informuje

stojíme na prahu roku 2022, rok 2021 nebyl jednoduchý, všichni
jsme doufali, že se nám podaří porazit Covid-19, ale bohužel se
s ním stále potýkáme. Přeji nám všem, abychom porazili nejen
Covid-19, ale abychom zvítězili i nad nepříznivými symptomy
společnosti, které jsou umocňovány a rozšiřovány různými
„odbornými“ tvrzeními na sociálních sítích, které leckdy nemají
s pravdou nic společného, pouze ve společnosti jitří nejistotu,
rozdělují nás. Věřím, že mimo obrazovky počítačů, mobilů, tabletů
se stále ještě dokážeme smysluplně bavit a hledat porozumění.
Přeji vám v roce 2022 pevné zdraví, štěstí a co nejvíce radostných
a úsměvných dnů.

Obecně závazné vyhlášky
Na internetových stránkách Městyse Pecka najdete úplná znění
všech Obecně závazných vyhlášek Městyse Pecka platných od
1.1.2022.
Informace o vyhláškách poskytneme na Úřadě městyse Pecka, na
vyžádání zašleme e-mailem.

Vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
(platná od 1.1.2022)
Zastupitelstvo městyse Pecka na svém veřejném zasedání dne
13.12.2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku o poplatku
z odpadu. Z důvodu změn v Zákoně o odpadech jsme byli nuceni
vydat novou vyhlášku a změnit poplatek z odpadu. Sazba poplatku
z odpadu je stanovena na částku 700 Kč/osoba s trvalým pobytem
a 700 Kč/rekreační objekt, usedlost, kde není hlášena osoba
k trvalému pobytu. Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které
v příslušném roce nedosáhly 18 let věku a osobám, které dosáhly
65 let a více. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

01/2022

i

Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března
2022. Číslo účtu 1163005329/0800, variabilní symbol: 1340 + kód částí městyse + číslo
popisné.
Kódy částí Městyse Pecka:
Pecka, Lhota u Pecky
1
Arnoštov			2
Bělá u Pecky		
3
Bukovina		
4

Horní Javoří		
Kal			
Staňkov			
Vidonice			

5
6
7
8

VZOR: Platba občana z Vidonic čp. 16 Variabilní symbol 1340816

Vyhláška o poplatku ze psů

(výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2021)

Sazba poplatku na území Městyse Pecka za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa.................................................................................. 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ................................. 300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ...................................... 100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (+65 let)..................... 150 Kč
Poplatek je jednotný pro všechny části městyse, je zvýšený a je splatný do konce
března 2022.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března
2022. Číslo účtu - 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341 + kód obce + číslo popisné.

Vyhláška o poplatku z pobytu

(výše poplatku zůstává stejná)

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku. Výpočet poplatku je součin sazby poplatku a celkového počtu dnů pobytu.
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Povinnými údaji o ubytované osobě jsou:
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode
dne provedení posledního zápisu.
Ubytovatel je povinen poplatky uhradit nejdéle do 31.3.2022 za rok 2021.
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Svozový kalendář 2022 - Peckovsko
Svozový den: úterý			

Počet svozů: 26

Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

2. a 4.
6. a 8.
10. a 12.
14. a 16.
18.,20. a 22.
24. a 26.

11. a 25.1.
8. a 22.2.
8. a 22.3.
5. a 19.4.
3., 17. a 31.5.
14. a 28.6.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

28. a 30.
32. a 34.
36. a 38.
40. a 42.
44.,46. a 48.
50. a 52.

12. a 26.7.
9. a 23.8.
9. a 23.9.
4. a 18.10.
1., 15. a 29.11.
13. a 27.12.

Svoz popelnic v lednu 2022
Termíny: 2. týden — 11. ledna		

(svozový den je ÚTERÝ pro celé Peckovsko)
4. týden — 25. ledna

Na základě změn v zákonech o odpadech a o místních poplatcích vyjde v platnost
od 1. 1. 2022 nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo městyse Pecka ji schválilo na svém zasedání
13.12.2021.

13. ročník Silvestrovského běhu na Pecce
vyhrál Ondřej Sakač
Vloni se Silvestrovský běh Kryštofa Haranta na Pecce z důvodu omezení sportovních
a kulturních akcí nekonal. V letošním 13. ročníku zase vedle omezení v důsledku
„corony“, tedy bez tradičního zázemí, vyhlášení a občerstvení, museli organizátoři
najít na poslední chvíli nové tratě. Z technických důvodů totiž nešlo běžet tradiční tratí
z náměstí pěšinou na hrad. Vše se tedy přesunulo k hradu Pecka a většině účastníků
se změna tratí zalíbila. Organizátoři z OK Reco Sport Pecka a TJ Harant Pecka byli
překvapeni zájmem o běh v poslední den roku 2021. Celkem odstartovalo téměř šedesát
běžců všech věkových kategorií. Oficiální vyhlášení neproběhlo, ale každý po doběhu
obdržel pamětní list, medaili a drobnou cenu.
Dorost, muži a ženy 1 a 2 běželi na hlavní poměrně členité trati dlouhé 1600 metrů.
Nejrychleji ji zaběhl dorostenec Ondřej Sakač v čase 5:52 před Michalem Vejvodou
a Ladislavem Erbertem. Rovněž v kategorii žen vyhrála dorostenka Eliška Peterková
časem 7:18 před Johanou Hypiusovou a Veronikou Zahradníkovou.
Výherci jednotlivých kategorií:
Předškoláci 1:
		

Linda Jenčková — AC TJ Jičín 		
Hynek Sucharda — TJ Nová Paka
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Předškoláci 2:
		
Žáci 1:

Aneta Bejrová — LOB Nová Paka
Vilém Sucharda — TJ Nová Paka

Elly Haltufová — Pecka			
Vítek Antoš — LOB Nová Paka

Žáci 2: Nikola Jenčková — AC TJ Jičín
Luca Rychtr — ATJM
Žáci 3: Matouš Junek — TJ Studenec
Dorost: Eliška Peterková — Spartak Vrchlabí		
Ondřej Sakač — TJ Harant Pecka
Muži 1: Michal Vejvoda — TJ Sokol Jičín
Ženy 1: Johana Hypiusová — Hořice
Muži 2: František Vágenknecht — Nová Paka
Ženy 2: Veronika Zahradníková — TJ Harant Pecka
Muži 3: Zdeněk Sucharda — TJ Nová Paka
Muži 4: Josef Berger — TJ Harant Pecka

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje
Dovoz knih do domu
Bojíte se, že s příchodem zimního počasí vám cesta do knihovny zapadne sněhem?
Přivezeme Vám knihy až do domu!
Knihovna Kryštofa Haranta nabízí 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 opatření. Podmínkou je uhrazený
registrační poplatek (lze hradit i bezhotovostně platbou na účet). Služba je pouze
pro dospělé čtenáře, bezplatná a kapacitně omezená (přednost mají senioři, imobilní
a hendikepovaní čtenáři).

Výherci soutěže Den pro dětskou knihu
26.11.2021 se v knihovně konaly soutěže se Čtyřlístkem v rámci akce Den pro dětskou
knihu. Každý účastník byl zařazen do slosování o novou dětskou knížku z nakladatelství
Albatros. Losování proběhlo za účasti zástupců Městyse Pecka dne 21.12.2021. Štěstí se
usmálo na trojici soutěžících. Blahopřejeme Aničce a Tadeášovi z první třídy a Davidovi
z páté třídy. Výherci budou informováni prostřednictvím základní školy. Děkujeme
všem za účast a paním učitelkám ve škole za propagaci akce.

e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

