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Informace k činnostem města v současném období
V současnosti probíhá výběr zhotovitele na akci:
„Zateplení a výměna oken na budově Základní školy čp.723 v ulici Bezručova“ z Operačního programu Životní
prostředí určených na realizaci úspor energie a zlepšení kvality ovzduší. Předpokládaný termín zahájení realizace od
1.7.2015.
Schválené jsou realizace akcí:
-

-

rekonstrukce ulice Svatojánská
rekonstrukce chodníku v ulici Bezručova od ulice Na Houseníku k základní škole
výměna oken na čp.436 v Městci Králové

Byly podány žádosti o dotace na akce:
Projekt „Výměna oken na čp .436 v Městci Králové“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci
tematického zadání „ Program obnovy venkova“ pro rok 2015.
Projekt Revitalizace rybníka „Kartouzy“ v Městci Králové ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství v rámci tematického zadání „ Zkvalitnění životního prostředí“ pro rok 2015.
Projekt „ Rozšíření dětského hřiště v ulici Na Ptáku“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a
rozvoje venkova na rok 2015.
Připravuje se:
-

projekt komunikace ul.Fibichova a položení panelů komunikace v lokalitě Husova
byla zpracována technicko - ekonomická studie realizace kamerového systému v Městci Králové
evidujeme nabídky na restaurování památek a soch na území města

Opět nám nastalo období sekání trávy a likvidace plevele na zahrádkách.
Jak nakládat nejen s biologickým odpadem a kam s ním? Znovu všem občanům připomínáme, neboť opakování je
matkou moudrosti, jak správně a kam ukládat odpad v Městci Králové.
Zelený tzv. bioodpad .
Na dvoře kina Biásek je již tradičně v ulici Žižkova umístěn kontejner na zelený odpad. Do kontejneru odkládejte
pouze zelený odpad ze zahrádek ( tráva, listí apod.). Do tohoto kontejneru nepatří – stavební suť, větve, komunální
odpad, plasty, papír apod. Další kontejnery na bioodpad jsou umístěny v obci Vinice u odchovny směrem na Sloveč
a v obci Nový v části za dětským hřištěm. Větve je možné tradičně odložit v ulici Jateční (za Masospolem) v Městci
Králové. Sem nám ale někteří občané vozí také stavební suť, která při drcení větví poškozuje drtič. Kvůli opravám
pak dlouho trvá než je tento odpad zlikvidován.
Ostatní odpad (plasty, papír) můžete odložit na Technickém dvoře "Na Větráku", Míru 270, 289 03 Městec Králové.
Provozní doba: Po - Pá 11.00 - 14.00 hodin, každou sudou sobotu v měsíci 8.00 - 12:00 hodin. Co zde mohu
odevzdat? Plastové obaly, polystyren, papír (kartony, noviny a časopisy) , vysloužilé elektrospotřebiče (televize,
lednice, pračky, zářivky, baterie), použité potravinářské oleje. Technický dvůr mohou využívat občané města
Městec Králové a obcí Vinice a Nový, kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Separovaný odpad = tříděný odpad
Na území města a jeho částech je umístěno 20 sběrných míst s kontejnery na plast, papír a sklo. Červený kontejner
na drobný elektroodpad je umístěn v Žižkově ulici u kina Biásek slouží k odkládání drobných elektrozařízení např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony a další.

Prevence melanomu
Ordinace MUDr. Miroslav Plecitý, s.r.o., Přemysla Otakara II.309, 289 03 Městec Králové, oznamuje svým klientům,
že dne 12.června 2015 v době od 10.00-12.00 hod. bude možné si nechat bezplatně vyšetřit kůži odborným lékařem
MUDr. Jindřichem Ruttou za účelem prevence melanomu. Po telefonické domluvě lze si dohodnout i odpolední
termín. ( tel. 325644204)
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková (jednatelka s.r.o.)

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že dne 22.5.2015 bude od 7:30 do 12:00 hodin přerušena dodávka elektřiny v těchto
ulicích: Svojsíkova, Tyršova, U Nádraží, Vrchlického, Jiráskova, Palackého, Svatojánská.
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 26.5.2015 v době od 08:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v
těchto ulicích: Palackého, Prezidenta Beneše, Třebízského, V Rybníčkách, Přemysla Otakara II., Smetanova,
Dymokurská, Kollárova, Na Barevně, Míru, Mládeže, 17. listopadu, Třešňová a Olbrachtova.

Městecké kulturní ECH 2015
20.5. A zase ta sborovna* KD* divadlo P.Trávníčka
23.5. Delfinárium Norimberk* Junák MK
30.5. Městecký gulášek II.* zahrada KD* Město MK
31.5. Dětský den* Bohoušek
květen?? Jarní restaurant day* Bohoušek
29.květen Noc kostelů kostel Sv.Markéty + koncert Královéměsteckého sboru a dětí ZŠ
5.6. Festival Tři sestry banditos,Fousatej hat*?? * koupaliště* Město MK
6.6. Delfinárium Norimberk* Junák MK
7.6. 5.Odpolední čaj nejen pro seniory *KD*RCVČ*město
27.6. Divadélko Romaneto*koupaliště* Město MK
27.6. Crossband, Keks * koupaliště* Město MK
červen?? Výlet do Mirákula - Milovice* Junák MK
18.7. Pouť TOMK * zahrada KD * Město MK
19.7. Pouť Lyra* zahrada KD* Město MK
červenec?? Letní příměstský tábor*Bohoušek
8.8. Komunál, H.I.B. * koupaliště* Město MK
srpen?? Letní příměstský tábor* Bohoušek
31.8. Najdeme cestu zpět do školy? *RCVČ
3.9. Duo Jamaha* KD* SKMK

