INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA MĚSTEC KRÁLOVÉ
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

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů.
Rozhodným okamžikem sčítání, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list
osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Sčítacími
komisaři budou pracovníci České pošty. Každá domácnost najde ve své schránce letáček se základními
informacemi o sčítání lidu a lísteček „Informace o kontaktních osobách a místech“, kde bude uvedeno jméno sčítacího
komisaře, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti příjde. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v
pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Vyplněné formuláře můžete odevzdat:
 On-line vyplnění a odeslání na internetu ( nejvhodnější způsob vyplnění a odeslání)
 Osobní odevzdání komisaři
 Odeslání poštovní obálkou do P.O. Boxu ČSÚ (předtištěná obálka - poštovné se nehradí)
Když budete potřebovat pomoc
Telefon:
800 87 97 02 bezplatná informační linka
e-mail:
web:
Komisař:

info@scitani.cz
www.scitani.cz

úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému,
kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formulář vyplnit.

Seznam komisařů bude zveřejněn na úřední desce úřadu a internetových stránkách města. Pro vyplnění formulářů
on-line a odeslání prostřednictvím internetu lze využít služeb Městské knihovny, nám. Republiky 303, Městec Králové.

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
sběr velkoobjemového odpadu bude uskutečněn firmou NYKOS a.s.

v sobotu 12.března 2011 od 9.00 do 10.00 hodin
Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.
NEVOZTE DO SBĚRU!!!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
NUTNÉ!!!! Odpad předat osobně posádce.
Svoz je určen pouze pro občany Města Městec Králové a obcí Vinice a Nový, kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Odkládání větví ze zahrádek.
Občané města mohou celoročně využívat místo pro odkládání větví ze stromů v ulici Jateční za firmou
MASOSPOL a.s. Další místo odkládání je přechodně zřízeno do 15. dubna 2011 v části parkoviště u hřbitova
v ulici Míru. Udržujte pořádek a na místo vozte pouze větve.
Nové kontejnery na drobný elektroodpad
Ve spolupráci se společností ASEKOL byly umístěny v Žižkově ulici u kina Biásek a v ulici Bezručova před
základní školou červené kontejnery na odkládání drobných elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Součástí konstrukce kontejneru je také box na
baterie a akumulátory. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné
žárovky.
Kurz taneční a společenské výchovy
Taneční studio M Petra a Jaroslavy Mertlíkových ve spolupráci s městem Městec Králové pořádají Kurz tance a
společenské výchovy. Výuka probíhá pod vedením lektorů studia Petry Josefové-Mertlíkové a Jiřího Šulce za
doprovodu taneční kapely Allegro. Přihlášky a prodej legitimací a gardenek probíhá na MěÚ Městec
Králové,
kancelář. č. 3 (p. Votavová). Kurzovné za osobu 1500 Kč, gardenka 600 Kč.
Zahájení kurzu v sobotu 11. června 2011 v sále kulturního domu „Na Staré poště“
Informace Finančního úřadu v Poděbradech – podání daňových přiznání k dani z příjmu
Pracovníci Finančního úřadu v Poděbradech budou přítomni v pondělí 14.3.2011 od 10 do 17hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Městec Králové. V tuto dobu zde můžete podat daňové přiznání k dani
z příjmů za rok 2010.

Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie Broumov, organizační zajištění Rodinné centrum volného času o.s. Městec Králové

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ













Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, kobercr
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční ve dnech :

Pátek 8.dubna 2011 od 14 do 18 hodin
Sobota 9.dubna 2011
od 8 do 10 hodin
místo: Kino Biásek, Ul.Žižkova čp.604, Městec Králové
příspěvek na dopravu – 30,--Kč
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. :224316800 ,777254843
Jaké bude počasí v březnu – lidové pranostiky hodně napoví
Březen – za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Velikonoční výstava v sále kulturního domu Na Staré poště v dubnu loňského roku :

