informuje

ve všech částech obce

úterý 4. a 18. května

Na popelnice je třeba nalepit svozovou známku, aby mohla být
vyvážena. Kdo zaplatil poplatek z odpadu přes účet, vyzvedněte
si, prosím, na úřadě známku. Kdo ještě nemá poplatek z odpadu
uhrazený, žádáme, aby byl neprodleně zaplacen, jinak nemůže být
popelnice vyvezena.

Svozový kalendář na rok 2021
květen
červen
červenec

4.5. a 18.5.
1.6., 15.6., 29.6.
13.7. a 27.7.

září
říjen
listopad

7.9. a 21.9.
5.10. s 19.10.
2.11., 16.11. a 30.11.

srpen

10.8. a 24.8.

prosinec

14.12 a 28.12.

Odpadové hospodářství – změna od 1.4.2021
Od 1. dubna 2021 zavádíme nový systém likvidace směsného
komunálního odpadu. Od tohoto termínu přecházíme na 14 denní
svoz popelnic ve všech částech Peckovska. Kontejnery z vesnic
budou odstraněny a majitelé nemovitostí si musí pořídit popelnice na své náklady. Vlastníci rekreačních objektů, zemědělských
usedlostí a chat, kteří mají nemovitosti vzdálené od svozových
tras a nepobývají zde celoročně, můžou ukládat směsný komunální
odpad do speciálních pytlů s logem svozové firmy, které přistaví
ke svozové trase v době svozu. Tyto pytle bude možné zakoupit na
Úřadě městyse Pecka za nákupní cenu 12 Kč/ks s DPH. Jiné pytle,
bez loga firmy, sváženy nebudou. Svozové trasy jsou zveřejněny
na internetových stránkách obce a na informačních tabulích ve
všech částech obce. Svozový den je od 1.4.2021 pro všechny části
Peckovska jednotný – ÚTERÝ.
Do sběrného dvora nebude již možné vozit směsný komunální odpad, ale pouze odpad vytříděný (sklo, plasty, papír, nápojové kartony),
železo, bioodpad, nebezpečný odpad a elektroodpad. Velkoobjemový
odpad, směsný komunální odpad lze zde uložit pouze výjimečně po
dohodě na úřadě městyse, kdy bude vydán písemný souhlas s uložením odpadu, který bude předložen obsluze sběrného dvoru.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v květnu 2021

05/2021
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Podnikající fyzické osoby a právnické osoby by měli mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na likvidaci směsného komunálního odpadu a mít vlastní nádoby na odpad.
Postupně budou posílena místa na tříděný odpad — Arnoštov, Horní Javoří, Pecka –
Žižkov, křižovatka pod hřbitovem, pod COOPem. Rok 2021 bude pro naši obec zkušební,
uvidíme, zda se nám podaří navýšit tříděný odpad a snížit tak množství směsného
komunálního odpadu.

Základní škola a Mateřská škola informuje
Zápis dětí do Mateřské školy v Pecce na školní rok 2021/2022
Zápis do mateřské školy proběhne s platnými právními předpisy vzhledem k současným
epidemiologickým opatřením bez přítomnosti dětí ve škole.
Zápis bude probíhat v termínu od 3. do 16. května 2021.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Potřebné dokumenty k zápisu:
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + potvrzení dětského lékaře
o řádném očkování dítěte
• kopie rodného listu
Všechny tiskopisy doručte jednou buď do datové schránky školy (vhkpdxp), emailem
s uznávaným elektronickým podpisem (info@ms-pecka.cz), poštou na adresu školy
(MŠ Pecka, 507 82 Pecka 30), vložením do poštovní schránky školy v obálce s nápisem
Zápis 2021, osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě (731 506 023,
493 799 195).
Všechny potřebné tiskopisy k zápisu a kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy budou
umístěny ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách školy www.ms-pecka.cz.
Milé děti, milí rodiče, těšíme se na vás. Čekáme na nové kamarády.

Jak jsme se testovali
Je to už rok, co nám do životů vtrhl jako buldozer jistý nejmenovaný virus. Všechno
obrátil vzhůru nohama. Děti, které měly sedět v lavicích, se učí doma, obchody jsou
zavřené, kultura taky, prostě hrůza.
Teď alespoň může část dětí do školy. Musí ale projít testováním. V médiích kolem
testování opět vyrostla obrovská bublina. Jak jsme se ale testovali my? Docela
snadno. V pondělí brzo ráno se otestovali provozní zaměstnanci. Pak jsme dorazili
my — učitelé. Zkušenější zavzpomínali na branná cvičení. Testování proběhlo hladce.
Když za půl hodiny přišly děti, ještě jsme se smáli.
Následovala první a třetí třída, která se tento týden učila. Děti vešly do budovy školy
a pokračovaly do tělocvičny, kde je připraveno veliké průběžně dezinfikované testovací
stanoviště. Někteří prvňáci přišli v doprovodu rodičů, zbytek dorazil sám. Testování
řídily paní učitelky prvního stupně. Nikdo z dětí se nebál a všechny to zvládly skvěle.
Všechny děti měly test negativní, pokračovaly pak do šatny a nahoru do třídy. Tam
spěchaly, protože se těšily na kamarády. Kdyby byl někdo testován pozitivně, odcházel
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by z tělocvičny druhou stranou přes dílny a s přicházejícími dalšími žáky by se vůbec
nepotkal. Ve třídě se pak pustili všichni žáci do velkého brebentění, protože si měli,
co povídat.
Ve čtvrtek ráno se situace opakovala. Děti už věděly, jak to chodí a měly mnoho
doplňujících dotazů. Řada z nich už nepotřebovala ani pomoc. Příště to bude ještě
mnohem lepší. Hlavně se nám podařilo vytvořit prostředí plné klidu, kde se děti cítily
v bezpečí. Pak je ani nenapadlo se bát. My dospělí na děti někdy nevědomky přenášíme
naše obavy a zatěžujeme je něčím, co jim ubírá dětství. Naše děti jsou moc šikovné,
a proto si na nás nějaký nejmenovaný virus nepřijde. Moc se těšíme, až nám do školy
přijdou i další žáci. Stýská se nám po nich.
					

Alena Müllerová

Dotace pro neziskové organizace na rok 2021
Městys Pecka vyhlašuje sběr žádostí na poskytnutí dotace na podporu činností
neziskových organizací Peckovska. 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 2021 ve 12 hodin.
Tiskopis žádosti je možné vyzvednout na Úřadě městyse Pecka nebo na internetových
stránkách obce: https://www.mestys-pecka.cz/urad/dokumenty/formulare/

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Český statistický úřad oznamuje občanům, že sčítání lidu, domů a bytů 2021 začalo
rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Do 9. dubna 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil Český statistický úřad v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou ČR distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterém dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacím komisařem
a obyvatelstvem. Sčítací komisaři z tohoto důvodu nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů, v případě potřeby se obyvatelstvo může obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Podrobné informace najdete na webových stránkách městyse: www.mestys-pecka.cz.

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Knihovna Kryštofa Haranta 13.4.2021 obnovila provoz, výpůjční doba a služby jsou
omezeny: Přehled nejdůležitějších změn
• Do knihovny vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy respirátorem FFP2
• Při vstupu si dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí
• Vstup povolen pouze jednomu uživateli, v případě čekání před knihovnou dodržujte mezi sebou dvoumetrové rozestupy
• Můžete si půjčovat, vracet, vyzvedávat rezervace, vybírat knihy z volného výběru
• Pro vracení knih využívejte přednostně Biblioboxu, umístěného před knihovnou
• Nové rezervace je možné zadávat i po telefonu na čísle: 602 556 142.
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Otevírací doba: Úterý, čtvrtek: 9—11 a 12—16,

pátek: 9—11 a 12—17

Pobočka Vidonice: zavřeno
POZOR: Rušíme automatické prodlužování výpůjček!

Knihovna Kryštofa Haranta - výtvarná soutěž
Knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma „Život Kryštofa Haranta“. Vaším
úkolem je výtvarně ztvárnit, co Vás na životě nejslavnějšího hradního pána na Pecce
nejvíce oslnilo. Práce přijímáme do pátku 11.6.2021. Soutěž je vhodná pro předškoláky,
žáky a studenty všech typů škol. Autoři nejhezčích prací získají knižní odměnu a jejich
díla budou vystavená na náměstí a otištěna v Listech Peckovska.
Více informací o soutěži na www.pecka.knihovna.cz

Informace od praktického lékaře
MUDr. Richard Zachoval nabízí provádění antigenních testů na COVID-19 a testy na
zjištění protilátek. Testy jsou prováděny v ordinačních hodinách praktického lékaře.
Testování je zdarma.
Senioři, kteří mají zájem o očkování proti COVID-19 a jsou pacienty MUDr. Richarda
Zachovala, se nahlásí sestřičce Štěpánce Machové, která je zaeviduje. Jakmile bude
dostupná vakcína, zaevidovaní senioři budou lékařem vyzváni k provedení očkování.

Nový web k historickým výročím
Všechny důležité informace ohledně akcí spojených s peckovskými výročími roku
2021 najdete na internetových stránkách www.harantovapecka.cz. Krom aktuálního
kalendáře akcí tady budou i různé soutěže a kvízy, historické zajímavosti a data
o Harantovi i hradu.

Ochutnejte vína výročního peckovského roku
U příležitosti dvou peckovských výročí (400 let od smrti K. Haranta a 100 let od doby,
kdy obec získala hrad do svého majetku) vydává městys Pecka speciální edici dvou vín.
Červené odrůdy zastupuje suché Rulandské modré z Vinařství Kern ročník 2018, a kdo
radši bílé může si dát Ryzlink vlašský (ročník 2018) z vinařství Zdeňka Peřiny. Obě vína
mají speciální výroční etikety a budou k dostání na úřadě, v knihovně a na hradě.

Hrad Pecka se otevírá turistům
Podle posledních zpráv bychom konečně mohli začít turistickou sezonu na hradě Pecka.
Od 3. května tak budou návštěvníci smět navštívit (sic ve speciálním režimu) i vnitří
prostory hradu Pecka. Těšíme se na vás.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

