informuje

pomalu se vracíme do normálu, zmírňují se opatření, která byla
vyhlášená z důvodu prevence proti šíření nemoci COVID-19.
Očkování proti Covidu nabírá na obrátkách, pomalu se rozšiřuje
i škála věkových skupin, pro které jsou vakcíny připraveny.
Držme si pěsti, ať se konečně podaří vyhrát nad tímto nezvaným
hostem.

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
se koná v pondělí 14.6.2021 od 18.00 hodin v sále hasičské
zbrojnice v Pecce
Program: 1. Rozpočtové opatření
2. Závěrečný účet obce za rok 2020
3. Účetní závěrka obce za rok 2020
4. Prodej a koupě nemovitostí
5. Poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím
6. Investiční a neinvestiční akce 2021
7. Různé, diskuze, usnesení, závěr

Covid 19 - jaká opatření se mění, jaká zůstávají
Bazény a koupaliště
V bazénech a na koupalištích bude platit limit jednoho člověka na
15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Bude nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu
nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě. Lidé se při vstupu
budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, který
podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních
180 dnech.
Nové testování i kvůli cestování
Lidé budou mít z veřejného zdravotního pojištění v červnu hrazeny
dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. PCR test
zpracovávaný v laboratoři musí předepsat lékař nebo hygienik. To
se změní od 1. června.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

06/2021
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Vláda tím chce vyřešit začátek letních dovolených. Například do Chorvatska potřebují
Češi potvrzení o prodělání covidu, negativitě nebo očkování a po návratu musí
podstoupit PCR test – dva budou tedy pro každého pojištěnce už v červnu zdarma.
I v létě by měly být testy pro cestovatele v Česku bez poplatků. Vláda bude ale o režimu
testování dovolenkářů jednat až na některém z dalších zasedání.
Do restaurace možná od 14. června
Restaurace a další stravovací zařízení budou moci od pondělí otevřít vnitřní prostory.
Hostů bude moci být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou moci sedět nejvýše
čtyři hosté, nutné bude dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo
konzumaci. Povinné budou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo
potvrzení o prodělání nemoci covid-19.
Otevřou se hrady a zámky
Od 31. května vláda totiž umožní v muzeích, galeriích a v památkách skupinové prohlídky
pro maximálně deset lidí. Pokud účastníci prohlídky splní podmínky buď očkování,
negativního testu, nebo patřičný časový odstup od prodělané nemoci covid-19, může
se jedné prohlídky zúčastnit až 30 lidí.
Konference a vzdělávací akce pro 250 lidí
Otevřela se pro diváky kina, divadla nebo koncerty. Vnitřní kulturní akce může navštívit
až 500 lidí. Neplatí to ale pro vzdělávací akce, konference, kongresy nebo zkoušky.
Těch se smí účastnit maximálně nejvýše 50 lidí uvnitř a 100 venku. Alespoň částečně
se k pravidlům pro kulturu jejich organizátoři přiblíží od pondělí 31. května. Okruh
účastníků se rozšíří na 250, ať už se konference nebo kongres bude konat venku, nebo
uvnitř. Současně ale bude moci být kapacita naplněna jen na 50 procent.
Shromažďování a zpěv
Pro vnitřní aktivity, sport, shromáždění či oslavy bude od 31. května limit 75 lidí uvnitř
a 150 venku, a to namísto současných 50 a 100. Při dodržení některých podmínek
mohou zpívat společně pěvecké sbory, a to při účasti nejvýše 30 osob.

Svoz popelnic v červnu 2021
ve všech částech obce

úterý 1., 15, a 29. června

Na popelnice je třeba nalepit svozovou známku, aby mohla být vyvážena. Kdo zaplatil
poplatek z odpadu přes účet, vyzvedněte si, prosím, na úřadě známku. Kdo ještě nemá
poplatek z odpadu uhrazený, žádáme, aby byl neprodleně zaplacen, jinak nemůže být
popelnice vyvezena.

Svozový kalendář na rok 2021
červen
červenec
srpen

1.6., 15.6., 29.6.
13.7. a 27.7.
10.8. a 24.8.

září

7.9. a 21.9.

říjen
listopad
prosinec

5.10. s 19.10.
2.11., 16.11. a 30.11.
14.12 a 28.12.
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Základní škola a Mateřská škola informuje
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka oznamuje, že školní jídelna bude během
letních prázdnin v provozu do 16. 7. 2021 a od 10. 8. do 31. 8. 2021.
Výdej obědů do nádob od 11 do 11.30 hodin.
Obědy na měsíc září je možné zaplatit v kanceláři ZŠ v pondělí 30.8.2021, nebo dle
dohody s paní Klimešovou.
Pravidelný provoz bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka dále oznamuje, že Mateřská škola
Pecka bude během letních prázdnin v provozu od 1. 7. do 16. 7. 2021 a od 16. 8. do 31.
8. 2021 od 6.30 do 15.30 hodin.
Pravidelný provoz bude zahájen v úterý 1.9.2021.

Knihovna Kryštofa Haranta - výtvarná soutěž
Knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma „Život Kryštofa Haranta“. Vaším
úkolem je výtvarně ztvárnit, co Vás na životě nejslavnějšího hradního pána na Pecce
nejvíce oslnilo. Práce přijímáme do pátku 11.6.2021. Soutěž je vhodná pro předškoláky,
žáky a studenty všech typů škol. Autoři nejhezčích prací získají knižní odměnu a jejich
díla budou vystavená na náměstí a otištěna v Listech Peckovska. Více informací
o soutěži na www.pecka.knihovna.cz

Nový web k historickým výročím
Všechny důležité informace ohledně akcí spojených s peckovskými výročími roku
2021 najdete na internetových stránkách www.harantovapecka.cz. Krom aktuálního
kalendáře akcí tady budou i různé soutěže a kvízy, historické zajímavosti a data
o Harantovi i hradu.

Ochutnejte vína výročního peckovského roku
U příležitosti dvou peckovských výročí (400 let od smrti K. Haranta a 100 let od doby,
kdy obec získala hrad do svého majetku) vydává městys Pecka speciální edici dvou vín.
Červené odrůdy zastupuje suché Rulandské modré z Vinařství Kern ročník 2018, a kdo
radši bílé může si dát Ryzlink vlašský (ročník 2018) z vinařství Zdeňka Peřiny. Obě vína
mají speciální výroční etikety a budou k dostání na úřadě, v knihovně a na hradě.

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»
»»

11.–13. června, Koupaliště a kemp Pecka
XVII. ročník srazu Fan Club Škoda Vysoké Mýto a Hradec Králové
od 12. června do konce prázdnin, hrad Pecka
Harant a jeho doba
výstava renesančních grafik, mincí a originálu harantova cestopisu z roku 1608
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neděle 13. června, 18.00 hodin, hrad Pecka — klenbový sál
Hrad v rukou městečka Pecka
přednáška Daniely Coganové o údálostech roku 1921 a předání hradu Pecka do
správy městečka
pondělí 14. června, Knihovna Kryštofa Haranta
Ztraceni v rudolfínské Praze
přednáška pro 5. třídu základní školy
středa 16. června, 21.50 hodin, hrad Pecka — nádvoří
Kino na kolečkách —
 Pricnezna zakletá v čase
letní kino na nádvoří hradu Pecka. Za nepříznivého počasí se promítání ruší.
pátek 18. června, 19.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Poslední pouť Kryštofa Haranta
koncert staré hudby k uctění památky 400 let od staroměstské popravy 27 českých
pánů. Účinkuje pražský soubor MADRIGALION.
pátek 18. června, 19.00 hodin, koupaliště Pecka
Na Stojáka
známý pořad, kde vystoupí herci Daniel Čech, Vojtěch Záveský nebo Karel Hynek
sobota 19. června, 14.00, hrad Pecka						
Kryštof Harant na jevišti umírajícího času
přednášky Marie Koldinské a Martina Foltýna nejen o událostech roku 1621
sobota 19. června, 19.00, hrad Pecka — Rytířský sál					
Cesta Kryštofa Haranta
hudebně literární zvtvárnění cestopisu Kryštofa Haranta v podání souboru staré
hudby La Billancheta a historických tanců Chorea Historica
neděle 20. června, hrad Pecka							
Šermířská Pecka
šermířská představení a souboje. Pořádá REGO Vrchlabí.
středa 23. června, 15.30 hodin, zahrada ZŠ Pecka					
Pasování na čtenáře 2021
oslava významné události, při které se z našich prvňáčků stanou čtenáři
25.—26. června, hrad Pecka							
Pecka 2021
benefiční festival hudby a divadla na hradě Pecka (www.bezdruzic.cz/festival)
3.—10. července, hrad Pecka							
Sinister na hradě Pecka
sermířská vystoupení, historické tance, ohňová show v podání SHŠ Sinister

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

