informuje

V pondělí 13. prosince 2021 od 17.00 hodin se v sále hasičské
zbrojnice koná veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Pecka.
Program:
1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozpočtové opatření
3. Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Pecka
4. Obecně závazná vyhláška obce o poplatku z odpadu
5. Prodej a koupě nemovitostí
6. Inventarizace majetku obce za rok 2021
7. Dotace - investiční a neinvestiční akce
8. Různé
9. Diskuze, usnesení, závěr

COVID -19
Doufali jsme, že letošní Vánoce budou už konečně klidné,
nebudou je provázet žádná omezení. Bohužel stále však bojujeme
s pandemií, se slovem COVID-19 vstáváme i uléháme. Každý z nás
bojuje po svém, někdo se snaží dodržovat nařízení, někdo je
v zásadě proti všemu a proti všem. Měli bychom vzít rozum do
hrsti a snažit se dodržovat alespoň základní pravidla – mýt si ruce,
dodržovat rozestupy, nosit respirátory všude tam, kde je větší
koncentrace lidí a v uzavřených veřejných prostorech a nenechat
se zmanipulovat názory všelijakých „odborníků“ na Covid. Někdy
si říkám, jak by to s námi asi dopadlo, kdyby sociální sítě fungovaly
v době očkování proti dětské obrně, tetanu, černému kašli, pravým
neštovicím, apod.
Užijme si vánoční svátky v klidu, pohodě, buďme co nejvíce se
svými blízkými, buďme ohleduplní, zodpovědní a chraňme zdraví
své i zdraví všech blízkých.

Úřad městyse Pecka

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Pecka
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Provoz Úřadu městyse Pecka o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že o vánočních svátcích bude provoz úřadu omezen:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

20. 12. 2021
21. 12. 2021
22. 12. 2021
23. 12. 2021
24. 12. 2021
27. 12. 2021
28. 12. 2021
29. 12. 2021
30. 12. 2021
31. 12. 2021

otevřeno od 7.00 do
otevřeno od 7.00 do
zavřeno
zavřeno
zavřeno - svátek
zavřeno
otevřeno od 7.00 do
otevřeno od 7.00 do
zavřeno
zavřeno - Silvestr

17.00 hod.
15.00 hod.

15.00 hod.
14.00 hod.

Běžný provoz bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.
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.

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje
Otvírací doba knihovny o Vánocích:
Poslední půjčovní den v tomto roce je úterý 21.12.2021. Pobočka ve Vidonicích je od
7.12.2021 po celou zimu z provozních důvodů uzavřena.
Čtenáři mají možnost využít půjčovní doby Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce. Během
zavření knihovny je možno vracet knihy do Biblioboxu před budovou knihovny v Pecce.
Prvním půjčovním dnem v novém roce je úterý 4.1.2022.
Všem uživatelům knihovny děkujeme za přízeň a přejeme příjemné prožití vánočních
svátků, hodně krásného čtení pod stromečkem a vše nejlepší do nového roku 2022.

Lázeňský mikroregion vydal opět stolní kalendář
Lázeňský mikroregion vydal stolní kalendář na rok 2022. Kalendář si můžete již
zakoupit na Úřadě městyse Pecka, v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce. Cena
kalendáře je 40 Kč.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Pecka
oznamuje
Provoz ZŠ a MŠ Pecka končí v tomto kalendářním roce v úterý 22. 12. 2021.
Pravidelný provoz bude zahájen v pondělí 3.1. 2022.
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Provoz školní jídelny končí v tomto kalendářním roce v úterý 22. 12. 2021. Pravidelný
provoz školní jídelny bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.

Svoz popelnic v listopadu 2021
ve všech částech obce

úterý 14. a 28. prosince

Popelnice musí být označena známkou na příslušný rok, aby mohla být vyvážena.
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 bude schvalovat na svém
zasedání 13.12.2021.

Svozový kalendář 2022 - Peckovsko
Svozový den: úterý

Počet svozů: 26

Měsíc

Týden

Den

Měsíc

Týden

Den

leden

2. a 4.

11. a 25.

červenec

28. a 30.

12. a 26.

únor

6. a 8.

8. a 22.

srpen

32. a 34.

9. a 23.

březen

10. a 12.

8. a 22.

září

36. a 38.

6. a 20.

duben

14. a 16.

5. a 19.

říjen

40. a 42.

4. a 18.

květen

18.,20., 22.

3., 17., 31.

listopad

44.,46.,48. 1., 15., 29.

červen

24. a 26.

14. a 28.

prosinec

50. a 52.

13. a 27.

Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad
Podařilo se nám získat od společnosti EKOKOM sběrné nádoby na tříděný odpad – plasty,
sklo. Byla zřízena nová sběrná hnízda v obci Pecka – pod obchodem COOP, na parkovišti
u křižovatky ke hřbitovu. Zde jsou nádoby na plasty, barevné a bílé sklo. Další hnízdo
vzniklo v Arnoštově, v Horním Javoří - zde je zatím pouze kontejner na plasty, ale
jakmile obdržíme další objednané nádoby, bude zde instalován dělený kontejner na
bílé a barevné sklo. V Kalu a Bukovině jsme navýšili hnízda o jeden kontejner na plasty.

Co patří a co naopak nepatří do kontejneru u hřbitova v Pecce
Do kontejneru u hřbitova v Pecce odkládejte pouze odpad, který vzniká údržbou a péčí
o hrobová místa, jedná se o směsný komunální odpad.
Opakovaně vyzýváme občany, aby do něho v žádném případě neukládali větve a keře
ze svých zahrad, tento odpad patří do zvláštního kontejneru pouze na bio odpad,
který je ve sběrném dvoru a ten odvážíme do kompostárny v Nové Pace. Děkujeme.

3

Peckovské pivo Kumraus v dárkovém balení
Spolek Bezdružic pro vás před Vánoci připravil dárkové balení s peckovským pivem.
Tentokrát nám trochu povyrostli lahve, světlou jedenáctku si tak nově můžete dopřát
z lahví o objemu 0,7 litrů i se speciální etiketou s peckovským hradem a Kryštofem
Harantem. V papírové krabici jsou 3 lahve. Pivo lze na kombinovat do krabic i s oběma
peckovskými víny (Ryzlink vlašský a Rulandské modré).
Info a objednávky na tel.: Honza Murdych - 776 241 870 nebo mail bezdruzic@email.cz

Otevírací doba Cukrárny Zlatá Pecka o Vánocích
24.-27.12. 2021
28.-31.12. 2021
1.-2.1. 2021
3.-10.1 2022

zavřeno
otevřeno 13.00 - 17.00
otevřeno 13.00 - 17.00
zavřeno

Kulturní, společenské a sportovní akce

»»

»»
»»

3. prosince v 9.15 hodin, náměstí v Pecce
Výlet KČT
Pěšky z náměstí v Pecce po žlutém turistickém značení do Borovnice. Občerstvení
v restauraci U Myšáka a zpět pěšky do Pecky.
Pochodu se může zúčastnit kdokoliv. Kdo se chce projít v kolektivu, je vítán.
31. prosince v 10.00 hodin u Úřadu městyse Pecka
Silvestrovský běh Kryštofa Haranta
13. ročník tradičního běžeckého závodu. Start v 10.30 hodin z náměstí, z důvodu
proticovidových opatření neproběhne slavnostní vyhlášení vítězů.
1. ledna od 14.00 hodin na náměstí v Pecce
31. ročník Novoroční vycházky na Krkonošskou vyhlídku
Přijďte se projít a načerpat sil do roku 2022. Pořadatel TJ Harant Pecka za podpory
Městyse Pecka a sponzorů.

Krásné a pohodové Vánoční svátky.
e–mail: podatelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

