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V TOMTO VYDÁNÍ
Informace z radnice

Úhrada poplatku za svoz komunálního odpadu.

Tisková zpráva
Městské nemocnice

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za
svoz komunálního odpadu je k 31.3.2013.
Od 1. dubna bude svozová firma Nykos vyvážet
pouze popelnice označené známkami na rok 2013.

Sbírka ošacení pro
Diakonii Broumov

Oznámení přerušení dodávky elektřiny v ulici
Pražská dne 20.3.2013
Dne 20.3.2013 bude od 8 do 9 hodin přerušena
dodávka elektřiny v ulici Pražská, a to od čp. 215 a
čp. 221 směrem k čerpací stanici PHM.

Finanční úřad a VZP
na našem úřadu
Dětský bazárek
Ohlédnutí TOMK
Kulturní akce

Tisková zpráva Městské nemocnice Městec Králové a.s.
Dlouhé měsíce nesnadného vyjednávání o podobě smluvních vztahů mezi Městskou nemocnicí Městec Králové
a. s. a hlavním smluvním partnerem – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – jsou u konce. 18.2. 2013 byly podepsány veškeré smlouvy, které garantují pokračování poskytované péče na další období.
Veškeré druhy poskytované zdravotní péče fungují v nezměněné podobě v městecké nemocnici i nadále. Jedná
se o lůžka následné péče (smlouva podepsána na 5 let), lůžka akutní péče (rovněž na 5 let, s výjimkou lůžkové
chirurgie, kde byla smlouva uzavřena na 18 měsíců). V případě oddělení následné intenzivní a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče byla smlouva uzavřena na období 1 roku, stejně jako je tomu u dalších zdravotnických zařízení poskytujících tuto péči. Důvodem je probíhající tvorba koncepce této péče na straně MZ ČR.
VZP ČR vyjádřilo ochotu v pokračování této péče i po uplynutí sjednaného období.
Městská nemocnice Městec Králové uzavřela smlouvy i s ostatními zdravotními pojišťovnami. Stejně jako na
další zdravotnická zařízení čeká tuto nemocnici nesnadný rok, protože úhradová vyhláška pro rok 2013 obsahuje řadu změn, které výrazně snižují celkovou úhradu za vykonanou péči.
MUDr. Otakar Mareš, ředitel nemocnice

Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Rodinným centrem volného času o.s. Městec Králové

vyhlašují sbírku použitého ošacení
Sbírka se uskuteční ve dnech:
Pátek 22.března 2013 od 14 do 18 hodin
Sobota 23. března od 8 do 10 hodin
Místo: Kino Biásek, Žižkova ulice 604 Městec Králové
Věci prosíme noste zabalené do igelitových pytlů či krabic , aby se transportem nepoškodily.
Příspěvek na dopravu 30 Kč.

Služba VZP pro občany
Pracovníci VZP budou dne 20.3. 2013
od 13:00 do 16:00 hodin zajišťovat na
Městském úřadu v Městci Králové pro
občany následující služby:

Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v
Poděbradech informuje veřejnost
Finanční úřad v Poděbradech informuje všechny daňové poplatníky, kteří
budou za rok 2012 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni:



Informační servis o zdravotním
pojištění



Přebírání dokladů jako je např.
přehled OSVČ, podání zaměstnavatele, oznámení pojištěnce

dne 20.03.2013 od 10:00 hod. do 16:00 hod.



Přebírání návrhů na lázeňskou
péči, poukazů na PZT a dokladů
k proplacení cestovních náhrad
pacientů



Vydávání přehledu o vykázané
zdravotní péči

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném termínu obdobně jako v
minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu — bez front
a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou občané platně podat daňové přiznání, mohou získat
pomoc při vyplnění daňového přiznání dle příslušného formuláře a rovněž
mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.



Informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáním daňových
přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat
na informačních linkách : 325 605 321, 234 009 219.

na Městském úřadu v Městci Králové.

Ohlédnutí TOMK „40“
V tomto občasníku jsme informováni o dění v našem městě, o důležitých upozorněních městského úřadu i o činnosti různých
organizací města. Chtěl bych vás seznámit se skutečností, která se váže k činnosti naší kapely. Letos je tomu totiž přesně 40 let
od chvíle, kdy jsme začali oficiálně vystupovat v rámci Sdružení závodního klubu ROH v Městci Králové pod názvem
„Orchestr SZK ROH Městec Králové“.
Do té doby, zhruba od poloviny 60 let min. století jsme účinkovali v různých uskupeních zde v Městci Králové na nedělních
odpoledních tanečních zábavách, tzv. "čajích“. V roce 1972 nastala situace, kdy tyto čaje skončily. Někteří muzikanti dále nepokračovali, jiní odešli do jiných souborů a my, kteří jsme zůstali, jsme se spojili a vytvořili výše zmíněný orchestr. Od září
roku 1972 do února l973 jsme nacvičovali nový repertoár a společně se sehrávali. V tomto složení jsme prvně vystoupili na
dětském maškarním karnevalu v únoru r. 1973.
Po tomto následoval kolotoč plesů, pouťových a posvícenských zábav, tanečních, vystupování na různých slavnostech, výročních schůzích, MDŽ a podobně, a to nejen v našem městě, ale i širokém okolí. Absolvovali jsme i několik rekvalifikačních přehrávek před odbornými komisemi okresních i krajských kulturních zařízení, při kterých jsme dosáhli zařazení do nejvyšší kvalifikační skupiny. Po zrušení SZK ROH jsme se osamostatnili a přijali název „Taneční orchestr Městec Králové“ – TOMK.
Děkuji touto cestou všem, kteří se na vzniku a činnosti našeho souboru po celou dobu podíleli a podílejí, děkuji našim příznivcům, kteří nás podrželi v těžkých dobách před nedávnem, v neposlední řadě děkuji zastupitelům města za materiální pomoc,
znamenající možnost nadále pokračovat v činnosti.
Oldřich Matoušek, kapelník

Připravované akce:
15.03.2013 19:00 hod. - Kulturní dům Městec Králové –komedie DS Vojan Libice n. Cidl. PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
17.03.2013 14:00 hod.– Kulturní dům Městec Králové - BAZÁREK DĚTSKÝCH VĚCIČEK pro veřejnost
23.03.2013 19:00 hod.– Kulturní dům Městec Králové - travesti skupina HANKY PANKY uvádí nový pořad DISKOHRÁTKY
26.03.2013 17:00 hod.- Kino Biásek - Setkání s Dr. Lidmilou Pekařovou - odpovědi na dotazy ohledně výchovy dětí
06.04.2013 19:00 hod.- Kulturní dům Městec Králové - představení Járova poděbradského souboru HOSPODA NA MÝTINCE

Výstavy Spolku Otakar v letošním roce
V roce 2013 mám naplánované dvě výstavy. První bude v rámci výstav " Královéměstecké spolky III." ve dnech 21.-23.června
se zaměřením na myslivost a rybaření a druhá ve dnech 27.-29.září s názvem "Pocta městu" věnovaná 735. výročí založení
města Městec Králové. K této výstavě plánuji vydání další městecké medaile stejného názvu. Protože se jedná o poměrně
náročné akce, dovoluji si touto formou Vás požádat o zapůjčení jakéhokoliv materiálu, popř. jakoukoliv informaci k těmto tématům. Václav Zmrhal, Třešňová 915, Městec Králové, tel.731 572 518.

Pozvánka na besedu
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na besedu s významným českým historikem a spisovatelem panem prof. PhDr. Josefem Žemličkou
DrSc., členem AV ČR na téma: Přemysl Otakar II. - král český. Tato akce se koná dne 9. dubna 2013 od 17:00 hodin v zasedací síni našeho městského úřadu. Václav Zmrhal, předseda spolku Otakar.

