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Změna nakládání
s odpady se
dotkne každého
Z důvodu vzniku nového zákona
o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.)
je město Pec pod Sněžkou nuceno
zásadním způsobem změnit stávající
systém nakládání s odpady pro
občany a nepodnikající osoby, a to
s účinností od 1. 1. 2022. Ze tří možných
zákonných variant poplatku se
zastupitelstvo města rozhodlo na rok
2022 pro variantu místního poplatku
podle kapacity soustřeďovacích
prostředků, tj. poplatku za objem
popelnic, kontejnerů či pytlů.

Od 1. 1. 2022 začne na území města platit
nová obecně závazná vyhláška, která ukládá obyvatelům povinnost platit za likvidaci komunálního odpadu roční poplatek za
nádobu (popelnici nebo kontejner) či bílý
označený pytel. Pro občany tedy končí prodej jednorázových známek na svoz popelnic a také prodej bílých pytlů na odpad.
Co nás tedy čeká?

Obyvatelé a vlastníci nemovitostí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci apod. na území města Pec pod
Sněžkou bez ohledu na to, zda mají v obci
trvalý pobyt, budou mít povinnost zaregistrovat se prostřednictvím formuláře (za
domácnost nebo za objekt se dvěma a více
spoluvlastníky nemovitosti se registruje
pouze jedna osoba a tato osoba i poplatek
za likvidaci komunálního odpadu uhradí).
Znamená to, že na jednu domácnost
(byt, rodinný dům, objekt rodinné rekreace apod.) připadne jedna nádoba na odpad (popelnice) nebo zvolený počet pytlů.
Četnost vývozu popelnic (v případě pytlů
je vhodnější pojem likvidace) si každá domácnost či vlastník nemovitosti vybere dle

Šest dřevěných domečků na odpad instalovalo město po Peci a Úpě v roce 2002.
Do té doby se pytle s odpadky často stávaly vděčným terčem lišek a jiné divoké zvěře.

svého předpokladu o množství vyprodukovaného komunálního odpadu, viz ceník níže. V bytových domech, v nichž je
ustanoveno společenství vlastníků jednotek (SVJ), se k místnímu poplatku za SVJ
přihlásí statutární zástupce. Po registraci
a zaplacení poplatku občan či vlastník ne-

typ nádoby

objem
v litrech

popelnice

120

popelnice

240

kontejner

1 100

pytel

60

pytel

120

movitosti obdrží roční známku na popelnici s vyznačenou frekvencí svozu nebo
příslušný počet pytlů dle ceníku. Likvidaci
pytlů zajistí obyvatel sám, a to odvozem do
sběrného dvora.
Svozovým dnem pro popelnice bude
každé liché úterý (nádobu na odpad si ka-

frekvence
likvidace

počet svozů
za rok

výše ročního
poplatku

1× za 14 dní

26

2 496 Kč

1× za měsíc

12

1 152 Kč

1× za 14 dní

26

4 992 Kč

1× za měsíc

12

2 304 Kč

1× za 14 dní

26

22 880 Kč

1× za měsíc

12

10 560 Kč

1× za 14 dní

26

1 248 Kč

1× za měsíc

12

576 Kč

1× za 14 dní

26

2 496 Kč

1× za měsíc

12

1 152 Kč
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ždý zajistí sám). Pokud se stane, že během
roku vyčerpáte přidělené pytle nebo vám
nebude stačit objem popelnice, můžete si
označený pytel dokoupit na sběrném dvoře, ovšem za zvýšenou, tzn. komerční cenu
společnosti Transport Trutnov.
Cílem města a vlastně i celého nového
zákona a jeho prováděcích předpisů je motivovat občany, aby co nejvíce odpad třídili a minimalizovali tak objem směsného
komunálního odpadu, za jehož likvidaci
a skládkování město platí vysoké částky.
Registrace k novému poplatku bude
probíhat na městském úřadě u správce poplatku, paní Hoferové, od 1. 12. 2021. Pro
registraci je nutné vyplnit formulář dostupný na webu Pece v sekci Pro občany / Odpadové hospodářství. Registrace musí být
ukončena do 31. 12. 2021. V lednu 2022 si
občané při osobní návštěvě vyzvednou roční známku na popelnici nebo zvolený počet pytlů a poplatek přímo uhradí (možno
i bezhotovostně).
Z důvodu stále rostoucího počtu černých pytlů, barevných pytlíků a dalšího
ohromného množství odpadu odloženého
ve sběrných domečcích mimo oficiální bílé
pytle (= načerno bez úhrady poplatku za likvidaci odpadu) se vedení města rozhodlo
učinit razantní opatření.
Od 1.1.2022 budou zrušeny všechny domečky na odpad, stejně tak budou zrušena
i přidružená místa na odkládání separovaného odpadu, tj. v našem případě skla
a plastů. Veškerý odpad, tzn. separovaný
i komunální, se bude přijímat pouze na
velkoúpském sběrném dvoře. Prodlouží se jeho provoz na 5 dní v týdnu, v PO,
ST, PÁ bude v provozu 8.00 – 14.00 hodin,
SO 8.00 – 12.00 hodin, NE 14.00 – 18.00.
Ve dnech státních svátků bude sběrný dvůr
uzavřen.
Jelikož dojde v obci ke zrušení kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo),
a občané tak nebudou mít možnost na původní místa tříděný odpad odkládat, proto
současně s vyzvednutím známek nebo pytlů na komunální odpad dostanou zaregistrované osoby ještě 26 ks žlutě označených
pytlů na plastový odpad na celý rok. Toto
opatření bude sloužit k rozdělení evidence
Jakékoliv dotazy k novému odpadovému systému a nové OZV je možné
směřovat na paní Ortovou, e-mail:
podatelna@pecpodsnezkou.cz nebo
paní Hoferovou, e-mail: poplatky@
pecpodsnezkou.cz, tel. 499 896 215
nebo 135.
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Postavit nájemní byty
bude jednou z priorit
města v dalších letech
Mladí místní i lidé, kteří v Peci pracují,
řeší stejnou otázku. Kde bydlet
a za jakou cenu? Nedostatek bytů
vyšrouboval kupní i nájemní cenu do
výšin, na které mnozí nedosáhnou. Jde
o problém celorepublikový. V Peci ho
může místní radnice vyřešit stavbou
bytových domů hned na třech místech.

Město se dlouhodobě potýkalo s tím, že do domečků lidé odkládali odpad, který nebyl v bílých označených
pytlích. Za ten pak vždy muselo doplácet.

plastů od občanů a podnikatelů. Sklo a papír se bude odevzdávat na sběrném dvoře
bez evidence.
Další důležitá změna se týká i podnikatelů působících v obci a produkujících při
své činnosti odpad. Od 1. 1. 2022 končí
pro podnikatele (fyzické i právnické osoby) možnost uzavírat smlouvy na likvidaci
odpadu s městem, podnikatelé již nebudou do systému města zapojeni. Budou-li
mít zájem likvidovat svůj odpad na sběrném dvoře ve Velké Úpě, mohou s jeho
provozovatelem, tj. společností Transport
Trutnov s.r.o., uzavřít vlastní smlouvu o li-

kvidaci odpadu. Bližší informace o podmínkách a smlouvách pro podnikatele vám
podají na tel. 493 646 111 nebo e-mailu
transport@mariuspedersen.cz.
Ke stejnému datu také končí prodej pytlů a známek na popelnice na městském
úřadě. Zde si je budou moci vyzvedávat
pouze osoby, které budou hradit poplatek dle nové vyhlášky o odpadech. Pytle
a známky na popelnice pro podnikatele se
budou prodávat pouze na sběrném dvoře.
Alexandra Ortová, MěÚ Pec pod
Sněžkou

Svozový kalendář
Pec pod Sněžkou - občané 2022

Novela zákona o odpadech, která
začíná platit od ledna 2022, zvyšuje tlak na třídění odpadu. Obce
mají limity, a pokud je u netříděného komunálního odpadu překročí, budou za to muset platit. Proto
jsme jako zastupitelé museli přijít
s touto změnou. Tak jako i v jiných
případech i tentokrát je zákon připraven pro obce spíše v městské
zástavbě a nikoliv pro horské město s rozlohou a polohou jako je Pec
pod Sněžkou. Musíme se vypořádat
s disproporcí, kdy na jedné straně je
tu zhruba 630 obyvatel a na druhé
straně asi 11 tisíc lůžek. Velmi pečlivě nově musíme rozlišit, jaký odpad
pochází od občanů a jaký od ubytovatelů, respektive podnikajících
subjektů.
Alan Tomášek, starosta města

1x 14 dní

1x 4 týdny

Leden

4, 18

18

Únor

1, 15

15

Březen

1, 15, 29

15

Duben

12, 26

12

Květen

10, 24

10

Červen

7, 21

7

Červenec

5, 19

5

2, 16, 30

2, 30

Září

13, 27

27

Říjen

11, 25

25

Listopad

8, 22

22

Prosinec

6, 20

20

Srpen

Louka ve Velké Úpě naproti Barrandovu
je pro bytové domy vytipovaná již dlouho.
Město má vypracovanou studii na čtyři bytové domy. Stavbu zbrzdily soudní tahanice
kolem peckého územního plánu. Potřebná
změna v tomto místě nebyla dlouho možná, právě kvůli soudnímu jednání. Po letech soudy uznaly, že územní plán města
je i s regubublinami v pořádku. Město tak
může celý proces změny územního plánu
začít.
„Vytipované jsou i další pozemky v majetku města. Jde o pozemek na úrovni benzínové stanice za řekou, vlevo od rozvodny,
a o velký pozemek nad chatou Barborka na
Velké Pláni,“ vyjmenovává starosta Alan
Tomášek vhodná místa ve vlastnictví města
pro vybudování obecních bytů.
Původní model počítal s tím, že město
poskytne pozemky, pomůže se stavbou, ale
byty následně přejdou do vlastnictví pře-

SkiResort ČERNÁ
HORA – PEC – online
vše od skipasů přes
půjčovnu až po
parkování
Čeká nás zima, ve které se pravidla
mohou změnit. Stěžejní roli tak bude
hrát včasná informovanost a služby
online, které SkiResort nově zavádí.

Aktuální informace o lyžování najdou zájemci na webu skiresort.cz. Dozví se tu
platné informace o cenách skipasů, o provozu, otevřených službách, ale taky o opatřeních, která v areálech platí. SkiResort
ČERNÁ HORA – PEC letos všechny své
investice směřoval do digitalizace a zrychlení procesů online nákupu skipasů.
Cena skipasů online je vždy výhodnější
než na kamenné pokladně. „K nákupu dopředu motivujeme lyžaře především cenou.

dem vytipovaných zájemců. Přes sebelepší
smlouvu zde ale existuje riziko, že dotyční
byty prodají dál nebo je nebudou využívat
v souladu s původní myšlenkou. „Byty by
mělo postavit město a využít na to dotačních titulů, které mají být vypsané. Město
by je mělo dál vlastnit a spravovat. Jedině
tak budou sloužit svému účelu – budou cenově dostupné pro dlouhodobý pronájem,
pro místní nebo pro ty, kteří tu dlouhodobě pracují,“ doplňuje starosta a podotýká,
že je třeba pečlivě pohlídat, aby se město
nedostalo do rozporu s dluhovou službou,
která stanovuje míru zadluženosti obce ve
vazbě na mandatorní příjmy.
Pokud by se podařilo zrealizovat všechny tři projekty, mohlo by jít až o 50 nových
nájemních bytů na území Pece a Velké Úpy.
Vzhledem k tomu, že se už příští rok na
podzim konají volby do obecního zastupitelstva, bude úkolem stávajícího zastupitelstva projekt obecních bytů naplánovat
a připravit podmínky pro jeho budoucí realizaci. Především zahájením změny nebo
vzniku nového územního plánu.

Rozvodna

čerpací stanice
KM Prona

Pec pod Sněžkou, u benzínky

r
smě ní
ele
na J ky
u
lo

Horský penzion
Barborka u Holečků

Pec pod Sněžkou, Velká Pláň

Hasičská
zbrojnice

Velká Úpa, Barrandov

Sběrný
dvůr

Prvním projektem dostupného bydlení je Vlčice
Těsně před dokončením je projekt Vlčice Residence v Peci, za řekou naproti benzínové stanici. Apartmánový
Apartmánový dům má celkově 23 bytů. Město zde s holandským investorem
vyjednalo dohodu, podle které si 8 bytů za nekomerčních podmínek mohli koupit mladí
a rodiny z řad místních. Záměr město zveřejnilo ve zpravodaji a ze zájemců, dle předem
daných kritérií, vybralo. Investor předpokládá, že byty novým majitelům předá na konci
zimy, nejpozději však do června 2022.

Sleva online skipasu bude proti nákupu na
pokladně až o 36 % nižší. Záležet bude na
termínu a obsazenosti. Čím dřív tedy lidé
nakoupí, tím levnější skipas budou mít,“
vysvětluje Jakub Janda, výkonný ředitel
SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC. V rámci
online nákupu je povinností vložit certificertifikát o bezinfekčnosti. Čtečky QR kódů jsou
připravené i na kamenných pokladnách.
Na webshopu letos nakoupí i ti, kteří dosud nemají čipovou kartu. SkiResort totiž
zprovozní ve čtyřech areálech (v Janských
Lázních, Peci pod Sněžkou, ve Velké Úpě
a v Černém Dole) výdejní automaty, tzv.
sKiosky. V nich lze předem online koupený
skipas pohodlně vyzvednout na čipovém
nosiči.
Pokud jste jako ubytovatel zároveň distributorem čipových karet, mají vaši hosté,
kteří přijedou bez skipasu, výhodu. Nemusí do fronty k pokladně, nebo sKiosku, ale
skipas si koupí online na skiresortcard.cz
(minimálně s 10% slevou proti pokladně)
a sami si lyžařské oprávnění spárují s da-

nou plastovou kartičkou.
Další novinkou je online půjčovna lyžařského vybavení SkiResort Live, kdy si
lidé předem lyže, snowboard nebo skialpy
vyberou a online zaplatí. V areálu si pak
vybavení jen vyzvednou. Online budou
fungovat rezervace na skialpové výlety
s průvodcem nebo třeba večerní sáňkování.
Sněžné zpravodajství denně v emailu

Přiložený QR kód slouží pro přihlášení
k odběru občasných newsletterů pro ubytovatele a také k odběru sněžného zpravodajství, které denně SkiResort rozesílá s těmi nejaktuálnějšími informacemi
o výšce sněhu, provozu i teplotách. Pokud
ho chcete najít
ve své emailové
schránce i vy,
stačí se přihlásit.
Díky tomu nepřijdete během
této zimy o nic
důležitého. ZP
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Více stromů k rozsvěcení
= více radosti dětem
Děti ve škole i školce už se na pátek a sobotu 26. a 27.
listopadu velmi těší. Nejprve v pátek odpoledne ve škole
přivítají rodiče na jarmarku svých výrobků, užijí si vánoční
dílničku a poté spolu s nimi rozsvítí nový vánoční strom
u dětského hřiště pod Veronikou. O den později ve Velké
Úpě ochutnají všechny dobroty, které navařily a napekly
pecké a velkoúpské ženy, když bude sníh, stihnou
i bobovačku z kopečku od lanovky a zazpívají koledy
u rozsvěcení světel na stromě v Úpě na náměstí.

Nová jedle v Peci u hřiště nahradí strom za řekou u autobusového
nádraží. „V Peci byl vánoční strom na místě, které není dostupné
běžnou technikou. Musel se objednávat speciální jeřáb na nastrojení, což bylo finančně náročné. Zároveň, pokud se tam ozdoby
nechaly, tak vlivem počasí a slunce časem přestávaly fungovat.
Proto se zastupitelé města rozhodli, že v Peci vysadíme jeden hezký strom, který bude pro účely zdobení na dostupnějším místě,“
vysvětluje starosta Alan Tomášek s tím, že se rozsvěcení spojí
s akcí ve škole, kde v 15 hodin začne vánoční dílnička a jarmark.
V 18 hodin zazní u nového stromu vánoční koledy v podání kapely Acutres a zpěvaček Hany Josífkové a Denisy Chaloupkové.
Sobotní program 27. 11. začíná už odpoledne v kostele Nejsvětější Trojice, kam můžete na mši přijít i se svým vánočním
věncem a nechat si ho požehnat. V 17 hodin se ale pozornost
zaměří na dění pod listnáčem na náměstí ve Velké Úpě, kde bude
občerstvení i něco horkého na zahřátí. „Úpské akce se účastní
řada místních a vlastně za podpory místních také vzniká, a to je
podle mě vzácné a moc si toho vážím. Úpské rozsvěcení stromu
organizuje Eva Janková a skvěle se o to stará. Tato akce se stala
již tradicí a má stálou podporu města,“ doplňuje starosta. ZP

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Zahájení Adventu
pod Sněžkou

Program páteční i sobotní akce se může změnit s ohledem na platná proticovidová opatření. Aktuální informaci najdete na webu školy a města.

Velkoúpské sousedské setkávání už má téměř
desetiletou tradici
To, co začalo jako předvánoční posezení sousedů v obchodě u Rapanů, je dnes jednou ze stěžejních adventních akcí
Pece pod Sněžkou. Eva Janková vzpomíná, jak tohle setkávání
začalo. „Nejprve to bylo pár místních, ženské něco napekly
adonesly na stůl. Další rok Pavel Kobr přinesl ozvučení a přibyla muzika. Později už nás bylo tolik, že jsme stolky přesunuli
na náměstí. Kdy kdo vymyslel, že by se mohl rozsvítit i velký
javor, to už si nepamatuji, ale to si zase vzali na starosti hasiči
spolu s městem,“ říká k začátkům akce.
Dnes už si začátek adventu bez rozsvěcení světel na listnáči v Úpě málokdo umí představit. Stěžejní část organizace
stále zůstává na Evě a Tomáši Balcarovi. „Pavel Kobr se stará
o ozvučení, stánky půjčuji z Pivovaru Krakonoš, stoly z našeho obchodu s potravinami v Úpě a o občerstvení se znovu
postarají místní ženy. Dík patří taky službám a městu, které
na akci přispívá z rozpočtu.“ I když se akce rozrostla a často
na ni dorazí i ti, kteří nejsou přímo z Pece, stále si zachovává
svůj charakter – příležitost potkat se, popovídat si, zahřát se
u svařáku, něco ochutnat a popřát si vše dobré.

PEC POD SNĚŽKOU

VELKÁ ÚPA

pátek 26. 11.

sobota 27. 11.

15:00

16:00

ZŠ Pec pod Sněžkou

Mše s žehnáním
adventních věnců
v kostele Nejsvětější
Trojice

Vánoční dílničky
Mini Vánoční jarmark
Drobné občerstvení

18:00

Vánoční koledy
zazpívá kapela Acutres
Na kytaru hraje Daniela Nováčková,
na cajon Jakub Nováček. Zpěv Hana
Josífková a Denisa Chaloupková.

Rozsvícení nového
Vánočního stromu
na městském hřišti u Penzionu Veronika

17:00

Tradiční rozsvícení
Vánočního stromu
Zpívají děti
ze Základní školy
Občerstvení zajištěno, ale každý
může přinést něco dobrého na zub
a ochutnání ostatním.

HO Krko v celorepublikovém závodu
V sobotu 18. září se nedaleko Brna v lezecké lokalitě Babí lom konal čtvrtý ročník
celorepublikové soutěže Mladí horalové. Cílem závodu bylo prověření mladých
lezců v horských disciplínách, v jejich fyzické zdatnosti a týmové spolupráci.
Svá želízka v ohni zde měla i Pec pod Sněžkou.

Na start se postavilo celkem 28 čtyřčlenných družstev, nejvíc v historii konání soutěže. V mladší věkové kategorii naše město
hrdě reprezentovali členové peckého horolezeckého oddílu HO Krko Helena, Josefína, Jakub a Márk.
Pořadatelé z místních lezeckých klubů připravili nejdelší trasu závodu v jeho
historii. Mladí závodníci se museli zároveň poprat i s náročným terénem, zhruba
osmikilometrový závod vedl totiž z velké
části po skalním hřebenu v okolí oblíbené
rozhledny Babí.
Připraveno bylo sedm soutěžních stanovišť. Týmy horalů zde musely prokázat svůj
um při stavění stanu, prusíkování (výstup
po laně) a uzlování, slaňování, v první pomoci, skalním lezení, na lanových překážkách a v orientaci v terénu. Závod nerozhodovaly jen body získané na stanovištích,
ale i celkový čas na trati. Naši závodníci si
tak otestovali fyzičku získanou na strmých
krkonošských svazích.

Jak se na horolezecký podnik patří, hrálo
i zde velkou roli počasí. Podobně jako v začínající horské bouřce museli reprezentanti
HO Krko zvládnout stavbu stanu v silném
větru, což se jim v dobrém čase povedlo.
Další stanoviště prověřilo závodníky v práci s mapou a buzolou. Po prokázané dovednosti orientace v terénu dostali horalové za
úkol najít lavinový vyhledávač. Nedostatek
sněhu závodníky nezaskočil a lavinovou

záchranu opět spolehlivě zvládli. Za zmínku stojí i výstup po laně technikou prusíkování, ve kterém závodníci z Krkonoš v silné
konkurenci zazářili a stoupali vzhůru jako
dým.
Výsledky závodu byly velmi vyrovnané, v mladší kategorii byl rozdíl mezi
1. a 2. místem pouhých 75 sekund. Pecký
tým obsadil desáté místo z dvanácti, což je
při premiéře v závodu, kde je nezkušenost
s podobným podnikem velkou nevýhodou, velmi slušný výsledek. Dlužno dodat,
že členové našeho týmu byli nejmladšími
zúčastněnými lezci a takové kuráži rovněž
patří uznání.
Pozávodní program čítal dvě tematické
přednášky. První motivací pro mladé horaly byla reprezentantka ČR v lezení v ledu
Aneta Loužecká. Druhá přednáška představila projekt českého horosvazu, který
vychovává lezecký dorost se zájmem o lezení ve velkých horách.
Děkujeme mamince Evě Jankové za
všestrannou pomoc, Jiřímu Holečkovi,
který nám zapůjčil tréninkový stan a lavinový vyhledávač, a hlavně závodníkům,
kteří s nasazením dokázali, že se v horách
neztratí.
za HO Krko předsedkyně Mgr. Nela Kolmistrová a za trenérský tým Mgr. Václav Štíhel
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Advent a Vánoce
v kostele ve Velké Úpě

Seniorklub strávil
podzim po výletech

Do konce roku 2021 zbývá už jenom
pár týdnů. Pojďme je prožívat
společně. Advent je radostné
očekávání. Není to shon a litry leštěnky
na nábytku (věřte, že Ježíšek přijde
i bez vašich namožených karpálů a bez
150 kil potravin nanošených ve špajzu).
Jak si můžete zpestřit to radostné
očekávání s akcemi kostela ve Velké
Úpě?

Pečtí senioři letos na podzim stihli divadlo, výlety do hor i do lázní. Část akcí
byla odložená z minulého roku kvůli covidu, část si Pecáci nově naplánovali.
V září strávili zhruba týden v Karlových Varech, v říjnu si užili tradiční zájezd do polského lázeňského města Kudowa-Zdrój a do Vánoc chtějí stihnout
ještě divadlo, adventní Krakow a samozřejmě tradiční Mikulášskou 9. prosince.
„Měli jsme strach, že nám některé akce
znovu zmaří covid, nakonec se o změnu
plánů postaral Krakonoš,“ popisuje Jindřiška Horynová ze Seniorklubu zářiový
výlet na Sněžku na pozvání pana starosty.
„Opět foukal vítr, a tak jsme dojeli lanovkou pouze na Růžovou horu. U Mlejnků
jsme si dali občerstvení a rozešli se – někteří zpět do Pece, někteří do Velké Úpy,“
doplňuje.
„Ráda bych poděkovala všem členům
Seniorklubu, kteří se zúčastňují akcí Klubu. Všem bych ráda popřála do nového
roku pevné zdraví a poděkovala za přízeň
a podporu městu Pec pod Sněžkou,“ dodává Jindřiška Horynová. ZP

• Sobota 27. 11. 2021 v 15:00 Mše svatá
s žehnáním adventních věnců
• Neděle 12. 12. v 15:00 Adventní koncert
pěvkyně Veroniky Canti – zazní operní
árie a vánoční zpěvy
• Pondělí 20. 12. od 14:00 Stavění betléma a zdobení stromků v kostele – čaj,
moučník, společné povídání o událostech Vánoc v historickém kontextu,
výtvarná dílna pro děti
• Úterý 21. 12. v 17:00 Příchod Betlémského světla – slavnostní přivítání
a rozdílení Betlémského světla podle
rakouského ritu spojené s malým vánočním koncertem dětí
• Pátek 24. 12. od 15:00 Čekání na Ježíška
– společné setkání s koledami a se
zábavným kvízem pro děti i dospělé
• Pátek 24. 12. v 16:00 Štědrovečerní mše
svatá
Pevně věřím, že se na těchto akcích s vámi
potkám a budu vám moci osobně poděkovat za přízeň věnovanou kostelu v roce
2021. A kdyby ne, pak tedy děkuji touto
cestou.
Děkuji městu Pec pod Sněžkou za podporu aktivit kostela i za takovou zdánlivou
drobnost, jakou je kosení trávy okolo kostela. Moc si toho vážím. Moc a z celého srdce děkuji paní Lucii, bez které by pro mne
byla péče o kostel daleko obtížnější. A děkuji všem, se kterými v kostele pravidelně
vytváříme živé společenství.
Přeji všem krásný závěr roku a spoustu
požehnání do roku 2022.
Kostelnice Lenka

Milostivé léto je
příležitost jak se
zbavit dluhů
Máte-li dluh u státních institucí, obcí
a měst, zdravotní pojišťovny, České televize, či rozhlasu nebo příspěvkových
organizací jako jsou knihovny, nemocnice, nebo třeba školy, využijte až do konce ledna možnost zbavit se jich. Slouží
k tomu aktuálně platné tzv. milostivé léto,
kdy stačí napsat dopis exekutorovi, zaplatit jistinu a 900 Kč za uzavření exekuce.
Úrok, který mnohdy za roky narostl do
astronomických částek, platit již nemusíte. Jak se v rámci milostivého léta zbavit
dluhu, radí nyní pracovníci organizace
Člověk v tísni. Můžete jim zavolat a poradit se na 770 600 800.

AKCE
26. – 27. 11. Zahájení Adventu pod Sněžkou
27. 11. Mše s žehnáním adventním věncům,
kostel
2. 12. Laco Deczi & Celula New York, KlonDike
4. 12. SPS – VHS – DRIÁK, KlonDike
5. 12. Adventní svařák, u Horské služby
6. 12. Modré Vánoce – výtvarná dílna, kostel
10. 12. Fast Food Orchestra & Vojtaano,
KlonDike
11. 12. 25. ples města Pec pod Sněžkou,
hotel Horizont
11. 12. Narozeniny KlonDike
17. 12. Snow Film Fest, KlonDike
18. 12. Pokáč, KlonDike
21. 12. Příchod Betlémského světla, kostel
24. 12. Čekání na Ježíška, kostel
Seznam akcí se může změnit. Aktuální program
najdete vždy na webu Pece v sekci akce.

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p

Říjen
František Novák, Anna Podolníková,
Václava Bláhová
Listopad
František Matuštík, Ondřej Palla
Prosinec
Jiří Šimůnek, Vojtěch Žalák
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