informuje

Od 1.2.2017 bude pevná linka 493 799 525 ZRUŠENÁ. Linka
493 799 015 zůstává i nadále platná. Nové mobilní číslo knihovny platné
od 9.1.2017 je 602 556 142. Děkujeme za pochopení.
Vážení zájemci, hlaste se, prosím, do nového semestru Virtuální
univerzity třetího věku, tentokrát na téma: Umění rané renesance
v Itálii. Více informací na tel. 493 799 015, na webových stránkách
www.pecka.knihovna.cz nebo osobně v knihovně. Hlásit se můžete
do 15.2.2017, včetně.

Základní škola a Mateřská škola Pecka

V pátek 3. 2. 2017 jsou pro děti pololetní prázdniny a od 27. 2.
do 5. 3. 2017 jarní prázdniny.
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018  se bude
konat ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13:30 hodin.
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné
školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

26. ročník Novoroční vycházky
na Krkonošskou vyhlídku

(pořadatel: TJ Harant Pecka za podpory Městyse Pecka)
Letošní rok nám počasí opravdu přálo. 4 ˚C pod nulou, vymetená obloha a troška sněhu. 1. ledna 2017 jsme překročili vysněnou dvoustovku.
V usměvavé a srdečné náladě si do nového roku popřálo štěstí, zdraví,
klid a pohodu 208 účastníků, kteří se potkali na Krkonošské vyhlídce.
Vycházeli jsme ve 14:00 hodin z peckovského náměstí a už za půl hodiny se na Krkonošské vyhlídce objevili první účastníci. Teplý čaj určitě přišel vhod. Srdečná přání, krátké rozhovory a zpět. Někteří do tepla svých
domovů a někteří do sálu Městyse Pecka, kde na ně čekalo pohoštění.
Přejeme Vám všem, sportovcům i peciválům, úsměv na tváři
a skvělý výhled v celém roce 2017
… pokračování 1. 1. 2018 na Krkonošské vyhlídce …
Za TJ Harant Pecka Ing. Vladislav Stárek

Úřad městyse Pecka

Knihovna Kryštofa Haranta informuje

2/2017
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Silvestrovský běh na Pecce opět vyhrál Čivrný

Již po deváté se sešli v poslední den roku vyznavači pohybu na Pecce, aby odstartovali do Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta. Tento závod byl v roce 2008 organizátory
z OK Reco Sport a Městyse Pecka založen spíše z recese. Postupně si však našel své příznivce
a počet startujích se výrazně zvyšoval. Po loňských pětasedmdesáti běžcích se letos představila šedesátka závodníků od dvouletých dětí až po veterány nad šedesát let.
Start z náměstí vedl na nejkratší trati směrem na hrad 150 metrů, na střední 450 metrů
(k pomníku) a hlavní trati 1200 metrů ke vchodu do hradu, který vlastnil mimo jiné i Kryštof
Harant. Počasí bylo sice mrazivé, ale pro běh příznivé. Po roční pauze vyhrál v absolutním
pořadí semilský Jiří Čivrný, který si tak z Pecky odnesl již osmé vítězství z devíti uskutečněných ročníků. Na stupních ho doprovodili v hlavní kategorii Radek Kahánek a Vojtěch
Záveský, oba z Lázní Bělohrad. Nejrychlejší ženou se stala Jana Škorpilová ze Sportcentra
Jičín.
Pro jubilejní desátý ročník připravují pořadatelé pro závodníky překvapení. Již v červnu
se uskuteční také 10. ročník Pecka krosu, který bude mít cíl většiny kategorií přímo na nádvoří hradu.
Podrobná výsledková listina k dispozici na stránkách Městyse Pecka.

Svoz popelnic v únoru 2017 - svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice
14. února
Bělá u Pecky
1. a 15. 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.

Svozový kalendář na rok 2017

Pecka, Lhota, Vidonice

Svozový den: úterý				                   Počet svozů: 19

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

1. a 3.

3.1. a 17.1.

Červenec

27. a 29.

4.7. a 18.7.

Únor

7.

14.2.

Srpen

31.,33.,35.

1.8.,15.8.,29.8.

Březen

11.

14.3.

Září

39.

26.9.

Měsíc
Leden

Duben

15.

11.4.

Říjen

43.

24.10.

Květen

18. a 20.

9.5. a 23.5.

Listopad

47.

21.11.

Červen

23. a 25.

6.6. a 20.6.

Prosinec

49. a 51.

5.12. a 19.12.

Bělá u Pecky

Svozový den: středa			                   	Počet svozů: 19

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

1. a 3.

4.1. a 18.1.

Červenec

27.

5.7.

Únor

5. a 7.

1.2. a 15.2.

Srpen

31. a 35.

2.8. a 30.8.

Březen

9. a 11.

1.3. a 15.3.

Září

39.

27.9.

Měsíc
Leden

Duben

15.

12.4.

Říjen

41. a 43.

11.10. a 25.10.

Květen

18.

10.5.

Listopad

45. a 47.

8.11. a 22.11.

Červen

23.

7.6.

Prosinec

49. a 51.

6.12. a 20.12.
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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 2017, 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 2017.
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

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 2017.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března 2017.
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 31.3.2017 za rok 2016.
Poplatek z ubytovací kapacity		
4 Kč
Poplatek rekreační		
8 Kč

Masáže

Od začátku roku je opět po dvouměsíční pauze zahájen provoz Masážního salónu Penzionu
Pavel v Pecce.
Nabízím sportovní, relaxační a regenerační masáže.
Objednávky po telefonické dohodě.
Martin Pavel, Pecka 299 - tel. č.  777 862 324
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Kulturní, společenské a sportovní akce
1. února od 9:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Zahájení dalšího semestru VU3V
– virtuální univerzita třetího věku. Téma: Umění rané renesance.
2. února od 9:30 hodin, sál hasičské zbrojnice
– Mateřský klub Harantíci na téma: Svačinky pro malé Harantíky
		 – předávání zkušeností, ochutnávka, nápady maminek.
4. února od 12:30 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích
		
– tradiční závod v běhu na historických lyžích doplněný o biatlonovou vsuvku.
			 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. Dobroty z prasátka si můžete v restauraci zakoupit
			 od 10 hodin, vše rádi zabalíme, ale též můžete posedět v příjemné atmosféře,
			 ke které přispěje místní kapela „NÁHODA“.
11. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Hasičský ples
– hudba P+B, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny.
15. února od 9:30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Virtuální univerzita třetího věku
		– 2. přednáška na téma Umění rané renesance v Itálii. Poslední šance podat přihlášku.
16. února od 9:30 hodin, ZŠ Pecka, družina
– Mateřský klub Harantíci na téma: Jarní aroma očista
		
– přednáška profesionální aromaterapeutky Jitky Procházkové.
18. února od 14 hodin, KD Kal – Dětský karneval
- reprodukovaná hudba, občerstvení zajištěno
18. února od 20 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Tradiční ples sportovců
- hudba Vofous, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny.
24. února od 18 hodin, KD Kal
– Cyklovandrování se slečnou Pavlínou Bolechovou – přednáška
25. února od 15 hodin, u kostela sv. Bartoloměje – Peckovský masopust
– průvod Peckou a navečer v sále hasičské zbrojnice masopustní zábava, bohaté občerstvení
2. března od 9:30 hodin, ZŠ Pecka, družina
– Mateřský klub Harantíci na téma: Jarní dekorace
4. března od 20 hodin, KD Bukovina – Hasičský ples
- hudba Malý drobný band, občerstvení a doprava zajištěna.
11. března od 14 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Dětský karneval
18. března od 17 hodin, sál hasičské zbrojnice – Valná hromada TJ Harant Pecka
- hudba Vofous, občerstvení zajištěno, losování o zajímavé ceny.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

