INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA MĚSTEC KRÁLOVÉ
8.dubna 2011

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTEC KRÁLOVÉ, NÁM. REPUBLIKY 1, 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ
náměty, příspěvky: FAX 325 643 733, e-mail: posta@meu.mesteckralove.cz,www.mesteckralove.cz

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude uskutečněn firmou NYKOS a.s.

v sobotu 16.dubna 2011 od 10.35 do 11.20 hodin.
Místo pro odkládání: Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Nebezpečný odpad: zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje apod.
Pneumatiky pouze z osobních aut bez disků – úhrada na místě při předání 30,--Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
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.

Výzva č. 3/2011 – pronájem vinárny Konírna a přilehlého určeného prostoru v areálu
kulturního domu čp. 117 v Městci Králové
Termín podání nabídky do 15.04.2011 do 12 hod. v zalepené obálce označené „Pronájem vinárny Konírna“
na adresu Město Městec Králové, nám. Republiky 1.
Úplné znění výzvy na úřední desce města nebo internetových stránkách www.mesteckralove.cz

Výzva č. 2/2011/MNMK – pronájem prodejního kiosku umístěného před vstupem
do areálu Městské nemocnice Městec Králové
Městská nemocnice vyzývá k podání nabídky na pronájem kiosku, zahájení provozu 1. června 2011. Termín
podání do 29.04.2011 do 12 hodin v zalepené obálce označené „Pronájem prodejního kiosku“ na adresu
Městská nemocnice Městec Králové a.s., Prezidenta Beneše 343.

Technický dvůr „Na Větráku“
Míru čp. 270 ( bývalý Servis chlazení),
tel: 325 643 332
Provozní doba technického dvora:
Pondělí až pátek od 11 do 14 hodin,
každá druhá sobota (sudá) od 8 do 12 hod.
V provozní době zde můžete odevzdat
elektroodpad, televize, lednice, větší
množství pet lahví, papír.

Zelený odpad – dvůr kina „Biásek“
Otevřeno denně od 8:00 – 20:00 hodin.
Kontejner je určen pouze na zelený odpad –
posekaná tráva, odpad ze zahrádek, piliny
ze dřeva atd. Do kontejneru nepatří větve a
roští!!! Nevhazujte do kontejneru odpad
v pytlích. Pokud tyto zásady nebudou
dodržovány hrozí, že tato služba pro občany
bude zrušena.

SPORTOVNÍ KLUB MĚSTEC KRÁLOVÉ, oddíl turistiky
pořádá v neděli 17. dubna 2011 (neděle) 36. ročník POCHODU OKOLO MĚSTA
Trasy:
8 km –
12 km –
17 km –

ze železniční zastávky Činěves po turistických značkách kolem rybníka Jakub na Poušt a dále do Městce Králové
ze železniční stanice Dymokury po turistických značkách kolem rybníka Pustý. Dále po trase shodné jako trasa 8 km
ze žel. zastávky Svídnice polní cestou ke hrázi rybníka Komárov a po tur. značkách k rybníku Pustý a dále jako trasa 12 km

Start a cíl: Sokolovna Městec Králové, ul. Tyršova čp. 90
Startovné : pro všechny účastníky 15,- Kč
Prezentace: od 7.00 – 7.30 hod. u sokolovny v Městci Králové

Čas jara, čas velikonoc
Jaro přináší pravidelně – rok co rok – našemu žití mocný podnět. Probouzí se příroda a člověk cítí,
že i jemu se po zimním spánku zase „chce žít“. A tak se stará, aby všechny ty práce a úkoly, které
na něho čekají, byly včas a dobře vykonány, aby nic nekazilo pohodu, na kterou se tak dlouho těšil.
Jednou z nevýznamnějších událostí jara jsou svátky velikonoc. Těší se na ně děti, staří i mladí… a
každý má svůj důvod.
Pro někoho jsou to lidové zvyky, děti se těší na hry a prázdniny, jiní zase chtějí vyrazit do přírody,
navštívit příbuzné či známé. Ale všechno to, co jaro přináší, lze spojit se svátky velikonoc. Svátky
„velikých nocí“ jsou největší a nejvýznamnější událostí církevního roku. Už jejich 40-denní příprava,
doba postní, vede ke ztišení a rozjímání nad bolestným utrpením Ježíše Krista. Věřící chtějí opustit
to staré, překonané, a provázejí Ježíše na křížové cestě Golgoty. A celá ta doba je předzvěstí
doby velikonoční, doby jara, doby, kdy všude vítězí život. Každý se těší z rozkvetlých stromů,
krásy květů a svitu slunka. Ale je zde ještě radost jiná – větší, opravdu důležitější. Doba
velikonoční je dobou radosti z vítězství života, neboť Pán Ježíš po svém umučení slavně z mrtvých
vstal, přemohl jednou provždy smrt a nabídl všem lidem spásu. Doba velikonoční trvá celých
50 dní a věřící prožívají chvíle nad pomyšlení krásné – chvíle radosti, které jsou už teď posilou pro
dny, které snad nebudou tak hezké jako ty jarní.
Také v naší farnosti budeme tyto slavnosti prožívat společně, ve farním kostele sv. Markéty
v Městci Králové i dalších našich farnostech v blízkém okolí. A kéž je i letos o důvod k radosti více –
nejen z krásného jara, ale i společných chvil, které nás naplní radostnou nadějí, že všechno to, co
slavíme, je určeno opravdu pro každého z nás, naši spásu a tedy i život věčný.
Požehnané svátky velikonoční Vám přeje a žehná
P. Mgr. Jindřich Tluka, administrátor ŘKF Městec Králové
MĚSTEC KRÁLOVÉ – POŘAD BOHOSLUŽEB
Velikonoční triduum a Velikonoce 2011
Zelený čtvrtek, 21. dubna : 18:00 – Městec Králové
Velký pátek, 22. dubna: 15:00 – Křížová cesta, poté Památka umučení Páně, Městec Králové
Bílá sobota 23.dubna: 18:00 – Obřady velikonoční vigilie, Městec Králové
Mše sv.:
8.15 – Městec Králové
10.00 – Dymokury
Pondělí v oktávu velikonočním 25. dubna:
8.30 Městec Králové
Přehled kulturních a společenských akci :
16. dubna 2011 – 4. MoTo MěsTec, farní kostel sv. Markéty
24. dubna 2011 – 15.00 hodin - Velikonoční koncert Královéměsteckého pěveckého sboru
v kostele sv. Markéty v Městci Králové
30. dubna 2011 – Veřejné rybářské závody na Sportovníku rybníku v Městci Králové.
Registrace účastníků v 6.30 hod. Zahájení v 7.00 hod.
30. dubna 2011 – Rockové čarodějnice – RIMORTIS + SALAMANDRA + NATŘIJE
20.května 2011 – 19.30 hodin travesti skupina Hanky Panky uvádí Televarieté

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Městci Králové zve rodiče dětí, které budou nově navštěvovat mateřskou školu ve
školním roce 2011/2012 k zápisu, který se koná ve středu 20.dubna od 13:00 do 15:00 hodin

