VYDÁVÁ MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ

červen 2018
Vážení spoluobčané,
blížíme se k polovině roku 2018 a čeká nás čas prázdnin a dovolených. V tomto relativně klidném období bude zahájeno několik
staveb a tím i dojde k omezením pro nás všechny.
První významnou akci je výměna střešní krytiny na budově školy v ulici Přemysla Otakara II. 24 nákladem cca 1.737.225,--Kč. Práce
bude provádět Tesařství Jaroslav Malina. Další větší stavební akcí jsou stavební úpravy parkoviště před budovou školy ulice.
Bezručova 723 nákladem cca 2.413.811,25Kč. Provádějící firma GREEN PROJEKT s.r.o.
Budou probíhat práce na komunikacích - Technické zhodnocení chodníku v ul. Palackého jižní část -MK nákladem cca 1.905.573,-Kč. Provádějící firma HALKO stavební společnost, s.r.o. a oprava krytu vozovky místní komunikace ul. Svojsíkova – část u
dětského lékaře. Nákladem cca 424.036,88Kč. Provádějící firma HALKO stavební společnost, s.r.o. Ke konci září bude zahájena
výstavba dětského hřiště v druhé části parčíku v ulici Na Ptáku. Provádějící firma TR Antoš s.r.o. - náklad cca 515.420,--Kč.
Z probíhajících akcí jsou občanům v rámci projektu „ Rozšíření sběru bioodpadů ve městě Městec Králové“ poskytovány nádoby
na třídění odpadu - nákladem 2.953.444,23Kč. Na projekt je poskytnuta Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci programu
11531 – Operační program životní prostřední 2014 – 2020 dotace ve výši 2.584.479,59Kč.
Významnou a důležitou akcí je výstavba vodovodu do obce Vinice. V rámci akce byl vybudován vodovodní řád v délce přes 3 km a
zřízeno cca 60 vodovodních přípojek. Celkové náklady na akci činí včetně projektové dokumentace cca 8.865.183,--Kč. Na akci je
poskytnuta dotace Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 12930 – Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 3.892.000,--Kč. V současné době probíhají přípravy pro provedení kolaudace díla.
Realizace vyřeší nedostatek pitné vody v této obci. Dále probíhá příprava rekonstrukce kanalizačního řadu v ulicích Jateční a Na
Bánské, kde je investorem společnost Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.
Milan Pavlík, starosta
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat ve dnech 14. a 15.července 2018 do obřadní síně v Městci Králové na mimořádně zajímavou
výstavu věnovanou 740. Výročí úmrtí našeho nejslavnějšího rodáka. Výstava "Přemysl Otakar II. - král, rytíř,
zakladatel" pojednává o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého krále.
Výstava bude otevřena dne 14.7. (sobota) od 10:00 hod. do 17:00 hod. a 15.7. (neděle) od 10:00 hod.do 15:00 hod.
Václav Zmrhal, autor
výstavy
Poděkování Seniorklubu
Místní Seniorklub neboli zvaný „Babinec“ neustává ve své činnosti, stále hýří nápady, vymýšlí další aktivity a nezůstává chvíli
v klidu. S ženami z „Babince“ můžete vyrazit na výlety na kolech, na procházky, na výlety do různých měst autobusem, nebo se
svézt pendolinem do Ostravy.
Také je najdete při organizačním zajištění charitativních sbírek pro Charitu Broumov, jejich zásluhou máte doma každé nové číslo
Královéměsteckého občasníku, pomáhají s organizací městského plesu a nově letošní rok by se bez jejich pomoci neobešel
Městecký gulášek, bylo na ně spolehnutí při Noci kostelů. A kdopak dělá případně „skřítky“ při lampionových průvodech? Ale
hlavně se stále schází pravidelně každé úterý a nabízí odpočinek, kávu, povídání, prostě místo, kde je dobře. Proto jejich klub má
stále více členek. A snad se neurazí ostatní členky klubu, pokud poděkuji jmenovitě paní Lídě Brzákové a paní Hele Vítové, které
jsou těmi dobrými dušemi.
V neposlední řadě chci poděkovat Josefovi Brzákovi, který již léta zajišťuje hudební doprovod pro Nedělní odpolední čaje. Chci
poděkovat, že přes různé zdravotní neduhy to nevzdal a že je hlavně jeho zásluhou velký zájem o tuto akci, jak u místních občanů,
tak i přespolních návštěvníků. Seniorky si celou akci zařizují samy, nemusí jim nikdo pomáhat, nevznášejí nikde žádné požadavky.
Navíc každá první neděle v měsíci, kdy se „Čaje“ konají, má různé tematické zaměření. Tu vás přivítají ve školním roce, jindy
obdaruje Mikuláš , v lednu můžete přispět Třem králům, další neděli si zarejdit s maskami, nebo dostat vysvědčení za účast. Ke
kulturnímu programu svými vystoupeními přispívá i další klub seniorek pod vedením paní Zdeny Krejčíkové a vždy jsou to vtipné a
milé výstupy. I vám, děvčata, patří dík.
Přeji vám všem hodně zdraví a hlavně chuť a elán do dalšího období.
Marie Pavlíková

Městský úřad upozorňuje občany, že od 1. července 2018 dochází ke změně v systému svozu komunálního
odpadu. Směsný komunální odpad bude vyvážen jednou za čtrnáct dnů dle harmonogramu svozů. Nově
bude svážen bioodpad z hnědých nádob, papír z modrých nádob a plasty ze žlutých nádob. Tento systém je
závazný i pro občany, kteří si dosud nepožádali o nádoby na tříděný odpad nebo se rozhodli nádoby na
třídění odpadu nevyužívat.
Termíny svozu v červenci a srpnu:
04.7.2018
středa
BIO
11.7.2018
středa
směsný odpad
12.7.2018
čtvrtek
papír
13.7.2018
pátek
plast
18.7.2018
středa
BIO
25.7.2018
středa
směsný odpad

PLAST
Y








PET lahve od nápojů,
kelímky, sáčky
fólie
výrobky a obaly z plastů
polystyren z obalů
obaly od mýdel, šamponů a pracích
prostředků (drobné znečistění nevadí)
nápojové kartony od džusů, mléka
apod.



01.8.2018
08.8.2018
09.8.2018
10.8.2018
15.8.2018
22.8.2018
29.8.2018

středa
středa
čtvrtek
pátek
středa
středa
BIO

PAPÍR








BIO












zbytky ovoce a zeleniny
listy a nať zeleniny
odpad ze zeleně v domácnosti
zbytky pečiva a obilovin
čajové sáčky, kávová sedlina
travní hmota, plevel, listí
jemné nebo drcené větve
hobliny, piliny, popel ze dřeva
seno, sláma,
spadané ovoce

BIO
směsný odpad
papír
plast
BIO
směsný odpad






noviny, časopisy
kancelářský papír
reklamní letáky
knihy, sešity
krabice
lepenka
papírové obaly

SMĚSNÝ
Ý

kosti a jiné odpady živočišného
původu
použité pleny a papírové kapesníky
více znečištěné papírové a plastové
obaly
„to co zbude po vytřídění
využitelných složek odpadu“

