informuje

každý den jsme zahlceni informacemi o postupující pandemii,
o různých nařízeních, omezeních a povinnostech. Mnoho lidí se stalo
přes noc odborníky na otázky týkající se virových nákaz, ví přesně,
co se mělo udělat, co je zbytečné. O tom se můžeme přesvědčit na
sociálních sítích a v médiích. Proto raději vypněme všechna média,
vyrazme na procházku do přírody, buďme v kruhu těch nejbližších,
vydržme ta opatření a nevystavujme se zbytečnému stresu.
Nikomu z nás nejsou nařízení vládních činitelů příjemná, všichni
bychom se už chtěli vrátit k normálnímu životu, ale bohužel to
bude ještě nějakou dobu trvat a trochu i bolet. Takzvanou první
vlnu se podařilo zvládnout, nechci hodnotit přípravu na vlnu další,
to už je zbytečné, ale pokud se všichni semkneme, nebudeme
lhostejní ke svému okolí, budeme maximálně ohleduplní, budeme
dodržovat zásadu 3 R – důkladné mytí rukou, dodržování rozestupů
a nošení roušek a dodržovat další nařízení (třeba velmi omezující),
vše určitě zvládneme. Velký dík a obdiv patří všem v první linii –
lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, hasičům, prodavačům
a dalším. Vezměme rozum do hrsti, vše společně zvládneme.
Úřad městyse Pecka je pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu
od 9 do 11 hodin a odpoledne od 14 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 pomohli a pomáhají zvládat tyto situace
a těm, kteří jsou zodpovědní a ohleduplní.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

11/2020
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Volby do krajského zastupitelstva
Ve dnech 2. a 3. října 2020 jsme volili zástupce do Královéhradeckého kraje. Jak to
dopadlo?
Obec: Pecka
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

1 059

456

Volební účast Odevzdané
v%
obálky
43,06

456

Platné hlasy

% platných
hlasů

451

98,90

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Pecka
Strana

Platné hlasy

číslo název

celkem

v%

73

Koalice ODS, STAN, VČ

182

40,35

50

ANO 2011

85

18,84

19

Česká pirátská strana

81

17,96

4

Koalice ČSSD, Zelení

26

5,76

16

Svoboda a př. Demokracie (SPD)

20

4,43

63

Komunistická str.Čech a Moravy

17

3,76

47

Koalice TOP 09, HDK, LES

13

2,88

32

Koalice KDU- ČSL, VPM, Nestran.

12

2,66

70

Trikolóra hnutí občanů

9

1,99

82

ROZUMNÍ – Petr Hannig

4

0,88

5

Demokratická strana zelených

2

0,44

67

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

0

0,00

Uzavírka silnice III/28440 od úřadu na náměstí v Pecce
Od 26. října 2020 do 13. listopadu 2020 bude uzavřena silnice III/28840 v úseku od
obecního úřadu Pecka směrem na náměstí, z důvodu opravy kanalizace a navazující
opravy komunikace.
Objízdné trasy pro osobní vozidla: přes Lhotu u Pecky, Staňkov a Vidonice, nebo přes
Bělou u Pecky do Horního Javoří, Bukovinu u Pecky.
Objízdná trasa pro nákladní dopravu: přes Bělou u Pecky, Lázně Bělohrad, Tetín, Vřesník.
Objízdná trasa pro linkové autobusy: přes Lhotu u Pecky, Staňkov, Vidonice. Zastávka
Pecka náměstí bude přesunuta na křižovatku u Lagnerových (odbočka na Žižkov).
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Zastávka ve Vidonicích bude přesunuta na náves. Zastávky Kal rozcestí, Bukovina
rozcestí nebudou obsluhovány.
Pokud bude v době uzavírky silnice obnovena školní docházka, bude obnoven školní
autobus, který bude zajíždět do Kalu a Bukoviny přes objízdnou trasu Lhota u Pecky,
Staňkov, Vidonice.
Bližší informace na tel. 724 179 896, 724 882 426

Svoz popelnic v listopadu 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 17. listopadu

Bělá u Pecky			

středa 7. a 18. listopadu

Upozorňujeme občany, že jedna známka platí pro vývoz jedné 120 l popelnice.
Zimní období je tady, proto důrazně žádáme občany, aby do kontejnerů na směsný
komunální odpad neukládali žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout.
Na popel, který je odkládán ve sběrném dvoru, jsou připraveny zvláštní nádoby. Při
ukládání popelu ve sběrném dvoru je nutné informovat obsluhu sběrného svoru!!!
Při ukládání velkoobjemového odpadu (např. skříně, stoly, židle, pohovky) je nutné
odpad rozbít na skladné části (desky, prkna, apod.). Celé kusy nábytku nebude možné
uložit a budou vráceny zpět k demontáži.
Dále upozorňujeme občany, že odevzdané elektrospotřebiče ve sběrném dvoru
musí být kompletní a je zakázáno z již odevzdaných spotřebičů ve sběrném dvoru
cokoliv demontovat. Bezplatný zpětný odběr elektrozařízení je možné uplatnit jen
u kompletních spotřebičů.
Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 je do sběrného dvora Pecka
umožněn vstup pouze s ochranou úst (rouška, šátek, apod.) Počet vozidel nesmí
přesáhnout 3 v areálu. Provozní doba se nemění.
Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygieny při nakládání s odpady, buďte
ohleduplní a trpěliví.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Dovoz knih do domu
Nemáte už během karantény co číst? Nezoufejte. Přivezeme Vám knihy až do domu!
Knihovna Kryštofa Haranta nabízí po dobu vyhlášeného nouzového stavu registrovaným
čtenářům dovoz knih domů. Svá přání adresujte na knihovna.pecka@seznam.cz, nebo
volejte na 602 556 142. Knihy vám budou doručeny s dodržením všech hygienických
nařízení. Podmínkou je uhrazený registrační poplatek (nově lze hradit i bezhotovostně
platbou na účet). Služba je pouze pro dospělé čtenáře, bezplatná a kapacitně omezená
(přednost mají senioři, imobilní čtenáři, hendikepovaní a osoby v karanténě). Předávka
knih proběhne bez osobního kontaktu, po předchozí telefonické domluvě.
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Knihovna nabízí nově bezhotovostní úhrada registračního poplatku
Platbu lze provést na účet číslo: 1163005329/0800. Variabilní symbol: 3314 + číslo
čtenářského průkazu. Poplatek na jeden rok činí pro dospělé 60,- Kč a pro děti,
studenty a seniory 40,- Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno.
VZOR:
Platba dospělého čtenáře Josefa Nováka, č. průk. 1000
Zašlete prosím 60,- Kč na účet č. 1163005329/0800 s variabilním symbolem 33141000
a do zprávy pro příjemce napište Josef Novák.
Registrace proběhne v nejbližším možném půjčovním dni. Dejte nám vědět na
e-mail knihovny nebo telefonicky o uhrazení poplatku a registrace proběhne ihned.
Upozornění: číslo průkazu je uvedeno na Vaší čtenářské legitimaci.

Česká pošta informuje
Od 1. října 2020 se mění otevírací doba pobočky České pošty v Pecce takto:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

od 13.00 do 18.00 hodin
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin
od 13.00 do 18.00 hodin
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin

Po ukončení otevírací doby peckovské pobočky je otevřena pošta Jičín každý den od
pondělí až do neděle od 8 do 18 hodin.

Mobilní rozhlas – upozornění pro občany
Jste zaregistrováni v Mobilním Rozhlase, ale nechodí Vám do schránky e-maily? Máte
e-mail na Seznamu? Toto Vám zajisté pomůže!
1. Přihlašte se do svojí e-mailové schránky
2. Otevřete si „Hromadnou poštu“
3. Přesuňte e-mail ze složky „Hromadné“ do „Doručené“
4. A máte HOTOVO! Už Vám žádné informace neuniknou!
Podrobný návod i s obrázkem najdete na www.mestys-pecka.cz/mobilni-rozhlas/ nebo
přijďte do knihovny v půjčovní době a my Vám vše vysvětlíme.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

