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Velikonoční výstava
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III. ročník
MOTO MĚSTEC
25.04.2010
35. ročník Pochodu okolo
města
Sraz účastníků u sokolovny
30.04.2010
Rockové čarodějnice
Salamandra – Rimortis
Kulturní dům Na Staré poště
01.05. 2010 19:30 hod
Pražská komorní zpěvohra
MAM´ZELLE NITOUCHE
V hlavní roli Otakar Brousek,
mladší
Kulturní dům Na Staré poště

15.05.2010
Společenský večer dárců krve
Kulturní dům Na Staré poště
PROGRAM KINA BIÁSEK
WWW.MESTECKRALOVE.CZ

Další zdroje informace o
dění v našem městě :
www.mesteckralove.cz
hlášení městského rozhlasu
plakátovací plochy

www.mesteckralove.cz

19.března 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní zimní období nám připravilo nemalé starosti. Děkuji Vám jménem vedení
Města Městec Králové a jménem svým za pomoc při likvidaci sněhových přívalů.
Velký dík patří i firmám a podnikatelům z Městce Králové a okolí, jmenovitě:
Jiří Školník STYLSTAV s.r.o., SVS, spol. s r.o., ČNES dopravní stavby a.s.,
středisko 62, Městec Králové, Zdeněk Kremina – KRELES Chrudim, M. a L.
Jankovi Městec Králové, Josef Kafka Velenice. Zvláštní dík patří firmám
LOVOCHEMIE a.s. Městec Králové a Zemědělské společnosti Sloveč a.s., kteří
pomohli bez nároku na odměnu. Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc.
Milan Pavlík, starosta

Jak s odpady v roce 2010?
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2009 tj. 500
Kč za osobu. Poplatek není pouze za nádobu, ale zahrnuje využití celého systému
odpadového hospodářství občany města s trvalým pobytem a majiteli rekreačních
objektů. Odpadové hospodářství zahrnuje:
• kontejnery na separovaný odpad umístěné na území města
• pravidelné svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu
• využití služeb technického dvora
• likvidace černých skládek
• odpadkové koše ve městě, úklid po veřejných akcích
• kontejnery na hřbitovech ve Vinicích a v Městci Králové.
Vydávané evidenční známky jsou pro kontrolu. Cílem této evidence je, aby občané
více třídili odpady, aby naše město bylo hezké a uklizené.

Kam s odpady?

Separovaný odpad ( plast, papír, sklo) - na území města a jeho částech je umístěno
16 sběrných míst s kontejnery.
Bioodpad ( zelený odpad ze zahrádek, listí apod.) - kontejner ve dvoře kina Biásek.
Větve - místo pro odkládání - ulice Jateční za Masospolem a dočasně do 18.dubna
2010 v zadní části parkoviště u hřbitova směrem na Opočnici.

Technický dvůr „Na Větráku“
Míru čp. 270 ( bývalý Servis chlazení), tel: 325 643 332
Provozní doba technického dvora:
Pondělí až pátek od 11 do 14 hodin,
každá druhá sobota (sudá) od 8 do 12 hodin.
Co zde mohu odevzdat?
• plastové obaly v igelitových pytlích
• papír (kartony, noviny časopisy), roztříděné, svázané
• vysloužilé elektrospotřebiče ( televize, lednice, pračky, zářivky, baterie….)
spotřebiče odevzdávejte kompletní
Podnikatelé a právnické osoby likvidují odpad na základě uzavřené smlouvy
s libovolnou svozovou firmou. Při kontrole musí předložit doklady, jakým
způsobem likvidují odpady, které vznikají z podnikání.

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového odpadu bude uskutečněn firmou NYKOS a.s.

v sobotu 27.března 2010 od 9.00 do 10.00 hodin.
Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270 ( bývalý Servis chlazení )
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Pneumatiky pouze z osobních aut bez disků – úhrada poplatku na místě při předání 30,--Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
Svoz je určen pouze pro občany Města Městec Králové, kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VÝZVA PRO SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ ORGANIZACE, SPOLKY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Máte zájem prezentovat svoji činnost či seznámit širokou veřejnost s výsledky Vaší zájmové činnosti ?
Svými příspěvky můžete obohatit vydávání informačního zpravodaje - Městeckého občasníku.
Příspěvky zasílejte nejlépe e-mailovou poštou na adresy : pavlik@meu.mesteckralove.cz nebo
novakova@meu.mesteckralove.cz.

Informace pro občany
*Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se koná v úterý 23.března 2010 od 18:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
* Starostovi města byl doručen anonymní dopis se stížností na kácení stromů, konkrétně smrků v Bezručově
ulici. Po prověření na stavebním úřadu při MěÚ MK bylo zjištěno, že na pokácení stromů bylo vydáno
povolení pro žadatele Stavební bytové družstvo Bohemia Poděbrady čj.883-ŽP/2001-034.
* Psí exkrementy zima 2010 – s táním sněhové nadílky se objevila nebývalá výzdoba chodníků. Majitelé psích
kamarádů si zřejmě mysleli, že sníh všechno schová. Ale co potom? Je to škoda – po městě máme umístěny
stojany se sáčky. Nakonec to stejně musí „někdo uklidit“.
*Výzva pro majitele zahrad přilehlých k chodníkům – pro správný úklid města a možnost bezpečného
průchodu občanů je potřeba upravit nebo odstranit větve přesahující na chodníky přes ploty.
*Ohlašování pálení
Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz) si
najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše
pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.
Obchodník s plynem, společnost RWE Energie, upozorňuje své zákazníky, že v pro
uzavírání smluvních vztahů nevyužívá služeb podomních prodejců. Případné úpravy
smluvních vztahů provádí RWE Energie buď korespondenčně, nebo na svých
kontaktních místech. Pokud jste provedli úpravu smluvního vztahu s podomním
prodejcem a nyní máte pochybnosti, zda jste nebyli uvedeni v omyl, kontaktujte,
prosím, zákaznickou linku RWE - 840 11 33 55.

*

* Upozorňujeme všechny občany Městce Králové a blízkého okolí, že se budou v úterý 23.března 2010 opět

konat na nám. Republiky prodejní trhy. Pořadatelé zvou všechny občany k nákupům z velice pestrého
sortimentu např: obuv, textil, proutěné a dřevěné výrobky, sklo, porcelán, keramika, knihy, ložní soupravy
a další jarmareční zboží.

Podané žádosti o dotace pro rok 2010:
Krajský program prevence kriminality v roce 2010. Název projektu „Prevence v Městci Králové a okolí II“ ve

spolupráci Občanské poradny Nymburk, o.s. a Rodinného centra volného času v Městci Králové.
Žádost o dotaci SFŽP – výzva č.16 prioritní osa 3 , oblast podpory: Realizace úspor energie Zateplení základní školy
Př.Otakara II. čp.24 v Městci Králové, zateplení a výměna oken.

Program péče o krajinu v roce 2010 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného
prostředí. Doprovodná výsadba aleje na pozemku parc.č.183/2 k.ú.Vinice u Městce Králové tj. spojovací
komunikace Vinice, Sloveč.
Žádost o dotaci SFŽP Operační program Životní prostředí, výzva č. 13 výzva OPŽP. Identifikační číslo
projektu 1544653 – akceptováno 8.3.2010.
Žádost o dotaci MMR z programu podpory bydlení, podprogram 117513: „Podpora výstavby technické
infrastruktury pro rok 2010“. Vybudování kanalizačních a vodovodních řadů v lokalitě „Za školkou“.
Žádost o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst . Dotační titul: velké projekty, dopravněbezpečnostní opatření. Výměna oken a provedení zateplení domu čp. 250.
Žádost o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dotační titul: Podpora
obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Žádost o dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství. Dotační titul: Zkvalitnění životního
prostředí. Vybavení technického dvora.
_________________________________________________________________________________________

SK Městec Králové, oddíl kopané – rozpis soutěží JARO 2010 – domácí zápasy
Neděle 28.03.2010
Neděle 04.04.2010
Sobota 10.04.2010
Neděle 11.04.2010
Neděle 18.04.2010
Sobota 24.04.2010
Neděle 25.04.2010
Neděle 02.05.2010
Sobota 08.05.2010
Neděle 09.05.2010
Sobota 15.05.2010
Neděle 16.05.2010
Neděle 23.05.2010
Sobota 29.05.2010
Neděle 30.05.2010
Neděle 06.06.2010
Neděle 13.06.2010
Neděle 20.06.2010

A mužstvo – Libice nad Cidlinou
B mužstvo – Hradčany
Žáci B - Sány
A mužstvo – Poříčany, Žáci A – Kounice
B mužstvo – Křečkov
Dorost – Křinec, Žáci B – Opočnice
A mužstvo - Pátek, Žáci A - Dymokury
A mužstvo – Hrubý Jeseník
Dorost – Hrubý Jeseník, Žáci B - Pátek
B mužstvo – Opočnice, Žáci A - Hrubý Jeseník
Žáci B – Libice nad Cidlinou
A mužstvo – Sadská
B mužstvo – Křinec
Dorost – Dymokury, Žáci B – Kněžice
A mužstvo – Loučeň, Žáci A – Poděbrady
Mužstvo B – Bobnice
Mužstvo A – Krchleby
Mužstvo B – Budiměřice

Velikonoční výstava
Ve dnech 03.04.2010 – 04.04.2010 pořádá Rodinné centrum volného času Městec Králové v prostorách
kulturního domu Na Staré poště Velikonoční výstavu. Členky prosí veřejnost o zapůjčení výrobků, výšivek a
ručních prací k vystavení. Věci můžete donést do rodinného centra ve středu 31.03.2010 nebo po telefonické
dohodě na čísle 775 132 684 nebo 777 254 843.

ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již pět let
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci
elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými
spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2010 tedy slaví pětileté výročí své činnosti. Jen do konce roku
2009 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 74 000 tun elektroodpadu. Jak rostlo množství zpětně
odebraných vysloužilých elektrospotřebičů, ukazuje tabulka.

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních partnerů, se
podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se
jednalo o kovy, v menší míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit
v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na
skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr
elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení v České
republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v třídění
PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na
plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam
mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 92 % české
populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí.
Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci,
autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze
jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz

