Informační zpravodaj Města Městec Králové

Městský úřad Městec Králové, nám. Republiky 1, 289 03

Připravované akce :
02.10. – 04.10. 2009
VÝSTAVA DOBOVÝCH
FOTOGRAFIÍ
KRÁLOVÉMĚSTECKA
KD Na Staré poště

www.mesteckralove.cz

29.září 2009

OZNÁMENÍ
svozu nebezpečného a velkoobjemového
odpadu v Městci Králové
v sobotu 10.10.2009 od 10:35 do 11:20 hod.

17.10.2009
POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA

Svoz velkoobjemového odpadu bude zajištěn firmou NYKOS a.s.
Místo sběru: ulice Na Ptáku u garáží budovy POLICIE příjezd z ulice Míru.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Nebezpečný odpad: zbytky barev, ředidel, léčiva, autobaterie apod

31.10.2009
MĚSTECKÉ
ROCKOVÁNÍ
KD Na Staré poště

Pneumatiky pouze z osobních aut bez disků za poplatek 30,--Kč/ ks.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
Odpad je nutno předat osobně posádce sběrného vozu, nepředaný odpad nebude odvezen!!!

14.11.2009
HUBERTSKÁ ZÁBAVA
KD Na staré poště

28.11.2009
TRAVESTI SHOW –
CIRKUS HANKY
PANKY
KD Na staré poště
PROGRAM KINA NA
WWW.MESTECKRALOVE.CZ

Televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod. odevzdávejte bezplatně
v místě „ zpětného odběru“ v ulici Míru čp.270 – Technický dvůr „Na Větráku“.
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.
Provozní doba Technického dvora „Na Větráku“ Míru 270, tel 325 643 332
Pondělí

11:00 – 14:00 hod

Úterý

11:00 – 14:00 hod

Středa

11:00 – 14:00 hod

Čtvrtek

11:00 – 14:00 hod

Pátek

11:00 – 14:00 hod

Sobota

08: 00 – 12:00 hod první sobotu v měsíci (nebo dle dohody)

Neděle

zavřeno

Jak a kam s odpady v Městci Králové

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

Bioodpad – v zahradě kina Biásek je umístěn kontejner na zelený odpad. Otevřeno po - pá od
14 do 20 hodin, so- ne od 9 do 20 hodin
Kontejner je určen pouze na zelený odpad – posekaná tráva, odpad ze zahrádek, listí i např.
piliny ze dřeva.Do kontejneru nepatří větve a roští.
Větve je možné odkládat na pozemku u hřiště Na Bánské – z ulice Jateční
Elektroodpad – televize, monitory, lednice, mrazáky, žehličky, zářivky, úsporné žárovky apod.
a papír lze odevzdat podle provozní doby technického dvora nebo po dohodě s pracovníky TD.
Stavební suť –Šumbor, spol. s r.o., Netřebice 33, Sány

Spolek Otakar Městec Králové o.s. ve spolupráci s Městem Městec Králové a Asociací ANLET Praha pořádají
ve dnech 2.- 4. 10.2009 v kulturním domě Na Staré poště výstavy pod názvem „Osudové okamžiky české
státnosti“ , „Městec Králové – město Přemyslovo“ a „Královéměstecko na dobových pohlednicích“.
Slavnostní zahájení je v pátek 2.10. 2009 v 15:00 hodin
V rámci výstavy proběhne v pátek 2.10.2009 od 16:00 hodin beseda s poslancem Evropského parlamentu
panem Mgr. Hynkem Fajmonem na téma „ Čerpání dotací z Evropské Unie pro spolky a organizace“.
Výstava bude otevřena:
2.10. 15:00 - 18:00 hodin
3.10. 10:00 - 18:00 hodin
4.10. 10:00 - 13:00 hodin

POMOC OBĚTEM (DOMÁCÍHO) NÁSILÍ a TRESTNÝCH ČINŮ
z Městce Králové a okolí
právě pro Vás je tu Centrum pro pomoc obětem
a další níže uvedené aktivity Občanské poradny Nymburk, o.s.









sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů, bydlení, pracovněprávních
vztahů, sociálních dávek a sociální pomoci, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, půjček a dluhů,
trestněprávní oblasti, občanského soudního řádu, ochrany lidských práv a dalších oblastech podle
potřeby
právní poradenství
psychologické poradenství
aktivní pomoc při sestavování dokumentů, návrhů a podání
doprovod na jednání s úřady, k lékaři, na policii, k soudu atd.
zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče dle potřeby (např. azylové ubytování,
lékařská pomoc atd.)
vyjednávání s dalšími stranami dle potřeby

internetové poradenství

každé pondělí od 8 do 16 hodin – dotazy je možné klást e-mailem (budinova@pomocobetem.cz) nebo
prostřednictvím formuláře na www.pomocobetem.cz

Bezplatnost: veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma.
Nestrannost: Poradce se nepřiklání k žádnému řešení, pouze předkládá dostupné možnosti.
Důvěrnost: Každý může vystupovat anonymně a veškeré sdělené informace jsou přísně důvěrné.
Nezávislost: Nejsme součástí žádné jiné instituce.
Respekt: Poradce respektuje vaše právo na informace, a také vaše právo vyjádřit své přání, potřeby, postoje
a rozhodnutí; máte právo službu odmítnout nebo od ní odstoupit bez uvedení důvodu.

Jak nás kontaktovat?
OSOBNĚ:
v prostorách Rodinného centra volného času, Přemysla Otakara II čp. 56, Městec Králové
Konzultační dny pro osobní poradenství:
5. 10., 21. 10., 11. 11., 25.11., 9. 12. 2009 vždy od 10 do 16 hodin
(v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín nebo čas)

TELEFONICKY na telefonním čísle: 775 561 844
E-MAILEM / PŘES WEBOVÝ FORMULÁŘ: info@pomocobetem.cz, www.pomocobetem.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Adriena Budinová, 775 561 844
Projekt „Prevence v Městci Králové“ je realizován městem Městec Králové ve spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk,
o.s. a Rodinným centrem volného času v rámci Krajského programu prevence kriminality Středočeského kraje v roce 2009.

Bližší informace můžete získat na www.pomocobetem.cz nebo dotazem na telefonním čísle 775 561 844 či

e-mailu info@opnymburk.cz.

