informuje

už to bude rok a my stále bojujeme s pandemií, se slovem COVID-19
vstáváme i uléháme. Informace, které k nám doléhají z různých
stran, jsou zmatečné, zavádějící, děsuplné a často lživé. Proto
vezměme rozum do hrsti, vyrazme na procházku do přírody,
buďme s rodinou, dodržujme vydaná opatření a nevystavujme se
zbytečnému stresu.
Období vánočních svátků není jen o shánění dárků, běhání po
obchodních centrech. Letošní svátky budou opravdu trochu jiné,
i když budeme muset dodržovat určitá opatření, Vánoce se svými
nejbližšími budou krásné.
Apeluji na vás, dodržujme, nyní už 4 R — důkladné mytí rukou,
dodržování rozestupů, nošení roušek a používání selského rozumu,
tak se brzy budeme moci vrátit k normálnímu životu. Vezměme
rozum do hrsti.
I přes toto všechno se radujeme z maličkostí — konečně máme
opravený úsek silnice od úřadu k náměstí, parkoviště před hasičskou
zbrojnicí má nový kabát a hasičské garáže budou mít nová vrata.
Základní škola se už brzy bude pyšnit zrekonstruovanou fasádou
a kompletně novými okny.
Stále platí omezení úředních hodin Úřadu městyse Pecka, ten
je pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin
a odpoledne od 13 do 17 hodin. Je možné si telefonicky domluvit
schůzku mimo tyto úřední hodiny.
V současné době platí opatření, nosit roušky nebo respirátory
v uzavřených i venkovních prostorách, nebo tam, kde není možné
dodržet odstupy minimálně 1,5 m.
Bez ohledu na koronavirus nabízíme stále pomoc našim seniorům.
Vše potřebné vám zajistíme, stačí kontaktovat pečovatelskou
službu — Renata Adamcová na tel. 601 394 142 nebo se ozvěte na
číslo 724 179 896 – Hana Štěrbová.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají zvládat tyto situace a těm, kteří
jsou zodpovědní a ohleduplní.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

12/2020
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Svoz popelnic v prosinci 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 15. a 29. prosince

Bělá u Pecky			

středa 2. a 16. a 30. listopadu

Topná sezóna je v plném proudu, proto opět důrazně upozorňujeme a vyzýváme
všechny občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý
popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout.

Svozový kalendář pro rok 2021
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

Bělá u Pecky

Měsíc

Týden

Den (úterý)

Měsíc

Týden

Den (středa)

I.

4.

26.1.

I.

2. a 4.

13.1. a 27.1.

II.

8.

23.2.

II.

6. a 8.

10.2. a 24.2.

III.

12.

23.3.

III.

10. a 12.

10.3. a 24.3.

IV.

14. a 16.

6.4. a 20.4.

IV.

16.

21.4.

V.

18. a 20.

4.5. a 18.5.

V.

20.

19.5.

VI.

22., 24., 26.

1.6.,15.6.,29.6.

VI.

24.

16.6.

VII.

28. a 30.

13.7. a 27.7.

VII.

28. a 30.

14.7. a 28.7.

VIII.

32. a 34.

10.8. a 24.8.

VIII.

34.

25.8.

IX.

36. a 38.

7.9. a 21.9.

IX.

38.

22.9.

X.

42.

19.10.

X.

40. a 42.

6.10. a 20.10.

XI.

46.

16.11.

XI.

44. a 46.

3.11. a 17.11.

XII.

50. a 52.

14.12. a 28.12.

XII.

48.,50.,52.

1.12.,15.12.,29.12.

Provoz Úřadu městyse Pecka o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že o vánočních svátcích bude provoz úřadu omezen:
Pondělí		
21. 12. 2020 provozní doba od 7.00 do 17.00 hod.
Úterý		
22. 12. 2020 zavřeno
Středa		
23. 12. 2020 zavřeno
Čtvrtek		
24. 12. 2020 zavřeno - svátek
Pátek		
25. 12. 2020 zavřeno - svátek
Pondělí		
28. 12. 2020 provozní doba od 7.00 do 17.00 hod.
Úterý		
29. 12. 2020 provozní doba od 7.00 do 13.00 hod.
Středa		
30. 12. 2020 zavřeno
Čtvrtek		
31. 12. 2020 zavřeno
Pátek		
1. 1. 2021 zavřeno – Nový rok
Běžný provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021
Zaměstnanci Úřadu městyse Pecka přejí všem občanům krásné a šťastné vánoční
svátky, prožité ve zdraví a v kruhu svých nejbližších, v novém roce pevné zdraví,
štěstí a úspěchy v soukromém i profesním životě.
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Lázeňský mikroregion vydal opět stolní kalendář
I letos vydal Lázeňský mikroregion stolní kalendář na rok 2021. Kalendář si můžete
již zakoupit na Úřadě městyse Pecka, v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce. Cena
kalendáře je 40 Kč.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Milí čtenáři, od 23. listopadu je v knihovně možný výdej předem objednaných knih
a jejich vrácení přes výdejní okénko. Objednávat knihy můžete:
• přes Vaše čtenářské konto – informace na https://pecka.knihovna.cz/ctenari-ucet/
• e-mailem na adrese knihovna.pecka@seznam.cz
• telefonicky na č. 493 799 015, 602 556 142
Všechny Vaše výpůjčky jsou stále pravidelně prodlužovány. Knihovna zůstává i nadále
uzavřená. O každé změně vás budeme informovat.
Všem uživatelům knihovny děkujeme za přízeň a přejeme příjemné prožití vánočních
svátků, hlavně pevné zdraví, hodně krásného čtení pod stromečkem a vše nejlepší do
nového roku 2021.

Základní škola a Mateřská škola Pecka informuje
Vážení rodiče žáků 3.—9. ročníku, na základě informací MŠMT Vám sděluji:
• Od pondělí 30. 11. 2020 je povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně ZŠ a žáky
9. ročníku. Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku platí rotační výuka, tj.
• lichý týden: 6. ročník – prezenční výuka ve škole,
7. a 8. ročník – distanční výuka z domova
• sudý týden: 6. ročník – distanční výuka z domova,				
		7. a 8. ročník – prezenční výuka ve škole
• výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky různých tříd.
• Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin, kromě zpěvu a tělesné
výchovy. Místo těchto předmětů bude zařazen jiný předmět.
• Pokud počasí dovolí, bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
• Bude zajištěno pravidelné větrání tříd.
• Školní družina bude probíhat také v homogenních skupinách, v čase 6.45—7.15
hod., 11.10—15.30 hodin.
• Školní autobus bude jezdit jako v září.
• Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, proto každý žák
bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
• Školní jídelna se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.
• Provoz školy a hygienická opatření budou zajištěna podle manuálu MŠMT.
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 najdete
na našich internetových stránkách: https://www.zs-pecka.cz/
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První třída za obrazovkou
Od 14.10. děti musely zůstat doma. Úkoly se k dětem dostávaly přes rodiče do mailu.
Protože jsme na začátku ještě nepracovali online, některé úkoly byly obohacené videem.
Po podzimních prázdninách nastala změna, i první třída se připojila online. Nejprve se
scházela celá třída, ale dětí je letos ve třídě mnoho, museli jsme se rozdělit. Vznikly
čtyři skupinky, ve kterých nebylo více jak šest dětí. Děti se dostaly častěji ke slovu.
V menších skupinách se také lépe ukazovaly psané podoby písmen. Musím děti moc
pochválit, jak doma pilně pracovaly, zadané úkoly měly téměř vzorně vypracované.
Velké „DÍKY“ patří hlavně rodičům a prarodičům, kteří se dětem denně věnovali,
procvičovali a připojovali děti na schůzky. Díky nim jsme se mohli posunovat v učení
pomalu dál. Jsme rádi, že se mohla první a druhá třída znovu vrátit do lavic, protože
právě pro tyto ročníky je online výuka velmi náročná. Děti ocenily, že mohou vidět své
kamarády. Doufejme, že už ve škole zůstaneme a zdraví se nás bude držet.
		

Lenka Kupková, učitelka 1. třídy

Ředitelství ZŠ a MŠ Pecka oznamuje
Provoz ZŠ a MŠ Pecka končí v tomto kalendářním roce v úterý 22. 12. 2020.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.
Provoz školní jídelny končí v tomto kalendářním roce v úterý 22. 12. 2020.
Pravidelný provoz školní jídelny bude zahájen v pondělí 4. 1. 2020.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»
»»

1. ledna od 14.00 hodin, Náměstí Kryštofa Haranta v Pecce
30. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
přijďte se projít a načerpat sil do roku 2021. Pořadatel TJ Harant Pecka za podpory
Městyse Pecka a sponzorů.
Silvestrovský běh se letos nekoná
Již po 12 let se konal Silvestrovský běh Kryštofa Haranta. Letos z důvodu pandemie a navazujících opatření se Silvestrovský běh Kryštofa Haranta neuskuteční.
Těšíme se na vás v roce 2021, bude líp! OK Reco Sport Pecka a Městys Pecka

Krásné Vánoce!
e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

