informuje

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.

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

úterý 23. března

Bělá u Pecky			

středa 10. a 24. března

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

Svoz velkoobjemového odpadu
Bělá u Pecky
Pecka
— Špačníky
— u rybníku
— u p. Bergmanové
— u úřadu městyse
— Desatero
Lhota u Pecky

5.—7. 3.
5.—7. 3.
12.—14. 3.
12.—14. 3.
19.—21. 3.
19.—21. 3.
26.—28. 3.

Staňkov
26.—28. 3.
Vidonice
2.—4. 4.
Kal
2.—4. 4.
Bukovina u Pecky
9.—11. 4.
Arnoštov		
16.—18. 4.
Horní Javoří
23.— 25. 4.

Upozornění:
Do kontejnerů odkládejte pouze velkoobjemový odpad: linolea,
koberce, sedačky z os. automobilů, starý nepoužitelný nábytek,
matrace, objemné plastové předměty apod.

Úřad městyse Pecka

Aktuálně ke koronaviru

03/2021
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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.
Oleje a jedlé tuky: upotřebené jedlé oleje a tuky se odkládají ve sběrném dvoru
v Pecce v uzavřených plastových nádobách a lahvích (PET lahve, plastové kanystry,
apod.) podle instrukcí obsluhy sběrného dvoru.

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 bude 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 lze zde uložit pouze výjimečně po dohodě na
úřadě městyse.
Na základě nového zákona o odpadech jsou obce povinny snižovat množství směsného
komunálního odpadu a co nejvíce komodit vytřídit. Zákon počítá s produkcí 200 kg
na jednoho občana za rok 2021 a každý rok se toto množství bude snižovat. Pokud
přesáhneme toto množství, automaticky se zvedne poplatek za uložení směsného
komunálního odpadu na skládce o 300 Kč za tunu odpadu. Svozová firma bude toto
pravidelně (čtvrtletně) vyhodnocovat a v případě překročení, automaticky vyúčtuje
navýšení poplatku. I z tohoto důvodu musí podnikající fyzické osoby a právnické osoby
mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou na likvidaci směsného komunálního odpadu
a mít vlastní nádoby na odpad.
Postupně budou posílena místa na tříděný odpad v Arnoštově, v Horním Javoří, v Pecce
na Žižkově, na křižovatce pod hřbitovem, a pod COOPem.
Rok 2021 bude pro naši obec zkušební, uvidíme, zda se nám podaří navýšit tříděný
odpad a snížit tak množství směsného komunálního odpadu.
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Svozový kalendář pro Peckovsko od 1. 4. 2021
Měsíc

Týden

Datum — svozový den úterý

duben

14. a 16.

6. 4. a 20. 4.

květen

18. a 20.

4. 5. a 18. 5.

červen

22., 24 a 26.

1. 6., 15. 6. a 29. 6.

červenec

28. a 30.

13. 7. a 27. 7.

srpen

32. a 34.

10. 8. a 24. 8.

září

36. a 38.

7. 9. a 21. 9.

40. a 42.

5. 10. a 19. 10.

říjen
listopad

44., 46. a 48.

prosinec

50. a 52.

2. 11., 16. 11. a 30. 11.
14. 12. a 28. 12.

Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2021
Upozorňujeme občany, že v měsíci březnu je poslední možnost zaplatit místní poplatky
dle Obecně závazných vyhlášek — poplatek ze psů, z odpadu, pobytové poplatky.

Dotace pro neziskové organizace na rok 2021
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 2021.
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 začíná
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.
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Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Bibliobox
Knihovna Kryštofa Haranta pro své čtenáře pořídila nový bibliobox — schránku na vracení
knih. Čtenáři již nemusí navštívit knihovnu, pokud chtějí pouze vracet vypůjčené knihy.
Mohou je vhodit do biblioboxu, velké kovovové schránky na knihy, i když je zrovna
knihovna zavřená. Knihy se vkládají do otvoru v horní části hřbetem napřed a jsou
zabezpečeny před případným poškozením. Knížky, které jsou vhozeny do biblioboxu,
jsou odepsány ze čtenářského konta následující půjčovní den. Vyrozumění o vrácení
výpůjčky knihovna zašle e-mailem. Čtenář si také může ověřit vrácení knih kontrolou
svého čtenářského konta (https://pecka.knihovna.cz/ctenari-ucet/). Poškozené
knihy nejsou z konta odečteny, případné nesrovnalosti si řeší čtenář s knihovnou při
následující osobní návštěvě. Bibliobox je v provozu nonstop a nachází se před budovou
knihovny — vedle poštovní schránky. Prosíme čtenáře, aby v období nouzového stavu
upřednostnili vracení knih do biblioboxu. Děkujeme.

Vybíráme registrační poplatky za výpůjční služby.
Výše poplatků v letošním roce zůstává stejná: Poplatek na jeden rok činí pro dospělé
čtenáře 60 Kč a pro děti, studenty a seniory 40 Kč. Prosíme čtenáře, aby upřednostnili
platbu registračního poplatku přes bankovní účet:
Bezhotovostní úhrada registračního poplatku
Platbu lze provést na účet číslo: 1163005329/0800 Variabilní symbol: 3314 + číslo
čtenářského průkazu. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno.
VZOR: platba dospělého čtenáře Josefa Nováka, č. průkazu: 1000 —> Zašlete prosím
60 Kč na účet č. 1163005329/0800 s variabilním symbolem 33141000 a do zprávy pro
příjemce napište Josef Novák.
Registrace proběhne v nejbližším možném půjčovním dni. Dejte nám vědět na
e-mail knihovny nebo telefonicky o uhrazení poplatku a registrace proběhne ihned.
Upozornění: číslo průkazu je uvedeno na Vaší čtenářské legitimaci.

Otvírání hradu Pecka
Tradiční slavnostní zahájení turistické sezóny na hradě Pecka mělo proběhnout
v sobotu 3. dubna 2021. S ohledem na současný zhoršující se vývoj epidemie koronaviru
je více než pravděpodobné, že Otvírání hradu v té podobě, jak ho znáte z minulých let,
bohužel neproběhne.
V tuto chvíli nikdo přesně neví, kdy situace dovolí památky po celé republice
návštěvníkům otevřít a za jakých podmínek. I tak se těšíme a doufáme v brzkou
shledanou.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

