Královéměstecký občasník č.2/2008
Poděkování starosty:
Dne 1.března 2008 nás všechny překvapila a zaskočila ničivá síla a následky hurikánu EMMA. Ve městě
bylo poškozeno několik objektů firem a mnoho střech soukromých domů. Za oběť vichřice také padlo
velké množství stromů a dřevin. Nejvíce však byla postižena naše nemocnice, která přišla o dvě střechy.
Chtěl bych touto formou poděkovat všem firmám, podnikatelům i jednotlivcům podílejících se nezištně
na likvidaci škod a opravách budov.
Pátek 18. dubna 2008 v 18.00 hodin
Benefiční koncert ženského komorní sboru CANTUS FEMINAE se uskuteční v kostele sv. Markéty v
Městci Králové v pátek 18.4.2008 od 18. 00 hodin. Na koncertu zazní hudba od renesance až po
současnost. Pozvání na koncert přijal také sídelní biskup královéhradecký Dominik Duka OP
Sobota 19. dubna 2008 od 9.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří Městské nemocnice Městec Králové a.s. Prohlídka všech pracovišť nemocnice
s průvodkyní a odborným výkladem . Sraz zájemců vždy v celou hodinu u vrátnice nemocnice.
Sobota 26.dubna 2008 v 18 hodin
Divadelní představení spolku Vojan Libice nad Cidlinou s
kulturním domě Na Staré poště v Městci Králové

hrou od Moliera „ LAKOMEC “ v

Neděle 27.dubna 2008 SK Městec Králové, odd. turistiky, pořádá 33.ročník Pochodu okolo města
Trasy :
8 km - Ze železniční zastávky Činěves po turistických značkách kolem rybníka Jakub na Poušť a dále
po turistické značce do Městce Králové.
12 km - Ze železniční stanice Dymokury po turistických značkách kolem rybníka Pustý. Dále po trase
shodné jako trasa 8 km.
17 km - ze žel. zastávky Svídnice polní cestou ke hrázi rybníka Komárov a po turistických značkách k
rybníku Pustý a dále jako trasa 12 km a 8 km.
Start a cíl: Sokolovna Městec Králové
Startovné: pro všechny účastníky 15,- Kč
Prezentace: od 7.00 do 730 hod. u sokolovny v Městci Králové
Informace:
Oldřich Novák
289 03 Městec Králové 758
Tel. 724057260

Středa 30. dubna 2008 od 16.00 hodin Tenisová exhibice Panský x Orlowski
Exhibiční vystoupení hráčů ve stolním tenise mezi M. Orlowkim a J. Panským v sále kulturního
domu Na staré poště .
Program:
Dvouhra Orlowski proti domácímu hráči
Dvouhra Panský proti domácímu hráči
Čtyřhra Orlowski/Panský proti domácím hráčům
Exhibiční vystoupení Orlowski x Panský
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Místo zpětného odběru použitého elektrozařízení a elektroodpadu.
Pro zlepšení životního prostředí na území města a jeho okolí přistoupilo vedení města ke zřízení místa
zpětného odběru použitého elektrozařízení a elektroodpadu.
Od 1.března 2008 funguje místo zpětného odběru na adrese Žižkova čp.196 (bývalá budova domovní
správy). Otevřeno je každou první středu v měsíci od 15 do 18 hodin. Použité elektrospotřebiče je na
místě možno odevzdat také v pracovní dny od 8 do 15 hodin vždy po dohodě s panem Staňkem.
Starosta města podepsal postupně smlouvy s firmami ELEKTROWIN a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP
s.r.o. a ECOBAT. Uvedené firmy jsou neziskové společnosti založené za účelem provozování
kolektivních systémů zajišťujících výrobcům společné plnění jejich povinností stanovených zákonem.
Sběr všech spotřebičů je zdarma. Spotřebiče musí být odevzdávány kompletní.
Co vše sbírají a recyklují jednotlivé firmy? Které vyřazené elektrospotřebiče nepatří do popelnice
či odpadkového koše?
ASEKOL s.r.o.
- všechny druhy televizních přijímačů
- veškerou ostatní spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD
přehrávače, MP3 přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí
kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.)
- elektrické a elektronické hudební nástroje
- videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky
apod.)
- všechny druhy počítačových monitorů
- ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši,
klávesnice apod.)
- telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)
- faxy a záznamníky
- tiskárny, malé stolní kopírky,kalkulačky
- herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)
- elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)
ELEKTROWIN a.s.
- velké spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké ventilátory,
klimatizace apod.)
- chlazení (chladničky, mrazničky, jejich kombinace)
- nářadí — hobby, dílna (vrtačky, pily, hoblíky, brusky, řezačky, frézky, kladiva, šroubováky, pájky,
svářečky, nýtovací kleště, čerpadla, kompresory apod.)
- střední spotřebiče (vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, ohřevy vody, topení
a další)
- malé spotřebiče (žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, malé ventilátory,
kávovary, fény, holící strojky, elektrické zubní kartáčky, masážní strojky, šicí stroje a další)
- zahrada (sekačky, křovinořezy, drtiče zahradního odpadu, nůžky na živý plot apod.)
EKOLAMP s.r.o.
- svítidla bez světelných zdrojů (mezi ně patří především svítidla používaná v komerční sféře)
- světelné zdroje (především zářivky — trubice a úsporné žárovky, výbojky)
ECOBAT
Použité alkalické baterie. Sběrné boxy jsou umístěny v nemocnici, v Základní škole 1. a 2 stupeň,
ve sběrném místě použitého elektrozařízení.

Dále vedení města připravuje sběrné místo pro další komodity jako stavební suť, velkoobjemový
odpad, pneumatiky, autobaterie. Ve dvoře městského úřadu je umístěn kontejner na sběrový
papír. Občané a podnikatelé z města mohou do kontejneru bezplatně odkládat kartonový a
novinový papír v pracovní dny v době od 7 do 16 hodin. Výtěžek z odevzdaného papíru je
poukazován na účet základní školy.
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