informuje

ve všech částech obce

úterý 6. a 20. dubna

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

Svoz velkoobjemového odpadu
Vidonice
Kal
Bukovina u Pecky

2.—4. 4.
2.—4. 4.
9.—11. 4.

Arnoštov		
Horní Javoří

16.—18. 4.
23.— 25. 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.

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.

Úřad městyse Pecka

Svoz popelnic v dubnu 2021

04/2021

i

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 lze zde uložit pouze výjimečně po dohodě na úřadě městyse.
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. 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.

říjen

40. a 42.

5. 10. a 19. 10.

listopad

44., 46. a 48.

prosinec

50. a 52.

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

Základní škola a Mateřská škola informuje
Zápis do Základní školy a Mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy (školský
zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), ale s upuštěním od některých
tradičních postupů.
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis do 1. třídy bude probíhat v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v termínech od 1. dubna do 30. dubna 2021.
Více informací najdete na našich internetových stránkách: https://www.zs-pecka.cz/
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Zápis dětí do Mateřské školy v Pecce pro školní rok 2021/2022
Informace k zápisu pro zákonné zástupce
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 jsou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte a Kopie rodného listu
Všechny tiskopisy doručte do mateřské školy poštou, emailem (s elektronickým
podpisem), datovou schránkou (vhkpdxp), do poštovní schrány školky nebo po domluvě
osobně.
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

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/

Knihovna Kryštofa Haranta vyhlašuje výtvarnou soutěž
„Život Kryštofa Haranta“
Vaším úkolem je výtvarně ztvárnit, co Vás na životě nejslavnějšího hradního pána na
Pecce nejvíce oslnilo.
Soutěž je vhodná pro předškoláky, žáky a studenty všech typů škol.
Podmínky soutěže:
Práce přijímáme do pátku 11.6.2021. Je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku
do soutěže. Požadavky na obrázky: čtvrtka A4 nebo A3, technika volná. Dílo je nutno
přeskenovat a zaslat mailem na adresu knihovna.pecka@seznam.cz
Další podmínky na www.pecka.knihovna.cz
Ceny:
V každé kategorii oceníme 3 nejlepší práce a udělíme 3 knižní ceny. Každý oceněný
obdrží také diplom, suvenýr s Kryštofem Harantem a sladkou odměnu.
Vyhodnocení:
S ohledem na aktuální pandemickou situaci proběhne nejdříve v červnu a nejdéle na
podzim letošního roku slavnostně v Knihovně Kryštofa Haranta nebo jiným způsobem,
například on-line. Vítězné výtvarné práce budou prezentovány na této akci, nejlepší
pak budou vystaveny na hradě nebo na náměstí v Pecce ve vitrínách podchodu od 1.7.
do 31.8.2021 a otištěny v Listech Peckovska.
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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.

Prodej palivového dříví
Městys Pecka nabízí k prodeji palivové dříví smrkové za cenu 300 Kč/prostorový metr
bez DPH. 1 prostorový metr = 0,66 m3. Zájemci hlaste se u lesního hospodáře Ing.
Ulvera – tel. 724 046 360.

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.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

