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Slovo starosty.
Děkuji všem disciplinovaným občanům, že dodržují vládou stanovená nařízení
a reagují na všechny aktuální změny. V nezbytné řadě děkuji všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití a distribuce roušek. Je Vás hodně a to
je dobře. Nově byl před lékárnu BENU na náměstí Republiky umístěn stojan
s rouškami. Zdarma si je zde můžete vyzvednout. Prosíme, myslete i na
ostatní a neberte si více roušek najednou.
Poděkování patří také lékařům, zdravotnickému personálu, zaměstnancům
obchodů a těm, kteří zajišťují služby (odpady, úklid, apod.).
Nákaza se do této chvíle v našem okolí neobjevila, musíme však stále činit
preventivní kroky a připravit se na vše. Nezapomínejte na nutnost nošení
roušek na veřejnosti či v zaměstnání, ale hlavně často a správně si myjte ruce.
Pamatujme „Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě“.
Milan Pavlík, starosta
Informace z radnice.
Technický dvůr Na Větráku v ulici Míru je uzavřen, a proto jsme se rozhodli se
drobným stavebníkům umožnit odkládat stavební odpad v menším množství
do kontejneru, který je umístěn ve dvoře kina Biásek v Žižkově ulici.
Vedle hlavního vchodu do technického dvora je nově zbudovaný prostor,
který je volně přístupný 24 hodin denně. Jsou zde umístěny kontejnery na
tříděný odpad. Za branku zde můžete odložit i další odpad. Pracovníci
technického dvora budou tento prostor pravidelně uklízet.
Od svozové firmy Nykos jsme obdrželi informaci jak správně zlikvidovat
použité roušky a respirátory. Pokud občan používá roušky jako preventivní
opatření, není virem COVID-19 nakažený, ani není v nařízené karanténě
(s podezřením na onemocnění), může tyto použité roušky vhazovat do
směsného komunálního odpadu. Doporučuje se vhazovat je do pytlů, pytle
následně uvázat a pak teprve vložit do nádoby. Pokud je občan virem
infikovaný, nebo je v nařízené karanténě s podezřením na nákazu, měl by
veškerý odpad, který vyprodukuje, vhazovat do nádoby na směsný komunální
odpad – včetně tříděného odpadu, tj. i papír, plasty, sklo apod. Zkrátka
veškerý odpad, který v domácnosti vznikne, musí jít v danou chvíli do černé
nádoby. Důvodem je ochrana osob pracujících na třídicích linkách.
Za budovou školy směrem k jatkům byla zpevněna cesta betonovými panely.
Zde se jako v jiných letech odkládají větve, které budou zpracovány novým
štěpkovačem LASKI, které město v letošním roce zakoupilo.
Registrace do komunikačního kanálu Hlášenírozhlasu.cz prostřednictvím
internetu www.mesteckralove.hlasenirozhlasu.cz. Klikněte na tlačítko
Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Informační telefonní linka ke koronaviru
1212
Krajská hygienická stanice
Infolinka č. 1
771 137 070
linka je v provozu 7 dnů v týdnu od
07 do 19 hodin
Infolinka č.2
736 521 357
linka je v provozu v pracovní dny od
07 do 16 hodin
Praktický lékař MUDr. Josef Melezínek
325 644 255, 603 220 167
Praktický lékař MUDr. Vendula Barešová
325 643 390, 603 786 949
Praktický lékař Městské nemocnice
Městec Králové
325 633 131
Nonstop linka Městské nemocnice
Městec Králové
325 633 111
Dětský lékař MUDr. Dagmar Filipová
325 643 125
Dětský lékař MUDr. Kateřina Píchová
604 522 969
Pečovatelská služba Městec Králové
pečovatelky
725 252 302
Centrum sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady, středisko Městec Králové
325 643 640, 775 760 688

Psychologická podpora pro seniory
ELPIDA
800 200 007
bezplatná telefonní linka od 8 do 20 h
Senior telefon Život 90
800 157 157
nonstop bezplatná linka
Distribuce roušek, dobrovolnická
činnost (zajištění nákupu potravin )
Zdeněk Suchánek
721 191 266
Výdej a rozvoz jídla Maso Sedlák
výdej – v pracovní dny z okénka
(restaurace SOŠ Městec Králové)
objednávka rozvozu
702 266 822
Krizový štáb města
Milan Pavlík, starosta
325 643 211

Na jaře bude v rámci projektu „ Regenerace veřejné zeleně v Městci Králové“ číslo „1190900258“ vysazeno 44 kusů
listnatých stromů v okolí smuteční obřadní síně a v areálu fotbalového hřiště.
Projekt je podpořen na základě Výzvy č.9/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí dotací ve výši až
223.500 Kč.
Personální změna v Městské knihovně Městec Králové.
Prvního března odešla dlouholetá knihovnice paní Alena Vízková po více než čtyřech desetiletích do zasloužené
penze. Bude však dále v knihovně vypomáhat. Za její obětavou práci pro město a knihovnu jí patří naše velké
poděkování. Určitě se k nám připojí i všichni její věrní čtenáři. Na místo knihovnice byla přijata paní Bc. Monika
Malinová, která poslední roky pracovala jako vedoucí Městské knihovny v Sadské.
V současné době je knihovna do odvolání uzavřena, ale po skončení epidemiologických opatření bude pokračovat
s dosavadní otevírací dobou.
Zastupitelé města projednali a schválili na svém zasedání 11. 2. 2020 žádosti o neinvestiční a investiční příspěvky
Za budovou
školy
k jatkům byla zpevněna cesta betonovými panely. Zde se jako v jiných letech odkládají
z rozpočtu
města
prosměrem
rok 2020:
větve, které budou zpracovány na novém
➢ Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o. - příspěvek ve výši 380 000 Kč
➢ Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. - příspěvek ve výši 200 000 Kč
➢ Městská nemocnice Městec Králové a.s. Mateřská škola U Ježka - příspěvek ve výši 300 000 Kč
➢ Sportovní klub Městec Králové z.s. - příspěvek ve výši 450 000 Kč
➢ Svaz tělesně postižených v ČR z.s. - příspěvek ve výši 80 000 Kč
➢ Spolek Městec for People z.s. - příspěvek ve výši 100 000 Kč
➢ Junák – český skaut, středisko Městec Králové z.s. - příspěvek ve výši 200 000 Kč
➢ Královéměstecký okrašlovací spolek Městec Králové z.s. - příspěvek ve výši 95 000 Kč
➢ Sportovnímu klubu Městec Králové z.s. - investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč na rekonstrukci východní
části zázemí fotbalového klubu na hřišti u koupaliště.

Nový užitkový elektromobil.
Název projektu: Obnova vozového parku Městec Králové
Celkové výdaje projektu: 1 056 052 Kč
Dotace: 600 000 Kč
Předmětem podpory je pořízení užitkového
elektromobilu pro město Městec Králové, na
jehož koupi město v roce 2018 žádalo o dotaci
z Národního programu Životního prostředí.
V roce 2018 městu byla prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí České
republiky přiznána dotace ve výši 600 000 Kč.
Důvodem pořízení elektromobilu městem je
především činnost související s údržbou města.
Jedná se o vozidlo s alternativním typem
pohonu - elektromotorem, a proto se sníží
nejen náklady na jeho provoz, ale především
emisní a hluková zátěž působící na místní
obyvatelstvo a životní prostředí. Užitkový
elektromobil byl městu dodán ve druhé
polovině roku 2019.

Informační weby o koronaviru
https://www.okoronaviru.cz
https://koronavirus.mzcr.cz

https://koronavirus.mzcr.cz/

