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MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ

prosinec 2020

Milé spoluobčanky, vážení spoluobčané, ahoj děti!
Pomalu nám končí rok 2020, který je z mnoha stran jiný – zvláštní.
Chtěl bych využít této chvíle, abych Vám sdělil pár slov.
Neklesejme na mysli, přijdou dobré časy. Přijít musí, protože to je koloběh lidského života. I v historii se naši předci
potýkali se složitými situacemi. Zažili války, hlad, různé epidemie a jiné katastrofy a nesnáze. A zvládli to. My to
zvládneme také. Musíme.
Není to jednoduchá situace pro nikoho. Většinou však máme kolem sebe rodinu, kamarády a přátele.
Máme co jíst a můžeme se ohřát. A to není málo. To vůbec není málo.
I když své nejbližší nemůžeme vidět, víme o sobě.
Chci připomenout i ty, kteří právě vedou své osobní bitvy ať již na poli zdravotním, finančním, existenčním nebo
pracovním.
Přeji Vám všem hodně energie, zdraví, lásky a štěstí, jak v čase adventním, který prožíváme, tak v čase vánočním a
v roce 2021.
Dětem přeji bohatého ježíška.
Nepřestávejme se usmívat. Věřme, že se blížíme ke konci špatného a zvláštního období.
Neztrácejme naději.
Milan Pavlík – Váš starosta

Střípky z veřejného zasedání Zastupitelstva města 8. 12. 2020
Byl schválen rozpočet města Městec Králové na rok 2021 jako vyrovnaný.
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají beze změn ve výši jako v roce 2020.
Uskutečněné akce
Ukončena rekonstrukce „ Městec Králové, ulice Svojsíkova“. Při akci došlo k úspoře ve výši 255.243,04 Kč bez DPH
oproti vysoutěženému rozpočtu. Celkové náklady činily 4.943.429,78 Kč bez DPH.
Ukončena akce „ Chodník Žižkova MK“ nákladem 916.751,66 Kč bez DPH.
Probíhají rekonstrukce částí chodníků v ulici Míru mezi ulicemi Na Ptáku a Nerudovou a dále oprava chodníku u
smuteční obřadní síně. Rekonstrukce budou pokračovat i v roce 2021.
Do konce roku 2020 by měla být na městském hřbitově v Městci Králové instalována solární světla pro zlepšení
viditelnosti v nočních hodinách.
Otevírací doba Městského úřadu a Technického dvora v období vánočních svátků
Městský úřad

Technický dvůr
Na Větráku

Středa 23. 12. 2020

08:00 – 13:00

Pondělí 28. 12. 2020

08:00 – 13:00

Středa 30. 12. 2020

08:00 – 13:00

24. 12. – 27. 12. 2000

28. 12. – 31. 12. 2020

1.1. – 3. 1. 2021

Zavřeno

Otevřeno 11:00 – 14:00

Zavřeno

Poděkování manželům Brzákovým
Každý rok probíhaly Odpolední čaje nejen pro seniory v plném proudu. Pro připomenutí uvádím, že „čaje“ se konaly
každou první neděli v měsíci v kulturním domě a organizačně je zajišťoval Seniorklub působící pod Rodinným
centrem. Hlavní program zajišťoval pan Josef Brzák, který sám celé odpoledne hrál a zpíval k tanci a poslechu. Vždy
se na něj hosté těšili a byli velmi spokojeni. Netrpělivě očekávali doprovodný program, který si připravili seniorky a
senioři z obou klubů, které v Městci máme - ze zmíněného Seniorklubu nebo klubu, který vede paní Krejčíková.
Bohužel během března se kvůli pandemii zastavily i Odpolední čaje. Na podzim se z preventivních důvodů
neobnovily, s nástupem podzimních omezení se ani konat nemohly. A proto musím konstatovat, že nevíme, kdy a
zda vůbec opět Odpolední čaje zahájíme. Mezitím jsme se na přání manželů Brzákových dohodli na ukončení jejich
působení ať v již zmíněných Odpoledních čajích, nebo v organizaci činnosti Seniorklubu.
Chtěla bych velmi poděkovat p. Josefovi Brzákovi. Hlavně jeho zásluhou bylo na čajích vždy plno a vládla tam
spokojená a příjemná atmosféra. Paní Lídě bych chtěla poděkovat za její působení v Seniorklubu, za uspořádání
mnoha zájezdů jak pro členky, tak i pro ostatní veřejnost a v neposlední řadě za podporu a organizaci Odpoledních
čajů. Lído a Pepo, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Nechci zapomenout ani na další seniorky, které pomáhají. Děkuji vám a věřím, že až toto nelehké období uplyne,
opět se všichni sejdeme.
Marie Pavlíková

Město Městec Králové ve snaze maximálně snížit náklady na energie přistoupilo k vysoutěžení dodavatelů plynu a
elektřiny na energetické burze, a to nejen pro samotné město, ale i jím zřizované organizace. Dne 6. 11. 2020
proběhl výběr dodavatele energií pro Město Městec Králové a jeho příspěvkové organizace Mateřskou školu,
Základní školu a Školní jídelnu při základní škole na trhu pro konečné zákazníky organizovaný Energetickou burzou
podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Vysoutěženým dodavatelem elektrické energie je společnost
EP ENERGY TRADING, a.s., dodavatelem plynu pak společnost Pražská plynárenská, a.s. Na základě vysoutěžení na
burze by mělo během dvou let dojít k předpokládané úspoře až ve výši 400.000,--Kč.
Děkujeme za krásný vánoční strom, který městu věnovali manželé Špinkovi ze Svojsíkovy ulice v Městci Králové.

Svozový plán na rok 2021
Směsný komunální odpad
1 x 14 dní - sudá středa
BIO odpad
1 x 14 dní – lichá středa
Papír
1 x 30 dní – třetí pondělí
v měsíci
Plast
1 x za 14 dní – lichý pátek
Svoz odpadů zajišťuje pro
město firma NYKOS a.s.
Ždánice 71
Pro reklamaci svozů,
objednávky,
řešení problémů využívejte
call centrum

702 208 250
nykos@mariuspedersen.cz
Technický dvůr Na Větráku
Míru 270, Městec Králové
tel: 325 643 332
Provozní doba:
Po - Pá 11:00 – 14:00
sobota 8:00 – 12:00
Technický dvůr mohou využívat
občané Městce Králové, Vinic a
Nového.
Sazba poplatku za svoz
komunálního odpadu
občan mající trvalý pobyt
v Městci Králové
650 Kč
občané starší 80 let

325 Kč

vlastníci nemovitosti na území
města, kde není nikdo trvale
hlášen
650 Kč
Poplatek je splatný do konce
měsíce března.
Poplatky hraďte přednostně
platební kartou.

PLASTY
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

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

BIOODPAD
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

SMĚSNÝ ODPAD
kosti a jiné odpady živočišného
původu, použité pleny a papírové
kapesníky, více znečištěné papírové a
plastové obaly, mastný papír,
voskovaný papír, porcelán, keramika,
vychladlý popel z uhlí a „to co zbude
po vytřídění využitelných složek
odpadu“

