Poděkování za poskytnutou pomoc obcím zasažených živelnou pohromou.
Ve čtvrtek 24. června 2021 postihla část Moravy živelná pohroma - ničivé tornádo. Obrázky zdevastovaných měst a
vesnic nenechaly občany Městce Králové a okolí chladnými a každý chtěl přispět na obnovu. Shodou okolností právě
na červnový pátek a sobotu byla v Městci Králové vyhlášena humanitární sbírka pro Diakonii Broumov v kině Biásek,
takže byla ihned vyhlášena další „Sbírka pro Moravu“ s místem odevzdávání v kině Biásek a v obci Nový v objektu
„ Pod Lípou“. Občané nejen města Městec Králové, Vinic a Nového, ale i z okolních obcí a dokonce i z Poděbrad
přinášeli materiální pomoc. Mnozí na místě předali i finanční hotovost. Vybraná částka činila 37.900 Kč a byla
rozdělena následovně: částka ve výši 20.000 Kč byla zaslána poštovní složenkou přímo obci Hrušky, druhá část ve výši
17.900 Kč byla poskytnuta na zakoupení materiálu na opravu střech firmě Tesařství Jaroslav Malina Městec Králové.
Majitel a pracovníci této firmy následně odjeli do postižených obcí pomáhat s opravami střech.
Vybraná materiální pomoc byla odvezena panem Václavem Načeradským do humanitárního centra v Hodoníně, kde se
vybraná pomoc shromažďovala a následně distribuovala do obcí podle jejich potřeb.
Rada města schválila poskytnutí finančního humanitárního příspěvku za účelem využití k nápravě škod vzniklých
v postižených obcích. Na účty těchto obcí bylo zasláno: obec Mikulčice 20.000 Kč, obec Hrušky 20.000 Kč, obec Lužice
20.000 Kč, město Moravská Nová Ves 20.000 Kč a městská část Pánov – Zoo Hodonín 20.000 Kč.
Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kterým nebyl lhostejný osud postižených obcí a jejich občanů a přispěli na
jejich obnovu. Děkuji také dobrovolníkům, kteří pomohli se zajištěním sbírky v Městci Králové a Novém.
Milan Pavlík, starosta

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Městci Králové
sobota 2. října 2021 od 8.00 do 9.00 hodin na Technickém dvoře „Na Větráku“, Míru 270
Nebezpečný odpad: zbytky barev a ředidel, oleje apod.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Můžete také bezplatně předat: pneumatiky (pouze z osobních aut a bez disků), televize, monitory, lednice, mrazáky,
zářivky, vysavače, pračky apod.
Svoz je určen pro občany a majitele rekreačních objektů v Městci Králové, ve Vinicích a Novém, kteří mají uhrazen
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
NEVOZTE DO SBĚRU:
Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad a prošlé léky
Kam s biologickým odpadem?
Biolologický odpad (tráva, piliny apod.) do kontejneru, který je umístěn v zahradě kina Biásek a na dalších 3 místech
v Městci Králové a po jednom v obcích Vinice a Nový.
Větve odkládejte na stanoviště na konci ulice Jateční.
Kam se stavební sutí?
Stavení suť - v malém množství cca 1 kolečko můžete dovézt na Technický dvůr „Na Větráku“
- větší množství (ostatní) – střediska Šumbor Netřebice nebo Sány

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. – 9. října 2021
Volební místnosti pro voliče s trvalým pobytem v Městci Králové budou umístěny v budově Základní školy v ulici
Přemysla Otakara II. čp. 24. Voliči s trvalým pobytem v obci Nový budou volit v klubovně čp. 39 a voliči s trvalým
pobytem v obci Vinice mají volební místnost umístěnu v budově bývalého koloniálu. Volební místnosti se pro voliče
otevřou v pátek 8. října ve 14 hodin a volit mohou až do 22 hodin. V sobotu pak volební místnosti budou otevřeny od 8
do 14 hodin. Prosíme občany, aby si již teď zkontrolovali platnost občanského průkazu. V den voleb nezapomeňte
vstupovat do volebních místností se zakrytými dýchacími cestami rouškami či respirátory.

Restaurování soch v Městci Králové
Pozorní občané města si jistě všimli, že na náměstí Republiky již delší dobu chybí socha Františka Palackého. Socha
z parku nezmizela navždy, naopak se jí dopřává péče restaurátorů. Odvezli si ji studenti AVU a pod vedením
MgA. J. Kracíka bude provedena komplexní obnova. Na místo by měla být vrácena během měsíce listopadu.
Po loňském zrestaurování sochy sv. Anny u budovy Základní školy v ulici Přemysla Otakara II. čp. 24 pokračují
restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Markéty.
Očkování proti covid-19
Od září každý čtvrtek od 9 do 17 hodin pokračuje v Městské nemocnici Městec Králové očkování proti covid-19.
Registrovat se lze standardní cestou přes https://registrace.mzcr.cz/, ale mohou přijít i zájemci bez registrace.
S případnou registrací či dalšími dotazy poradíme na tel. 727 900 544.

15.10. – 17.10.2021
V únoru 2022 se provoz vlakového spojení mezi
Městcem Králové a Křincem dočká výročí 140 let
(část trati do Dymokur v listopadu 2021). Současně
jsme si letos připomněli 120. výročí místní dráhy
Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou.
Královéměstecký okrašlovací spolek s finanční
podporou města Městec Králové
se rozhodl
připomenout si tato výročí důstojnou a pro veřejnost
atraktivní formou, a to jízdami parního vlaku pro veřejnost zajištěného Klubem přátel železnic Českého ráje. Parní vlak
přijede do Městce Králové v pátek 15. 10. V sobotu 16. 10. pak vyrazí dvakrát do Chlumce nad Cidlinou a zpět a jednou
do Nymburka. Nastoupit můžete na všech zastávkách na této trati. Parní víkend zakončí ještě jednou nedělní jízdou do
Chlumce nad Cidlinou a pak ve směru na Křinec. Na všechny příznivce páry se určitě dostane!
DOPROVODNÝ PROGRAM – V sobotu 16. 10. pustíme vlaky i do městeckého Kina Biásek. Nechte se překvapit!
Předprodej jízdenek bude od 27. 9. 2021 v Městské knihovně v Městci Králové.

Uzavírka náměstí v době konání posvícení.
Tradiční havelské posvícení se bude v Městci Králové konat o víkendu 15. – 17. října. 2021. Ve čtvrtek 14. října ve
14 hodin bude pro dopravu uzavřeno náměstí Republiky. Objízdné trasy povedou po místních komunikacích. Uzavírka
náměstí končí v pondělí 18. října 2021 v 10 hodin. Zastávky linkových a dálkových autobusů budou po dobu uzavírky
náměstí dočasně přemístěny do ulice T. G. Masaryka naproti učilišti.

Výstavba kanalizace v obci Vinice
Na četné dotazy občanů z obce Vinice sdělujeme, že probíhá příprava akce „Tlaková kanalizace Vinice“. Je podepsána
smlouva na vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zajištění inženýrské
činnosti se společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové. Práce na projektu byly zahájeny v měsíci
dubnu 2021.

