informuje

Informace od praktického lékaře
MUDr. Richard Zachoval nabízí provádění antigenních testů na
COVID–19. 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 únoru 2021
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice

úterý 23. února

Bělá u Pecky			

středa 10. a 24. února

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.

Odpady – velká změna

v systému likvidace směsného komunálního odpadu od 1.4.2021
Zastupitelstvo městyse Pecka na svém zasedání den 16.12.2020
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, kde se popelnice vyváží, ale
někteří dosud popelnici neměli.

Úřad městyse Pecka

Aktuálně ke koronaviru

02/2021

i

Stále lze popelnicové nádoby objednat na Úřadě městyse Pecka – termín nejdéle do
20. února 2021.
Od 1.4.2021 bude možné ve sběrném dvoru ukládat pouze tříděný odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad, zpětný odběr elektrozařízení a po předchozí dohodě velkoobjemový
odpad. 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.

Obecně závažné vyhlášky
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.

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.
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
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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.
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

Knihovna Kryštofa Haranta informuje
Zavedení nové služby - Bibliobox
Vracení knih v naší knihovně už nemůže být jednodušší! 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 bude zrovna knihovna zavřená.
Knihy se vkládají do otvoru v horní části hřbetem napřed a jsou zabezpečeny před
případným poškozením. Knížky, které budou vhozeny do biblioboxu, budou 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. Poškozené knihy nebudou z konta odečteny, případné nesrovnalosti si bude řešit
čtenář s knihovnou při následující osobní návštěvě. Nová služba bude zavedena během
února a bude fungovat nonstop. O tom, že již bibliobox funguje a kde přesně se bude
nacházet, zašle knihovna zprávu svým čtenářům prostřednictvím mobilního rozhlasu.
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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.

Kompenzační pomůcky – pomocník v domácím prostředí
Léčit se, rehabilitovat v domácím prostředí, mít kolem sebe rodinu je velmi důležité pro
zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí po úrazu nebo lidí se zdravotním
postižením.
Polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy,
zvedáky, koupelnové programy a veškeré další druhy kompenzačních pomůcek lze
zapůjčit v rozsáhle půjčovně v Nové Pace. Život bez bariér tyto pomůcky nabízí,
zároveň může zajistit svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa bydliště zájemce.
Půjčovna má k dispozici více než 190 různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek.
Výhodou je možnost profesionálního poradenství. To znamená, že koordinátor půjčovny
vybere spolu se zájemcem vhodnou kompenzační pomůcku, zaškolí, jak ji používat,
zajistí případný odvoz do místa bydliště včetně montáže či demontáže při odvozu.
Novinkou pro rok 2021 jsou i tzv. balíčky, které obsahují základní pomůcky při péči,
kterými jsou pleny různých velikostí, ochranné pomůcky a další hygienické vybavení.
Mnohdy z hospitalizace je propuštěn pacient do domácí péče a rodina, než si koupí
potřebné vlastní vybavení, ocení mít tento balíček k dispozici.
Půjčovna se nachází v Nové Pace, Opolského 165, v areálu bývalého kláštera. Pomůcky
lze zapůjčit do všech míst v ČR. Na www.zbb.cz jsou aktualizovány informace týkající
se půjčovny. K dispozici jsou téměř všechny pomůcky i drobnosti, které zajistí mobilitu,
soběstačnost, komfort pro všechny, kteří musí trávit na lůžku většinu dne. Ceník zápůjček
je zveřejněn na našich webových stránkách včetně kontaktu na koordinátora půjčovny.
V současné době je velmi důležité zajistit těm, o které pečujeme v domácnosti, ty
nejlepší podmínky. To je základ pro psychickou pohodu a zlepšení zdravotního stavu.
Na tuto službu navazuje bezplatná služba sociálního poradenství. Pracovníci mohou
poskytnout důležité informace v oblasti, jak a kde vybavit příspěvky pro osoby se
zdravotním postižením.
Kontakt:

tel: 720 994 024		

e-mail: info@zbb.cz

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

