informuje

V prosinci loňského roku vydal
Městys Pecka vlastním nákladem
knihu: Dějiny městečka Pecka
1848–1990. Autorkou rozsáhlé publikace je Mgr. Daniela Coganová.
Čtyřsetstránková publikace je doposud nejrozsáhlejším dílem, které kdy
bylo k dějinám městečka sepsáno.
Mgr. Daniela Coganová se v ní pokusila
podrobně zachytit jeho moderní dějinné období. Vlastní text je doprovázen
bohatou a doposud nepublikovanou
fotodokumentací ze soukromých, obecních i státních sbírek.
Knihu je možné zakoupit na Úřadě městyse Pecka, v Místní
knihovně v Pecce, v Trafice za cenu 250,-Kč.
V prosinci loňského roku vyšla ještě jedna kniha z našeho
regionu. Knihu s názvem Peckovské vesnice vydali autoři Petr
Pavel a Naďa Hamanová. Kniha nás zavede do historie vesnic
na Peckovsku, můžete ji zakoupit v Místní knihovně v Pecce, na
Úřadě městyse Pecka, v Trafice i u samotných autorů.

Základní škola
Základní škola Pecka oznamuje, že žáci mají od 3. února
do 7. února jarní prázdniny.

Vzpomínka
30. ledna 2014 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila známá malířka a cestovatelka paní Marie Jiřičková z Pecky. S úctou
vzpomíná za všechny přátele i známé Ivan Rejňák.

Úřad městyse Pecka

Městys Pecka

2/2014
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Svoz popelnic v únoru 2014 - svozový den úterý
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice				

18. února

Bělá u Pecky				

4. a 18. února

Zavedli jsme třídění plastových lahví – pro ně slouží speciální žluté pytle, které
jsou k vyzvednutí ve sběrném dvoru nebo na úřadu. Odevzdávají se pouze ve sběrném dvoru.
Upozorňujeme, že do těchto pytlů se ukládají pouze plastové lahve po veškerých nápojích.
Žádáme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty) neukládali směsný komunální odpad.
Z důvodu velmi častých požárů kontejnerů na směsný odpad (v okolních
obcích a ve sběrném dvoru) vyzýváme občany, aby do nich neukládali žhavý
popel. Abychom zaručili, že popel se nevznítí, je nutné ho nechat alespoň
3 dny vychladnout.

Svozový kalendář na rok 2014
Pecka, Lhota, Vidonice

Svozový den: úterý				
Měsíc

Počet svozů: 18

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

Leden

4.

21.1.

Červenec

28. a 30.

8.7. a 22.7.

Únor

8.

18.2.

Srpen

32. a 34.

5.8. a 19.8.

Březen

12.

18.3.

Září

36. a 40.

2.9. a 30.9.

Duben

16.

15.4.

Říjen

44.

28.10.

Květen

20. a 22.

13.5. a 27.5.

Listopad

48.

25.11.

Červen

24. a 26.

10.6. a 24.6.

Prosinec

50. a 52.

9.12. a 23.12.

Bělá u Pecky

Svozový den: úterý			

Počet svozů: 18

Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

Leden

2. a 4.

7.1. a 21.1.

Červenec

28.

8.7.

6. a 8.

4.2.a 18.2.

Srpen

32.

5.8.

Březen

10. a 12.

4.3. a 18.3.

Září

36. a 40.

2.9. a 30.9.

Duben

16.

15.4.

Říjen

44.

28.10.

Květen

20.

13.5.

Listopad

46. a 48.

11.11. a 25.11.

Červen

24.

10.6.

Prosinec

50. a 52.

9.12. a 23.12.

Únor
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek
Poplatek z odpad - nezměněn
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 2014.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1337 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

1337816

Poplatek ze psů - nezměněn

O knihovně v Bělé u Pecky
Místní lidová knihovna v Bělé u Pecky slouží obyvatelům nepřetržitě již přes
90 let. Byla založena v roce 1923 místním učitelem Bohuslavem Havlíkem. Ten
se v roce 1932 ze vsi odstěhoval a knihovníkem byl zvolen Stanislav Tauchman.
V roce 1933 se novým správcem školy stal učitel Karel Šrůtek a převzal i správu
knihovny. 14. listopadu 1959 byla slavnostně otevřena nová budova kulturního
domu, kam byla přestěhována i knihovna z domu čp. 31. V roce 1968 správu
knihovny převzal Petr Pavel (tehdy zaměstnanec ZPA n. p. v Nové Pace) a vykonává ji dosud. Za dobu své existence prodělala knihovna řadu změn, které zkvalitňovaly její služby. Ať to bylo zlepšení jejího prostředí, přechod na lístkový systém
a nakonec na současný elektronický systém půjčování knih a časopisů, zavedení
on-line katalogu. Knihovna má své webové stránky – www.knihovnabela.webk.cz,
ve kterých najdete více informací i možnost se připojit na on–line katalog přes
knihovnu v Jičíně.
Knihovna v Bělé u Pecky je otevřena vždy v úterý v době od 17:30 do 19:30 hodin.
Kromě nabídky z vlastního knihovního fondu je možné vybírat si z knih pravidelně
obměňovaného výměnného fondu z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Nyní jich
tu je 150. Má-li čtenář zájem o půjčení konkrétního titulu, knihovník knihu zajistí
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Knihovna tu je pro každého. Stačí
udělat si čas, přijít se podívat a nabízené služby využívat. K návštěvám knihovny
stále srdečně zve knihovník.
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Kulturní a společenské akce
5. února od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Čtení v knihovně: „Hodinka s Karlem Moorem“
		 – Pořadem o hudebním skladateli provází Jitka Mečířová
8. února od 12:30 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích a vepřové hody
		 – Prezentace závodníků ve 12:30 hodin, start závodu ve 13:30 hodin.
			 Podmínkou účasti jsou ski vyrobené před r. 1960 a alespoň část dobového
			 oblečení. Místní restaurace nabízí od 10 hodin zabijačkové speciality.
12. února od 9 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Klub maminek s dětmi: Poznáváme svět
15. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce
– Hasičský ples
		 – hudba P+B, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny
15. února od 14 hodin, KD Kal– Dětský karneval
		 - reprodukovaná hudba, občerstvení zajištěno, vstupné pro masky zdarma
20. února od 13 hodin, Místní knihovna v Pecce – Dílnička pro děti a dospělé
		 – výroba tepaného šperku. Příchod možný kdykoliv v průběhu dílničky.
		 - Cena materiálu 30,-Kč.
22. února od 14 hodin, u kostela sv. Bartoloměje
– Masopustní průvod
		 – živá muzika, dobroty ze zabíjačky, po průvodu posezení v sále hasičské
			 zbrojnice
22. února od 15 hodin, KD Bělá u Pecky – Dětský karneval
- reprodukovaná hudba
1. března od 20 hodin, KD Bukovina u Pecky
– Hasičský ples
		 – hudba Bylo nás pět, losování o zajímavé ceny, občerstvení zajištěno
2. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Dětský karneval
– losování o zajímavé ceny, hudba, tanec, občerstvení. Vítané jsou i masky dospělých
5. března od 16 hodin, Místní knihovna v Pecce
– Čtení v knihovně: „Cestička k domovu“
		 – Hudebně literární pásmo, účinkují členové literárního spolku DIV
			 a hudební skupina Ze šuplíku. Vstupné dobrovolné.

e-mail: obec.pecka@centrum.cz		 web: www.mestys-pecka.cz

