informuje

stojíme na prahu roku 2021, pokud to bylo alespoň trochu možné,
užili jsme si vánoční svátky v klidu, v dobré náladě a za dodržení
základních bezpečnostních opatření. Přeci jen, něco jsme se
v roce 2020 naučili, něco si z něho odneseme. Do letošního roku,
roku 2021 nám přeji porazit nejen Covid-19, ale i jiné nepříznivé
symptomy společnosti. Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny,
proto volme schopné a nevolme všehoschopné, volme ty, kteří se
budou rozhodovat s rozumem, ne podle průzkumů.

Odpady – velká změna

v systému likvidace směsného komunálního odpadu od 1.4.2021
Zastupitelstvo městyse Pecka na svém posledním zasedání rozhodlo
o sjednocení systému likvidace směsného komunálního odpadu
ve všech částech obce. Na základě cenové nabídky předložené
společností Marius Pedersen schválilo přechod na celoroční
čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu ve všech částech obce.
Od 1.4.2021 budou v částech obce Kal, Staňkov, Bělá u Pecky,
Bukovina u Pecky, Horní Javoří odstraněny kontejnery.
Tímto vyzýváme občany včetně chalupářů k pořízení popelnic.
Popelnice si musí zajistit i občané a chalupáři z Pecky, Bělé u Pecky,
Lhoty u Pecky a Vidonic, kteří dosud popelnici neměli. Městys
Pecka nabízí občanům a chalupářům hromadný nákup popelnic,
nádoby dovezeme na místo po předchozím objednání a uhrazení
jejich ceny. Žádáme občany, kteří mají o hromadný nákup popelnic
zájem, aby nejdéle do 29.1.2021 závazně na Úřadu městyse Pecka
objednali a ihned uhradili příslušnou částku za požadovanou
nádobu (nádoby), ty jim budou nejdéle do konce února dovezeny.
Pokud nevyužijete tuto nabídku, musíte si popelnice zajistit sami.
Cenová nabídka popelnic

(vč. DPH)

110litrová plechová popelnice
120litrová plastová popelnice
240litrová plastová popelnice

840 Kč
830 Kč
1.150 Kč

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

01/2021

i

Od 1.4.2021 bude možné ve sběrném dvoru ukládat pouze tříděný odpad, nebezpečný
odpad, velkoobjemový odpad a zpětný odběr elektrozařízení. Drobný směsný komunální
odpad již nebude možné bezplatně ukládat ve sběrném dvoru. Je třeba si proto zajistit
popelnice na směsný komunální odpad včas a v dostatečné kapacitě. Stále bychom však
měli mít na paměti, že je třeba využitelné složky vytřídit, aby směsného odpadu bylo
co nejméně a nezatěžovali jsme životní prostředí.
Svozové trasy budou pro všechny části Městyse Pecka projednány se svozovou firmou
a včas zveřejněny. Uvědomujeme si, že začátky přechodu na popelnicový systém ve
všech obcích budou složité, ale věříme, že bude pro občany přínosem.
Do 31.3.2021 bude probíhat likvidace odpadu beze změn.

Svoz popelnic v lednu 2021
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 26. ledna

Bělá u Pecky			

středa 13. a 17. ledna

Topná sezóna je v plném proudu, proto opět důrazně upozorňujeme a vyzýváme
všechny občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali žhavý
popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout.

Nová obecně závazná vyhláška platná od 1.1.2021
https://www.mestys-pecka.cz/urad-25/urad-mestyse/vyhlasky-a-narizeni-1/
Na této internetové adrese najdete úplná znění všech Obecně závazných vyhlášek
Městyse Pecka platných od 1.1.2021. Informace o vyhláškách poskytneme také na
Úřadě městyse Pecka a na vyžádání zašleme e-mailem.
Zde předkládáme výtah z obecně závazné vyhlášky, která byla novelizovaná. Jedná se
o obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z odpadu.
Zastupitelstvo městyse Pecka na svém veřejném zasedání schválilo obecně závaznou
vyhlášku o poplatku z odpadu. Z důvodu neustálého navyšování nákladů na likvidaci a
svoz směsného komunálního odpadu jsme byli nuceni zvýšit poplatek z odpadu z 650 Kč
na 700 Kč s tím, že osoby trvale bydlící ve správním území Městyse Pecka mají slevu
ve výši 100 Kč/osoba.

Poplatek z odpadu
Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného roku a platí jak pro osoby s trvalým
pobytem, tak pro objekty, které slouží k rekreaci. Pokud poplatek nebude uhrazen do
konce měsíce března a nebude vylepena nová známka na rok 2021, od 1. 4. nebudou
popelnice vyváženy a nebude ani možné ukládat odpad do sběrného dvoru.
Osoba s trvalým pobytem 600,-Kč
Objekt určený k rekreaci 700,-Kč
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet do konce března 2021.
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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 (5), Kal (6), Staňkov (7), Vidonice (8)
VZOR – platba občana z Vidonic čp. 16 Variabilní symbol 1340816

Poplatek ze psů
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 2021.
Platbu lze provést hotově na Úřadě městyse Pecka nebo na účet úřadu do konce března
2021. Číslo účtu - 1163005329/0800, variabilní symbol: 1341+ kód obce +číslo popisné.

Poplatek z pobytu
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,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti (občaský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu),
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku,
f) případný důvod osvobození včetně doby trvání
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
31.3.2021 za rok 2020.

Prodej palivového dříví
Městys Pecka nabízí k prodeji palivové dříví smrkové za cenu 300 Kč/prostorový metr
včetně DPH. 1 prostorový metr = 0,66 m3. Zájemci hlaste se u lesního hospodáře Ing.
Ulvera – tel. 724 046 360
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Informace z mateřské školy
Milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom se tentokrát na stránkách tohoto pravidelného měsíčníku
podělili s vámi o dění v naší mateřské škole.
Protože nyní již jsme v roce 2021, musíme se vrátit v myšlenkách do uplynulého roku,
na začátek měsíce září 2020, kdy se otevřely dveře pro 53 dětí, které docházejí do
naší mateřské školy. Činnost mateřské školy probíhala stejně jako v jiných předškolních
zařízeních – žádné zásadní změny ve vzdělávání s ohledem na epidemiologickou situaci
nám nenastaly. Tak jsme mohly s dětmi uskutečňovat naplánované aktivity, které
každodenně s dětmi děláme. Čtyři pedagogické pracovnice a jedna chůva pracují
s dětmi podle vzdělávacího programu „Poznáváme svět s Křemílkem a Vochomůrkou“.
Tento program doplňují další aktivity, které jsme i v uplynulých letech s dětmi dělaly.
V letošním školním roce jsme se zúčastnily s dětmi Pecka Krosu – běhu okolo hradu
Pecka. Pak následovaly 3 lekce plaveckého výcviku v Plavecké škole v Nové Pace,
divadelní představení pro děti ve školce. Vzdělávací program ve třídě starších dětí
byl doplňován aktivitami spojených s lidovými pranostikami. Děti se dozvěděly o
pranostice sv. Matouše, Václava, Martina, Kateřiny, Mikuláše, Barbory a Lucie. Jiné
mimoškolní aktivity nebylo možné konat. Velice nás to mrzelo, ale budeme se těšit na
rok 2021 a doufat, že se celková situace uklidní a budeme opět s dětmi moci vystoupit
třeba na vánočním koncertě, nebo jít uložit s lampiony broučky k zimnímu spánku či
další aktivity. Ani docházka dětí do mateřské školy na podzim nebyla stoprocentní.
Některé děti zůstaly z důvodu covidu s rodiči doma. Přesto jsme se snažily, aby děti
v MŠ byly zapojeny do třídních aktivit a dny v mateřské škole měly pěkně prožité. I
naši mateřskou školu postihlo zasažení virem, ale v současné době je vše v pořádku a
budeme se těšit, že se budeme vídat všichni pravidelně každý den.
Milí spoluobčané,
nejkrásnější svátky roku jsou za námi. Asi na Vánoce 2020 s ohledem na coronavir
jen tak brzo nezapomeneme. Buďme ale naladěni na veselou notu a přejme si do
nového roku 2021 nejdříve hodně zdraví a potom teprve ta ostatní přání – spokojenost,
pohodu, trochu štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
Vím, že už je po vánočních svátcích, ale dovoluji si Vás pozvat na webové stránky naší
mateřské školy. Pokud kliknete na www. ms-pecka.cz/Info pro rodiče bjeví se vám
přání, které si děti k letošním Vánocům pro všechny připravily. Doufejme, že Vás toto
sice vánoční, ale přání od srdce, potěší, i když se na něj podíváte v měsíci lednu.
Ještě jednou přeji za celý kolektiv mateřské školy hezký rok 2021.
								
Murdychová Jana, uč. MŠ

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

