního psa

180,- Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa

360,- Kč/rok

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

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 2013.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2013.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 + kód obce + číslo popisné

Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek - nezměnen
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2013 za rok 2012.
Poplatek z ubytovací kapacity		
4 Kč
Poplatek rekreační		
8 Kč
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Kulturní, společenské a sportovní akce
2. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Tradiční ples sportovců
		 – hudba Elektrolux, losování o zajímavé ceny
6. února od 15 hodin v Místní knihovně v Pecce
– Čtení v knihovně – Zápisky z války
		 – četba z válečného deníku peckovského rodáka Josefa Plecháče
9. února od 14 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích
		 – setkání přátel historického lyžování, závody se uskuteční v dobovém
		 oblečení, po celou sobotu se v restauraci v kempu budou konat vepřové
		 hody
9. února od 20 hodin v KD Kal
– Hasičský bál
		 – hudba Plastic Fifl, losování o zajímavé ceny, občerstvení zajištěno
10. února od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Dětský karneval
		 – losování o zajímavé ceny, vystoupení kouzelníka, hudba, tanec, občerstvení.
		 Vítané jsou i masky dospělých
16. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Hasičský ples
		 – hudba DUO P+B, občerstvení, losování o zajímavé ceny
23. února od 15 hodin, u kostela sv. Bartoloměje
– Masopustní průvod
		 – živá muzika, dobroty ze zabíjačky, po průvodu posezení v sále hasičské
		 zbrojnice
2. března od 20 hodin, KD Bukovina u Pecky
– Hasičský ples
		 – hudba Bylo nás pět, losování o zajímavé ceny, občerstvení zajištěno
5. března od 17 hodin v Místní knihovně Vidonice
– Slavnostní otevření zrekonstruované knihovny
		 – spojeno s půjčováním knih a časopisů, občerstvení zajištěno. K účasti
		 jsou zváni všichni občané Vidonic

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		

web: www.obec-pecka.cz

