informuje

Děkujeme zastupitelstvu za příležitost uspořádat pro Vás,
občany, peckovskou pouť v roce 2016. Čeká nás nelehký úkol,
na který se ale moc těšíme. Kdyby měl kdokoliv z Vás pocit, že nám
s poutí chce pomoct, dejte nám vědět osobně nebo třeba na mail
(info@poutovapecka.cz).
Přejeme všem krásný rok 2016.

Spolek Bezdružic

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Pozor změna půjčovní doby
Knihovna Kryštofa Haranta Pecka a Místní knihovna Vidonice
oznamují novou půjčovní dobu, která je platná od 1.2.2016. Důvodem je přizpůsobení se potřebám uživatelů.
Knihovna Kryštofa Haranta Pecka:
Úterý: 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Čtvrtek:			12:30 - 16:00
Pátek: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:30
Místní knihovna Vidonice:
Úterý: 16:00 – 17:00

Virtuální univerzita třetího věku
Knihovna Kryštofa Haranta přijímá přihlášky do dalšího
semestru Virtuální univerzity třetího věku, která začíná
ve středu 3.2. v 9:30 hod. Tématem jsou: Dějiny oděvní kultury a Genealogie. Studentem se mohou stát osoby pobírající
důchod, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby nad 50 let
(nezaměstnaní). Poplatek za celý semestr bude stále 350,- Kč
pro registrované čtenáře a 400,- Kč pro neregistrované. Více
informací na tel. 493 799 015.

Co připravujeme?
Kurz tvůrčího psaní pro děti od 13 let a dospělé. Předběžná
cena: 100,- Kč za hodinu (celkem 10 hodin). Máte-li zájem, dejte
nám vědět na tel. 493 799 015 nebo osobně v knihovně.

Úřad městyse Pecka
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2016
Poplatek z odpadu - nezměněn
Pokud poplatek nebude uhrazen do konce měsíce března a nebude vylepena
známka na rok 2016, od 1. 4. nebudou popelnice vyváženy.
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 2016.
Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo
popisné
Kódy částí Městyse Pecka
Pecka, Lhota u Pecky
Arnoštov
Bělá u Pecky
Bukovina

:
1
2
3
4

VZOR – platba občana z Vidonic č.p. 16

Horní Javoří		
Kal		
Staňkov 		
Vidonice		
Variabilní symbol

5
6
7
8

1340816

Poplatek ze psů - 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 2016.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce
března 2016.
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 31.3.2016 za rok 2015.
Poplatek z ubytovací kapacity		
4 Kč
Poplatek rekreační		
8 Kč
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Základní škola informuje

Přípravy na projekt Edison na peckovské škole v plném proudu
Únor se blíží, a proto se pilně připravujeme na návštěvu devíti lektorů ze sedmi
zemí celého světa, kteří k nám přijedou, aby žákům naší školy vyprávěli o životě ve
své zemi, seznámili je se zvyky, typickými pokrmy či tanci. Díky studentské organizaci
AIESEC, která projekt Edison organizuje, nás navštíví studenti vysokých škol z Číny,
Indonésie, Brazílie, Gruzie, Kyrgyzstánu, Pákistánu a Egypta. Tento projekt je velice
přínosný v tom, že se naši žáci dozví o zemích, které pro nás Čechy není až tak běžné
navštěvovat. Rozšíří si tak své obzory a také si zdokonalí angličtinu, jelikož celý projekt
bude probíhat v anglickém jazyce. A jak naše přípravy probíhají? V anglickém jazyce
procvičujeme otázky, které budeme moci lektorům pokládat, v zeměpise si povídáme
o zemích, ze kterých lektoři přijedou, v češtině a dalších předmětech si připravujeme
krátké ukázky o tom, jak u nás v Čechách slavíme Vánoce, Velikonoce či co děláme ve
volném čase. Mladší žáci pak lektory uvítají s programem básniček, písniček i českých
jazykolamů, které budou lektory učit. Uvidíme, jak si lektoři s češtinou poradí. Čeká
je však i spoustu dalších aktivit jako například účast na Expedic Mt. Everest, která na
naší škole má více než dvacetiletou tradici. Srdečně zveme i širokou veřejnost ve
středu 10. února v 15.00 do naší školy. Proběhne tu „Global village“, tedy projektový
den, kdy mají lektoři nejen pro žáky připraven speciální program. Máte-li chuť si také
rozšířit obzory, navštivte nás v tělocvičně školy. Věříme, že nebudete litovat.
Mgr. Lucie Morávková

Svozový kalendář na rok 2016
Pecka, Lhota, Vidonice

Svozový den: úterý				
Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Leden

1. a 3.

5.1. a 19.1.

Červenec

Únor

7.

16.2.

Srpen

Březen

11.

15.3.

Počet svozů: 19
Týden

Den

27. a 29.

5.7. a 19.7.

31.,33.,35.

2.8.,16.8.,30.8.

Září

39.

27.9.

Duben

15.

12.4.

Říjen

43.

25.10.

Květen

19. a 21.

10.5. a 24.5.

Listopad

47.

22.11.

Červen

23. a 25.

7.6. a 21.6.

Prosinec

49. a 51.

6.12. a 20.12.

Bělá u Pecky

Svozový den: středa			
Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Počet svozů: 19
Týden

Den

Leden

1. a 3.

6.1. a 20.1.

Červenec

Únor

5. a 7.

3.2. a 17.2.

Srpen

27.

6.7.

31. a 35.

3.8. a 31.8.

Březen

9. a 11.

2.3. a 16.3.

Září

39.

28.9.

Duben

15.

13.4.

Říjen

41. a 43.

12.10. a 26.10.

Květen

19.

11.5.

Listopad

45. a 47.

9.11. a 23.11.

Červen

23.

8.6.

Prosinec

49. a 51.

7.12. a 21.12.
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Svoz popelnic v únoru 2016

			 - svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
Bělá u Pecky

16. února
3. a 17. února

Topná sezóna je v plném proudu, proto vyzýváme občany, aby do kontejnerů na směsný
komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň 3 dny vychladnout.

Kulturní, společenské a sportovní akce

30. ledna od 14 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích
		– tradiční závod v běhu na historických lyžích doplněný o biatlonovou vsuvku.
			 Prezentace závodníků je od 13:00. Závod v dobových kostýmech proběhne
			 za každého počasí i bez sněhu. V den slavného závodu na historických
			 lyžích se v areálu kempu Pecka uskuteční zabijačkové hody.
30. ledna od 18 hodin, fara Pecka – Příběhy Mariánského sloupu v Praze
– přednáška s projekcí. Přednášející Vladimír Říha.
3. února od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Virtuální univerzita třetího věku
– zahájení druhého semestru na téma Dějiny oděvní kultury a Genealogie
		 - hledáme své předky. Přijďte se nezávazně podívat na první přednášku.
4. února od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Literární kavárnička: Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy
		– přátelské posezení s knížkou a kávou. Vstup zdarma, cena kávy od 10,- Kč.
			 Zákusky na objednávku.
6. února od 15 hodin, u kostela sv. Bartoloměje – Peckovský masopust
– nejprve průvod Peckou a navečer pak v sále hasičské zbrojnice masopustní
		 zábava s živou hudbou Náhoda, Hořeňák
13. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Hasičský ples
		
– hudba P+B, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny.
18. února od 18 hodin, fara Pecka
– Na cestách s MVDr. Ivo Sobotkou - Honk Kong a jižní Austrálie
27. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Tradiční ples sportovců
3. března od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Literární kavárnička s Hanou Marií Kőrnerovou
		 – přátelské posezení s knížkou a kávou. Vstup zdarma, cena kávy od 10,- Kč.
			 Zákusky na objednávku.
4. března od 17,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – V říši vůní
		
– základní seminář aromaterapie. Vstupte s námi do světa vůní a získejte
			 základní znalosti v oblasti aromaterapie. Během semináře si sestavíte
			 domácí aroma lékárničku. Přednášející Mgr. Pavla Apostolaki. Vstupné dobrovolné.
5. března, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Dětský karneval

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

