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V HARMONOGRAMU SVOZŮ ODPADU OD 1.8. 2019
V srpnu bude změněn systém svozu separovaného odpadu města Městec Králové. Ze stanovišť sběrných nádob
(tzv. hnízd) zmizí 1100 l kontejnery na plast a papír. Zůstanou zachována stanoviště (hnízda): 1. u kina v ulici
Žižkově, 2. ve dvoře městského úřadu na náměstí, 3. na Husově ulici a 4. na technickém dvoře Na Větráku. Svoz
těchto kontejnerů bude probíhat jednou za 14 dní.
Zároveň se změní četnost svozu nádob na plast a papír z domácností, která by měla být jednou za 14 dní.
Pro občany máme stále zdarma k dispozici 240 l nádoby na plast, papír a BIO.
Kontejnery na skleněné obaly a kovy zůstávají dále na svých místech stejně jako na textil.
Tento systém svozu separovaného odpadu je určen pouze pro občany města Městec Králové a obcí Nový a Vinice.
Kontejnery plní občané jiných obcí projíždějící městem a někteří podnikatelé, živnostníci a provozovatelé obchodů,
a to zdarma na úkor poplatníků. Podnikatelé mají mít tuto službu zajištěnou s jakoukoliv svozovou firmou
Nový harmonogram svozů je umístěn na druhé straně občasníku nebo je k dispozici na internetových stránkách
města v sekci Praktické informace/Odpadové hospodářství.
Pozvání na výstavu.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat a zároveň pozvat na výstavu královéměsteckých spolků, která se uskuteční
ve dnech 28. a 29. září 2019 v našem kulturním domě. Výstava připomene 120. výročí založení nejstaršího včelařského
spolku na okrese Nymburk, kterým je spolek Městec Králové. Ve spolupráci se zahrádkáři a ostatními organizacemi bude
výstava doplněna o výpěstky ze zahrádek, výrobků z papíru apod. Součástí výstavy bude též soutěž o hodnotné ceny
spojená s ochutnávkou o nejlepší med, pálenku a královéměstecký štrůdl. Soutěž je určena nejen pro členy místních
spolků, ale pro všechny občany ze širokého okolí. Veškeré informace Vám podám a přihlášky přijímám na tel. čísle 731
572 518, popř. ZmrhalV@seznam.cz. Podrobnější pozvánka bude uveřejněna v příštím čísle Občasníku.
Václav Zmrhal, autor výstavy
09.08.2019 – BRUTUS - od 20 hodin taneční zábava na koupališti v Městci Králové
30.08.2019 – OPEN AIR KONCERT – CROSSBAND, PIŠTŮV SKLEP, HITMAKERS, LOGR
od 19 hodin na koupališti Městci Králové
Příspěvek Oldřicha Nováka ml. k veřejné zeleni.
Dovolte, abych se vám představil. Jsem profesionální
zahradník s více jak dvacetiletou praxí a s městem
dlouhodobě spolupracuji. Se svým vstupem do zastupitelstva
města jsem dobrovolně převzal koordinaci veřejné zeleně. Za
poslední půlrok se nám podařilo provést velké množství
práce, bylo vyhotoveno několik projektů revitalizace a nové
výsadby (izolační zeleň na Pražské a Palachově nebo
zamýšlený park u DP), dále provedena nová výsadba a péči o
ni. Vznikla pracovní skupina zastupitelů, která se zelení
intezívně zabývá a spolupracuje s městem i s oddělením
životního prostředí MěÚ. Město kromě jiných spolupracuje
s učilištěm v rozsahu jeho schopností a možností.
Musím se však vymezit proti laciné kritice, publikované
v OpČASNÍKU 3/2019 s obrázky suchých stromů z areálu
mateřské školy. Nejedná se o žádnou zasychající zeleň, ale
např. o novou výsadbu habrových kultivarů, které na
přesazování reagují opadem listí. Stromy pravidelně zalévám
a dnes jsou již znovu olistěny. Děkuji všem občanům, kterým
není lhostejné jejich okolí a o zeleň se starají. Tam, kde jejich
péče nestačí, rád vypomůžu.

