informuje

V současné době platí opatření nosit na veřejných prostranstvích
roušky nebo respirátory nebo alespoň mít zakrytá ústa a nos
pomocí šály, apod. Roušky se pro vás snažíme postupně zajišťovat
a dodávat do domácností. Tímto bych chtěla poděkovat všem
švadlenkám, krejčím (máme tu i šikovné muže), kteří denně šijí
pro nás nutnou ochranu, která v naší republice úzkostně chybí.
Dalším opatřením je rozhodnutí vlády, že v prodejnách potravin
mohou v čase od 8 do 10 hodin nakupovat pouze senioři nad 65 let
— toto opatření platí pro velké prodejny, v Pecce máme prodejny
malé. Apeluji na všechny naše seniory, aby zbytečně nevycházeli
ze svých domovů. Vše potřebné jim zajistíme, stačí kontaktovat
pečovatelskou službu – paní Adamcovou na tel. 601 394 142 nebo
se ozvěte na číslo 724 179 896 - paní Štěrbová.
Z důvodu prevence proti šíření nemoci COVID-19 je i Úřad městyse
Pecka od 23.3.2020 pro veřejnost uzavřen. Veškerá podání
můžete učinit buď mailem — podatelna@mestys-pecka.cz nebo
vhodit do poštovní schránky u úřadu.
Děkuji ještě jednou všem, kteří jsou zodpovědní, dodržují všechna
nařízení a tím chrání sebe a nás ostatní. Společným úsilím se nám
vše podaří zvládnout.

Látkové roušky
Od pondělí 23.3.2020 postupně rozvážíme látkové roušky občanům
všech částí Peckovska. Naše šikovné švadlenky a krejčí se stále
snaží doplňovat zásoby. Nebojte se, na každého se dostane. Pokud
budete někde ještě potřebovat roušku, volejte na úřad na číslo
724 179 896.

Noste roušky při pohybu po obci!
Děkujeme.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,
žijeme v době, kterou jsme si ještě před pár dny nedovedli
představit. Měníme svůj způsob života, zvykáme si na rozsáhlá
omezení. Děkuji vám všem, že si uvědomujete vážnost situace,
respektujete a dodržujete opatření vlády České republiky vydaná
v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.
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Prodloužení platnosti svozových známek
Platnost svozových známek umístěných na popelnicích s označením roku 2019 se
prodlužuje do 31.5.2020!

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

úterý 7. a 21. dubna

Bělá u Pecky			

středa 8. dubna

Stále důrazně žádáme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali
žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout.

Uzavření sběrného dvora
Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 je sběrný dvůr Pecka od 16.3.
2020 uzavřen do odvolání. Sledujte webové stránky obce, facebook, čtěte zprávy
zaslané Mobilním rozhlasem, včas budete informováni o každé změně.
Odpad zatím skladujte u svých nemovitostí, řádně třiďte. Sběrné nádoby na tříděný
odpad jsou rozmístěné po obcích. V současné době probíhá svoz velkoobjemového
odpadu, tak jak je naplánován. Odpad ze zahrad zatím skladujte na svých pozemcích.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2020
Vidonice			
Kal			
Bukovina u Pecky		

3.—5. 4.
3.—5. 4.
10.—12. 4.

Arnoštov			
Horní Javoří		

17.—9. 4.
24.—26. 4.

Upozornění:
Do kontejnerů odkládejte pouze velkoobjemový odpad: linolea, koberce, sedačky z os.
automobilů, starý nepoužitelný nábytek, matrace, objemné plastové předměty apod.
Neodkládejte: nebezpečný odpad (ledničky, plechovky se zbytky barev, zářivky,
televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky apod.), sudy, seno, listí, větve, stavební
odpad a odpad, který lze vytřídit.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se již neprovádí, celoročně lze tento odpad
odevzdávat ve sběrném dvoře v Pecce, kde jsou pro tento účel umístěny speciální
kontejnery!
Ve sběrném dvoře v Pecce je možné bezplatně odevzdat veškerý elektroodpad
(kompletní) v rámci systému zpětného odběru elektrozařízení.

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích
Obec je od 1.1.2020 povinna zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25). Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány
společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Místa k odkládání jedlých olejů
a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.
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Důvod zavedení povinnosti
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí,
filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo
po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský,
dřevařský průmysl). Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích
a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy
v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). Důvodem
k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů
ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového
množství odpadů ukládaných na skládky.
Občané Peckovska jsou povinni odevzdávat upotřebené jedlé oleje a tuky ve
sběrném dvoru v Pecce v uzavřených plastových nádobách a lahvích (PET lahve,
plastové kanystry, apod.) podle instrukcí obsluhy sběrného dvoru.
Během nouzového stavu, kdy je sběrný dvůr uzavřen, nechávejte tento odpad také
zatím doma.

Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2020
Upozorňujeme občany, že v důsledku opatření proti šíření COVID-19 prodlužujeme
možnost úhrady poplatků dle Obecně závazných vyhlášek — poplatek ze psů,
z odpadu, pobytové poplatky do 31.5.2020. Platnost svozových známek vydaných na
rok 2019 se tím pádem také prodlužuje do 31.5.2020.
Úhradu veškerých poplatků můžete uskutečnit bezhotovostně převodem na účet
městyse č.ú. 1163005329/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, bydliště a číslo
popisné. Případné dotazy k platbě, prosím, odesílejte na mailovou adresu: podatelna@
mestys-pecka.cz.

Mobilní rozhlas – upozornění pro občany
Právě v této nelehké době oceňujeme zavedený Mobilní rozhlas, který informuje občany
o všech důležitých informacích a událostech. Proto, kdo ještě nejste zaregistrovaný,
učiňte tak co nejdříve.
Podrobný návod i s obrázkem najdete na www.mestys-pecka.cz/mobilni-rozhlas/ nebo
volejte paní knihovnice (tel. 602 556 142) a ta vám se vším poradí a pomůže.

Dotace pro neziskové organizace na rok 2020

Městys Pecka vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí dotace na kulturní, společenské
a sportovní akce. Žadatelem může být nezisková organizace nebo fyzická osoba, která
má sídlo (nebo trvalé bydliště) ve správním území Městyse Pecka.
Uzávěrka příjmu žádostí končí dne 30. dubna 2020.
Tiskopis žádosti najdete na internetových stránkách obce.
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Uzeniny BETA Vidonice informují
Firemní prodejna u výrobního závodu v Pecce, Vidonice 55 má stále otevřeno.
Otevírací doba:
		

Pondělí: zavřeno		
Pátek: 8.00—18.00 hod.

Úterý – čtvrtek: 8.00—17.00 hod.

Každý den polední přestávka 12.00—12.30 hod.

Prodejna COOP
Od 24.3.2020 je opět otevřena prodejna COOP. Otevřeno je každý pracovní den od 6.30
hod. do 13.00 hodin.

Omezení provozu autobusových linek
S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních
prázdnin“. Aktuální informace o jednotlivých odjezdech nalezente na www.idos.cz.
V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO (tel. 491 580 333). Opatření platí
do odvolání.

Kulturní a společenské akce

»»
»»

3. dubna Pochod KČT — ZRUŠENO!
4. dubna Otvírání hradu Pecka s Kryštofem Harantem — ZRUŠENO

Příznivcům cykloturistiky se na vědomí dává
Druhý vzpomínkový cyklovýlet se v důsledku opatření proti šíření nákazy zatím
neuskuteční. O novém termínu budete včas informováni.
Sportu zdar a cykloturistice zvlášť. Jiří Styblík

Noste roušky při pohybu po obci! Děkujeme.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

