informuje

Březen - měsíc čtenáře

V rámci celostátní kampaně se bude v Knihovně Kryštofa Haranta
konat několik zajímavých akcí: Navštívit můžete například Literární
kavárničku, kterou oživí speciální host: Hana Marie Körnerová, autorka
řady úspěšných románů. Hned poté se knihovna promění v Říši vůní,
bude se zde totiž konat základní seminář aromaterapie, který uvede
Mgr. Pavla Apostolaki. Další zajímavou akcí bude pohled do historie
Jičínského pěšího pluku č. 74, který nám představí Mgr. P. Lazurko.
To a mnohem více pro vás chystá Vaše knihovna.

Klub maminek s dětmi

Nabízíme maminkám na rodičovské dovolené možnost setkávat
se v knihovně, vyměňovat si své zkušenosti s výchovou dětí, získávat
informace o novinkách ve zdravotní péči, výživě apod. Dětem předškolního věku možnost dostat se do kolektivu, získávat zkušenosti se svými
vrstevníky, hrát si, zpívat si, učit se jednoduché básničky a rozvíjet
tak fyzické a psychické schopnosti a také jemnou a hrubou motoriku.
Nebude chybět ani krátké cvičení a čtení pohádky. Náplň klubu je
otevřená a maminky si mohou sami určovat program dalšího setkání.
Dle možností se může uskutečnit výlet do divadla, na výstavu hraček,
na podzim na dětský festival apod., případně společně uspořádat karneval, drakiádu, a jinou zajímavou akci. Knihovna klubu nabízí své prostory
a pomoc s organizací. Knihovna má bezbariérový přístup ze dvora, zadním vchodem. První setkání se bude konat ve čtvrtek 10. 3. v 10 hod.
Více informací na tel: 493 799 015 nebo v knihovně.

Nabídka společnosti O2

Naše obec byla vybrána společností O2 k poskytnutí speciální nabídky internetu po pevné lince a unikátní televize O2TV za zvýhodněné
ceny. V průběhu následujících dnů Vás navštíví specialisté společnosti
O2, aby Vám danou nabídku představili. Úřad městyse Pecka byl o této
aktivitě společnosti O2 informován.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte produktové specialisty O2:
Radka Absolonová tel.: 725 337 554
Beáta Kalfusová tel.: 702 075 122

Svoz popelnic v březnu 2016

		
- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice15. března
Bělá u Pecky
2. a 16. března
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.

Úřad městyse Pecka

Knihovna Kryštofa Haranta informuje

3/2016
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Zajímavosti ze základní školy

Projekt Edison na peckovské škole aneb Učíme se zážitkem
Po staletí se říká, že to, co člověk zažije, to si dobře zapamatuje. Tohoto pořekadla
jsme se drželi při plánování speciálního týdne pro žáky naší školy. Za pomoci studentské
organizace AIESEC jsme k nám do školy pozvali skupinu lektorů z pěti zemí celého světa, aby
našim žákům přiblížili svou zemi. Navštívilo nás tedy sedm lektorů z pěti zemí - z Egypta,
Brazílie, Číny, Indonésie a Gruzie. Dorozumívacím jazykem byla angličtina. V pondělí a úterý
jsme měli možnost prohlédnout si fotografie z těchto zemí, poslechnout si typickou hudbu,
zatančit si typické tance a také napsat své jméno v gruzínské či arabské abecedě. Pobavilo
nás také psát pomocí obrázkových hieroglyfů. S lektory z Číny jsme se naučili jednoduché
cvičení Taj-chi a také speciální masáž očí. Zkrátka program byl velice pestrý a každý si mohl
rozšířit své obzory a vyzkoušet si nové věci na vlastní kůži. Ve středu probíhala ve školní
tělocvičně Global village, setkání všech zemí na jediném místě. Tady žáci mohli ochutnat
pokrmy podávané v zemích lektorů, vyzkoušet si typické svatební oblečení používané v Indonésii, napít se z kravího rohu, ze kterého se v Gruzii pije na symbol přátelství. U stánku
Nourah z Egypta si prohlédli dekorační předměty ve tvaru pyramid a také se dotknout
papyru. Lektoři z Číny nám pověděli o důležitosti spring paper cutting – vystřihovánek z papíru, které se lepí na okna, aby do domu přišlo štěstí. Stážisté nás navštívili právě v době,
kdy v Číně probíhal jarní festival, a proto bylo toto povídání skutečně aktuální. Odpoledne
na Global village byla zvána také veřejnost, kde se každý z příchozích mohl pozeptat na to,
co ho zajímá. Děkujeme tímto všem za návštěvu a doufáme, že jste se dozvěděli spoustu
nového. Tak jako naši žáci, kteří byli také zvídaví a ptali se. Víte třeba, že v Egyptě není
pro ženy povinné nosit vlasy zahalené v šátku, ale pokud se tak dívka kolem svých 16 let
rozhodne, ukazuje tím svou víru v boha. Šátek smí žena svléknout v prostředí domova a její
vlasy nesmí vidět pouze cizí muži. V Číně vyučování na střední škole začíná už v 7 hodin ráno
a končí kolem 6 hodiny večer, tedy velmi dlouho a žáci od 6 do 12 let se tu učí nejprve jen
tři předměty – čínstinu, matematiku a cizí jazyk – angličtinu. Gruzínská abeceda je jedna
ze 13 unikátních abeced na světě a psát v ní není jednoduché. Indonéský tanec je velmi
půvabný a ladný. V období karnevalu jsou brazilské ulice plné lidí v nejrůznějších kostýmech
a oslavy jsou skutečně bujaré. A ta brazilská hudba, to je krása! Zkrátka bylo na co se dívat
a o čem povídat. V našem českém stánku mohli stážisté ochutnat české buchty, prohlédnout
si modely aut Škoda, českou bižuterii, knížky o krtečkovi a mnoho dalšího. Ve čtvrtek jsme
v prezentaci naší země pokračovali programem, který si žáci v anglickém jazyce pro lektory
připravili. Téma bylo „A day in my life - Den v mém životě“. I ti nejmladší žáci dokázali
použít anglický jazyk k tomu, aby stážistům sdělili, jaké oblečení v jednotlivých ročních obdobích nosí či jaké barvy mají rádi. Další třídy si společně s lektory vyrobili loďky z papíru,
zazpívali si a zatančili na anglické písně a také zkoušeli česká slova. Pátá třída se zaměřila
na to, jak u nás slavíme Vánoce. Ani dárečky a cukroví nesmělo chybět. Šesťáci pak povídali o Velikonocích, zbobení vajíček a pletení pomlázek. Stážisté si mohli vše vyzkoušet.
V sedmé třídě jim povídali o svých volnočasových aktivitách. Airsoft či divadelní kroužek
stážisty skutečně zaujal. Vyzkoušeli si i některé kostýmy, které žákyně přinesly na ukázku.
Osmá a devátá třída připravila prezentace plné informací a fotografií týkajících se Pecky
i celé České republiky. Odpoledne jsme procházku Peckou zakončili na našem hradě, kde
jsme si krátce povídali o české historii. A protože se ve škole učíme i ruský jazyk, museli
jsme si zkusit popovídat se stážistkou z Gruzie v ruštině. Sice umíme jen základy, ale přesto
jsme skládali jednoduché věty o sobě a také jsme stážistce pokládali jednoduché otázky.
Kéž by tento zábavný týden tak rychle neskončil. Ještě bychom určitě měli o čem povídat. Vždyť je to bezva, že do našeho malého města zavítala kultura z pěti různých států
a netradiční formou jsme si mohli ověřit, že má smysl se učit cizí jazyky, protože je to
prostředek, jak můžeme komunikovat s lidmi z celého světa a dozvídat se nové a nové
informace. Celý projekt nám také pomohl uvědomit si hodnotu naší kultury, našich památek
a tradic. Není tohle to nejdůležitější k čemu má výuka vést?
Lucie Morávková
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016
Bělá u Pecky

11.3. - 13.3.

Staňkov

1.4. - 3.4.

Pecka: Špačníky

11.3. - 13.3.

Vidonice

8.4. - 10.4.

u rybníka

18.3. - 20.3.

Kal

u p. Bergmanové

18.3. - 20.3.

Bukovina

u úřadu

25.3. - 27.3.

Arnoštov

22.4. - 24.4.

25.3. - 27.3.
1.4. - 3.4.

Horní Javoří

29.4. - 1.5.

Desatero
Lhota u Pecky

8.4. - 10.4.
15.4. - 17.4.

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.

Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2016
Poplatek ze psů - nezměněn

Výše poplatku v územním celku Městyse Pecka činí:
v Pecce za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa
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

180,- Kč/rok
360,- Kč/rok
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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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 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
1340816

Kulturní, společenské a sportovní akce

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
5. března od 20 hodin, KD Bukovina u Pecky – Tradiční vesnická tancovačka
– hudba Duo Proteus, bohatá tombola. Doprava zajištěna v 19 hodin, trasa Bělá u Pecky,
		 Lhota, Staňkov, Pecka nám., Vidonice, Kal - Bukovina.
10. března od 10 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Klub maminek s dětmi
– setkání rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí.
11. března od 9 hodin, u polikliniky v Nové Pace – Klub českých turistů Pecka zve na pochod
– linkový autobus z Pecky do Nové Paky odjíždí v 8:44 hodin.
		 Trasa: Nová Paka - Ořechovka - Máchova stezka - Brdo - Stará Paka (restaurace),
		 zpět linkovým autobusem. Délka pochodu asi 10 km. Vedoucí M. Pavlová.
12. března od 20 hodin, KD Čeperka Staňkov – Hasičský ples
- hudba Duo Kindl, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny.
18. března od 17,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Jičínský pěší pluk č. 74 a jeho osudy
- přednáška o tom, čím si vojáci této jednotky prošli od založení pluku v r. 1860.
		 Přednášející Mgr. P. Lazurko, Muzeum přírody Český ráj. Vstupné dobrovolné.
25. března od 13 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Dětská dílnička
– výroba čokoládových bonbonů. Pouze pro přihlášené účastníky.
26. března od 10 hodin, hrad Pecka – Slavnostní otevírání hradu
– příjezd Kryštofa Haranta s družinou, ukázky starých řemesel, prodej velikonočního
		 zboží, občerstvení.
1. dubna od 18 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Noc s Andersenem
– kouzelná noc v knihovně pro malé milovníky dětských knížek. Pouze pro přihlášené účastníky
7. dubna od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Literární kavárnička
– přátelské posezení s knížkou a kávou. Vstup zdarma, cena kávy od 10,- Kč. Zákusky
		 na objednávku.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

