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Vodovodní přípojky
Město Městec Králové upozorňuje občany, kteří mají zájem o zhotovení vodovodní přípojky ke svému domu, aby
neprodleně kontaktovali správce stavby - p. Suchého, tel. 605 246 259.
Vodovodní přípojky musí být zhotoveny nejdéle do 15.4.2014.
Příspěvěk Města Městec Králové z veřejné části přípojky ve výši 15 % bude proplacen po hromadné kolaudaci
vodovodních přípojek, která proběhne v průběhu měsíce července.
Po předložení faktury za provedení přípojky bude majiteli domu v účtárně MěÚ předána projektová dokumentace a
zároveň mu bude proplacen příspěvek ve výši 15 %. Termín proplácení příspěvku : 1.září – 15.října 2014

OZNÁMENÍ
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Sběr nebezpečného a
v sobotu

velkoobjemového

odpadu v Městci Králové

proběhne

26.dubna 2014 od 9.00 do 10.00hodin

Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270 ( bývalý servis
chlazení )
Nebezpečný odpad : zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje apod.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Pneumatiky pouze osobní bez disků – úhrada na místě při předání 30,--Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače,
pračky apod.
Svoz je určen pouze pro občany a majitele rekreačních objektů Města Městec Králové,
obcí Vinice, Nový , kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
NEVOZTE DO SBĚRU - stavební suť, kovový šrot, biologický odpad
Kam s ním?
Biologický odpad ( tráva, piliny apod.) – do kontejneru, který je umístěn v zahradě u
kina Biásek.
Větve – ul.Jateční za Masospolem. Neodkládejte mezi větve stavební suť! Ničí se tím
technika na drcení dřeva a pokud se stav nezlepší tato služba pro občany bude zrušena.
Stavení suť - v malém množství cca 1 kolečko – Technický dvůr „Na Větráku“
- větší množství (ostatní) – Šumbor Netřebice nebo Sány.

Turistický oddíl SK Městec Králové pořádá v neděli 27. dubna jako každý rok již 39. ročník
„Pochodu okolo města“.
Prezentace je od 7,00 hod. do 7,30 hod. v sokolovně v ul. Tyršova, č.p. 90. Děti dostanou na startu na cestu
tatranku, na Poušti dostane každý účastník pochodu vuřta na opečení u připraveného ohniště. Trasy 8 km
ze zastávky vlaku v Činěvsi, 12 km ze zastávky v Dymokurech, 17 km ze zastávky Svídnice. Vyberte si
nejvhodnější trasu a projděte se krásnou, jarní přírodou. V cíli v sokolovně do 13 hodin si každý může
vyzvednout diplom (kdo u prezentace diplom požadoval). Na Vaší účast se těší všichni pořadatelé.

Výzva pro zájmové spolky, kluby a
organizace z Městce Králové
Vyzýváme zájmové spolky, kluby a
organizace z Městec Králové,
Nového a Vinic o zasílání aktuálních
informací o své činnosti,
plánovaných akcí či podnětů, které
budou zdarma uveřejněny
v občasníku. Uzavírka příspěvků je
vždy do 25.dne daného aktuálního
měsíce.
Občasník není určen pro reklamu
podnikatelských subjektů.
Děkujeme za příspěvky.
M.Pavlík , starosta

Základní škola Městec Králové
Vás srdečně zve na
Den otevřených dveří
29.května 2014
Součástí dne bude:
Rekord s Agenturou Dobrý
den o nejdelší
recyklovatelný řetěz
z ozdobených toaletních
ruliček
Soutěž o nejlepší bábovku
Vážení rodiče, občané, bývalí absolventi,
přátelé naší školy. Dovolte mi, abych Vás
srdečně pozval na Den otevřených dveří
do Základní školy Městec Králové. Přijďte
se ve čtvrtek 29. května podívat do míst,
kde Vaše děti, vnoučata či pravnoučata
tráví svá školní léta. Přijďte se podívat a
zavzpomínat na dobu, kdy jste se vy
lopotili s matematickými příklady, či
pravopisem v diktátu, nebo podávali
sportovní výkony v hodinách tělocviku.
V prostorách školního klubu můžete
zhlédnout malou expozici historické
elektrotechniky, v chodbě před školní
jídelnou pak výstavku historických
fotografií a dokumentů naší školy.
Prostory všech tří budov budou vyzdobeny
výtvory žáků. V odpoledních hodinách
proběhne venkovní program u příležitosti
Dne dětí. Na Vaši návštěvu se těší všichni
žáci a zaměstnanci školy.
Mgr. Petr Novák, ředitel školy

