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Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu města na činnost spolků a organizací pro rok 2022:
Příspěvky nad 50.000 Kč schválené Zastupitelstvem města Městec Králové
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

200.000 Kč

Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

380.000 Kč

Mateřská škola při Městské nemocnici Městec Králové a.s.

300.000 Kč

Sportovní klub Městec Králové, z.s.

550.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Městec Králové

80.000 Kč

Junák – český skaut, středisko Městec Králové, z.s.

200.000 Kč

Královéměstecký okrašlovací spolek, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Městec Králové

95.000 Kč
100.000 Kč

Příspěvky do 50.000 Kč schválené Radou města Městec Králové
Myslivecký spolek, z.s. Městec Králové

50.000 Kč

Český rybářský svaz, z.s. Městec Králové

30.000 Kč

Spolek Ruka v ruce při ZŠ, z.s. Městec Králové

15.000 Kč

Spolek Bohoušek, z.s. Městec Králové

40.000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kolín

25.000 Kč

Handicap centrum srdce, o.p.s. Poděbrady

5.000 Kč

Český kynologický svaz ZKO Městec Králové

35.000 Kč

Respondeo, z.s. Nymburk

45.000 Kč

PROITEPO SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové

5.000 Kč

ZO ČSOP Polabí, Záchranná stanice Huslík, Pátek

10.000 Kč

Rodinné centrum volného času Městec Králové

20.000 Kč

Okresní myslivecký spolek Nymburk – Srnčí trofej Záhornice

5.000 Kč

Okresní sdružení hasičů Nymburk

5.000 Kč

„Městecká desítka“
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Tenisová akademie TAJV

40.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč

Veřejná zeleň – aktuálně.
Dne 21. 3. 2022 byla zahájena realizace akce „Regenerace zeleně v Městci Králové“, která spočívá ve výsadbě stromů
a keřů ve třech lokalitách: izolační zeleň ulice Palachova, izolační zeleň v ulici Pražská a veřejný ovocný sad v ulici
Budovatelská. Akce je financována s podporou dotace poskytovatele Ministerstva životního prostředí identifikační
číslo akce 115D315050546 z Operačního programu životního prostředí 2014–2020.
Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel provedení „Zdravotně bezpečnostního a redukčního řezu stromů“:
„Ošetření stromů MK č. 1“ v rozsahu ulice Jateční, zahrada kulturního domu a dětské hřiště Na Ptáku.
„Ošetření stromů MK č.2“ v rozsahu části stromů v ulicích Palackého a Přemysla Otakara II.
Realizuje se „květinový záhon“ u smuteční obřadní síně v ulici Míru u místního hřbitova.

Apel na majitele psích miláčků.
V poslední době registrujeme větší množství stížnosti na chování majitelů psů, kteří neuklízejí
exkrementy po vykonávání potřeby svých psů na veřejných prostranstvích, hlavně chodnících.
Stává se pak, že jdou děti a „psí poklad“ si našlápnou a to je potom „radosti“ pro rodiče. Po
chodnících chodí i starší spoluobčané s vozíčky nebo maminky s kočárky apod.
„Uklízejte si, co Vaši miláčci na procházce nechají. Doma si také uklízíte.“

Zpráva o produkci komunálního odpadu v roce 2021.
Města a obce v České republice mají podle nastavených pravidel do roku 2030 snižovat množství směsného
komunálního odpadu, který se ukládá do černých sběrných nádob. Pro rok 2021 byla stanovena hranice 200 kg na
obyvatele, tj. celkem pro celé město 569,50 tun, kdy je skládkování nejlevnější.
V Městci Králové se v roce 2021 vyprodukovalo a odvezlo směsného komunálního odpadu 213 kg na obyvatele a
606,24 tuny pro celé město. Z těchto čísel je patrné, že stanovenou hranici pro nejnižší tarif skládkování
překračujeme. Proto za uložení 569,20 tuny hradilo město 500 Kč/t komunálního odpadu, ale za zbývající množství
37,04 tuny jsme už platili vyšší sazbu 800 Kč/t komunálního dopadu.
Pro rok 2022 je hranice ještě přísnější - 190 kg na obyvatele, což činí 529,53 tuny za celé město. Bude tedy záležet
hlavně na kvalitě třídění odpadů, aby došlo k jejich snížení v černé popelnici.
Občané našeho města mají možnost třídit odpad již v domácnostech. Zdarma byly poskytnuty nádoby na odpad –
žluté nádoby na plast, modré nádoby na papír a hnědé nádoby na bio odpad. Díky tomu nekončí všechen odpad na
skládce a množství komunálního odpadu není ještě vyšší. Popelnic na třídění odpadu je zatím dostatek a noví
zájemci si o ně mohou požádat v kanceláří č. 1 městského úřadu. Využíván je dále systém sběrných kontejnerů na
odkládání oděvů a dalších komodit. Například textilu v roce 2021 bylo k následnému využití předáno 6725 kg či k
recyklaci bylo předáno 156 kg použitých baterií, z nichž bylo získáno 115 kg kovonosných druhotných surovin.
Všem občanům, kteří svědomitě třídí, je nutno na tomto místě poděkovat. Město dlouhodobě hledá různé cesty, jak
snížit produkci komunálního odpadu. Vždy je to i o financích nás všech.
Výběrové řízení na pracovní pozici – referent stavebního úřadu
Městský úřad Městec Králové vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici referent stavebního úřadu. Přihlášky
mohou zájemci podávat do 28. dubna 2022 do 12 hodin na adrese Městský úřad Městec Králové, náměstí Republiky
1, 28903 Městec Králové. Bližší informace k výzvě na úřední desce města nebo u tajemníka Mgr. Petra Šorma.

PŘÍSPĚVKY NA PŘÍMOU POMOC
UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM, KTEŘÍ
NAŠLI DOČASNÝ DOMOV V MĚSTCI
KRÁLOVÉ A OKOLÍ.
STAV ÚČTU K 4.4.2022:
341.201 Kč
Setkání v kině.
V sobotu 26. 3. 2022 Rodinné centrum volného času pozvalo místní občany i nově příchozí občany Ukrajiny na
společné setkání. Sešli jsme se v hojném počtu, setkání proběhlo v příjemném prostředí. Naši noví sousedé si mezi
sebou vyměnili kontakty, aby spolu mohli lépe komunikovat a dokázali se mezi sebou informovat o změnách
pobytu, nebo možnostech sportování pro děti, podmínky docházky do škol, zahájení kurzu češtiny apod.
Také se začala ve větší míře čerpat materiální sbírka, kterou naplnili naši spoluobčané. Bylo na vše více času a
konečně začaly opadat rozpaky a ostych. Na dalším třídění donesených věcí se budou podílet již nově příchozí ženy,
které pomoc samy nabídly.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, a těšíme na případnou shledanou při dalším setkání.

DEN ZDRAVÍ JE OPĚT ZPĚT!
Jaro je tady a pro spoustu lidí to znamená
velký jarní úklid. My Vám tentokrát
můžeme pomoci. Nepomůžeme Vám však
provětrat šatník nebo vymetat pavučiny, ale
pomůžeme Vám udělat si pořádek ve Vašem
zdravotním stavu. Ptáte se jak? Po dvouleté
pauze způsobené covidovou situací pro Vás
městská nemocnice Městec Králové znovu
připravila Vaší oblíbenou akci Den zdraví a
to ve čtvrtek 28. dubna 2022,
kdy se brány místní nemocnice znovu
otevřou nejen pro nemocné, ale i pro ty,
kteří chtějí zůstat co nejdéle zdraví!

A CO VÁS ČEKÁ LETOS?
BESIP vám nasadí brýle, které navodí stav po
požití alkoholu, drog či velké únavy. Protože
vyrážet za volant po bezesné noci už stálo
život hodně lidí. Zároveň zabaví Vaše
ratolesti zábavnými úkoly v oblasti dopravní
výchovy
Oblastní charita Kutná Hora přiveze speciální
gerontooblek, jakýsi skafandr, kterým
zestárnete o desítky let, a to včetně špatného
zraku a sluchu.
JANA MALÁ vám změří hladinu tuku v těle,
poradí Vám se zdravým životním stylem a
připraví Vám ochutnávku zdravých dobrot.
Studio zdravého obouvání prověří vaše
chodidlo na speciální desce a doporučí
nejvhodnější obuv.
Medici z Mezinárodního fóra studentů
medicíny 1. LF UK změří kuřákům speciálním
přístrojem vydechovaný oxid uhelnatý a
poradí, jak jednou provždy přestat.
Manufaktura by Maky Vás nechá ochutnat
dezerty bez cukru a mouky tzv. low carb.
Lékárna Benu si vyzkouší Vaši paměť nebo
Vám změří hladinu cholesterolu.
Český červený kříž Semily vám přiveze
ukázat plně vybavený sanitní vůz a ukáže, jak
správně poskytnout první pomoc.
Většina aktivit je koncentrována do přízemí
hlavní nemocniční budovy nebo do
venkovního areálu.
Ochutnávky zdravých jídel a nápojů pak
najdete v nemocniční jídelně.

