MĚSTECKÝ OBČASNÍK
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTCE KRÁLOVÉ, NOVÉHO A VINIC

1.

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
Občasnké sdružení Diakonie Broumov a Město Městec
Králové za pomoci Rodinného centra volného času o.s.
Městec Králové vyhlašují sbírku použitého ošacení,
lůzkovin, domácích potřeb, nepoškozené obuvi a hraček.
Sbírka se uskuteční v pátek 24.2.2012 od 14 do 18 hod. a v sobotu
25.2.2012 od 8 do 10 hod. v kině Biásek, Žižkova 604. Příspěvek na
dopravu je 30 Kč. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace získáte
na internetových stránkách města www.mesteckralove.cz

POZVÁNKA
na den otevřených dveří
Základní školy čp. 24 v Městci Králové

Taneční studio
Petra a Jaroslavy Mertlíkových
ve spolupráci s Městem Městec Králové
pořádají

KURZY TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2012
vyučují Petra Josefová-Mertlíková a Jiří Šulc
za doprovodu taneční kapely Allegro.
MĚSTEC KRÁLOVÉ
v sále KD „Na Staré poště“
zahájení v neděli 17. června 2012
Kurzovné za osobu 1600,-Kč
Gardenka 650,- Kč
V ceně kurzu:
9 lekcí, 3 prodloužené, věneček
Přihlášky a prodej legitimací a gardenek
od 20.února 2012 na MěÚ Městec Králové
kancelář č. 3 (p. Votavová)
informace na tel.: 605 768 205

Začátkem června 2011 byla v Městci Králové
zahájena realizace projektu „Zateplení Základní
školy Městec Králové“. Projekt byl podpořen ze
zdrojů Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí, oblast podpory
3.2. – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla. Cílem této oblasti podpory je
snižování spotřeby energie zlepšením tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí
budov. Celkové náklady projektu byly ve výši
4 939 075 Kč včetně DPH, příspěvek z fondu
soudržnosti činil 2 685 415 Kč a příspěvek
Státního fondu životního prostředí 157 966 Kč.
Zbylý podíl město hradilo z vlastních zdrojů.

24.února 2012
od 14:30 do 16:00 hodin
Den otevřených dveří se koná u příležitosti slavnostního
předání rekonstrukce školy.

Při realizaci úspor energie byly zatepleny
obvodové stěny a podlahy půdy, došlo
k výměně oken za nová plastová včetně
osazení parapetů a k výměně vstupních dveří
do objektu. U hlavního vchodu byl vybudován
přístřešek k ochraně vstupu před nepříznivými
klimatickými podmínkami, byla opravena
kotelna,
odstraněn
zchátralý
přístřešek,
opraveno zděné oplocení a zpevněna část
dvora zámkovou dlažbou.
Tímto Vás zveme na Den otevřených dveří,
který se koná společně se
slavnostním
předáním projektu „Zateplení Základní školy
Městec Králové“ v pátek 24. února 2012.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům
nabízí v rámci poradny bezplatně:
•

právní poradenství v oblasti spotřebitelského práva ( reklamace,
nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí
akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie,
podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní
lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka : 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.

•

•

•

publikace, například informační brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcí určená převážně seniorům. Brožura je
k dispozici zdarma pro všechny občany na městském úřadu. Naleznete ji
na stolečcích hlavní chodby společně se samolepkou k označení
poštovních schránek „ Nevhazujte reklamu“.
Databáze nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné
zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz).

Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři ( současní i budoucí), ráda Vám po nějakém čase přináším zprávy z Městské knihovny. V loňském
roce knihovna měla 512 registrovaných čtenářů, z toho 191 dětí do 15 let. Půjčili si 12448 knih a 4725 časopisů.
Knihovnu navštívilo 9783 lidí, z toho 2457 přišlo do knihovny použít internet. Z jiných knihoven jsme v rámci
meziknihovní výpůjční služby půjčili svým čtenářům 82 knih, většinou šlo o knihy ke studiu. Velký soubor 107 knih
jsme půjčili z knihovny v Kutné Hoře, která má k dispozici regionální fond. Je to dlouhodobá výpůjčka pro naše
čtenáře na 2-3 roky. V roce 2011 jsme zakoupili 334 nových knih a i dlouhodobě odebíráme 30 titulů časopisů a
denní tisk. Pro děti jsme uspořádali 34 besed a akcí, na které přišlo 662 dětí. Knihovnu pravidelně navštěvují třídy
ZŠ, družina ZŠ, Mateřská škola, ZŠ praktická a ZŠ okolních obcí. Zapojili jsme se i do celostátních knihovnických
akcí jako je Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Týden knihoven nebo Den pro dětskou knihu. Možná Vás
bude zajímat, že nejvíce půjčovanou knihou loňského roku v naší knihovně je Blonďatá stíhačka S. Monyové, která
byla půjčena 19x. Dále Cesty z rodinného kruhu V.Řeháčkové (17) a Nový měsíc S .Meyerové (15x). Nejčastěji
půjčenou dětskou knihou je Klub záhad a Deník malého poseroutky( 13x).
Vážení čtenáři, v knihovně jsou pro Vás připraveny nové knihy, nové časopisy ( Tina, Květy, Vlasta, Reflex,
Instinkt, 100+1. Příroda, Dieta, Flora, Zahrádkář a jiné ), denní tisk, internet zdarma, možnost vypůjčené knihy
rezervovat, možnost meziknihovní výpůjční služby. Dospělí čtenáři letos zaplatí roční poplatek 100,-Kč , děti a
důchodci 50,-Kč.
Přijďte v roce 2012 do knihovny , těším se na Vás
Alena Vízková, knihovnice
Knihovna je otevřena : Pondělí
8 - 11
12 - 16 hod.
Úterý
8 - 11
12 – 17 hod.
Čtvrtek
8 - 11
12 – 17 hod.

Informace pro daňové
poplatníky
dne 14.3.2012 od 10 do 16 hodin
budou v zasedací místnosti města
pracovníci
Finančního
úřadu
v Poděbradech přebírat od občanů
a podnikatelů daňová přiznání.

Informační zpravodaj
Města Městec Králové
vydává Městský úřad Městec Králové
nám. Republiky 1, 289 03 Městec. Král.
náměty, připomínky můžete zasílat
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faxem na č.: 325 643 733
e- mailem: posta@meu.mesteckralove.cz
www.mesteckralove.cz
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