VYDÁVÁ MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ

září 2018
Volby do zastupitelstva města Městec Králové.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstva města Městec Králové. Volební místnosti pro okrsky č. 1, 2 a
3 budou opět umístěny v přízemí budovy Základní školy, Přemysla Otakara II. čp 24. Voliči v obci Nový budou moci volit tak
jako vždy v klubovně a ve Vinicích rovněž volební místnost zůstává umístěna ve stejném objektu - bývalém koloniálu.
Volební místnosti se v pátek otevřenou ve 14 hodin a voliči mohou volit až do 22 hodin. V sobotu volební místnosti budou
otevřeny od 8 do 14 hodin. V Městci Králové do zastupitelstva kandiduje 6 volebních stran s celkovým počtem 90
kandidátů. Voliči obdrží do schránky jeden hlasovací lístek, kde bude uvedeno všech šest stran podle pořadí jak byly
vylosovány. Jsou tři možné způsoby, jak upravit hlasovací lístek. Nejjednodušší způsob je vybrat si jednu volební stranu a
označit ji křížkem v záhlaví u názvu volební strany. Všichni kandidáti této volební strany získají jeden hlas. Další způsob je,
že si volič napříč všemi volebními stranami vybere nejvýše 15 kandidátů. Vybrané kandidáty označí křížkem před jejich
jménem. Takto označený kandidát získá jeden hlas. Počet 15 „křížků“ nemusí být dodržen. Může jich být i méně, ale počet
nesmí překročit počet 15 (jedná se o počet volených členů zastupitelstva). Poslední způsob jak označit hlasovací lístek je
kombinací výše uvedených dvou způsobů. Volič označí křížkem jednu volební stranu a zároveň může zakřížkovat i na
ostatních volebních stranách další kandidáty. Hlas získají označení kandidáti a u označené volební strany získají hlas
kandidáti po odečtení těchto označených kandidátů, tak aby bylo dosaženo 15 hlasů. Podrobné pokyny ke způsobu
hlasování budou přiloženy u hlasovacího lístku.

Rozdělení volebních okrsků dle ulic:
Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 3

Budovatelská

Dymokurská

Bezručova

Dvořákova

Jiráskova

Boženy Němcové

Fibichova

Kollárova

Husova

Hálkova

Na Barevně

Jana Palacha

I. Olbrachta

Náměstí Republiky

Jateční

Janáčkova

Palackého

K. Havlíčka Borovského

Ke Kostelíčku

Přemysla Otakara II.

Klicperova

Kpt. Jaroše

Samota

Komenského

Mládeže

Smetanova

Malátova

Míru

Svatojánská

Na Bánské

Na Ptáku

Svojsíkova

Na Houseníku

Nerudova

T.G. Masaryka

Nová

Pražská

Tyršova

Náměstí Svobody

Prezidenta Beneše

Třebízského

Žižkova

Sukova

U Nádraží

5.května

Sv. Čecha

Vrchlického

Třešňová

V Rybníčkách

V Lomích

Zichova

17. listopadu

28. října

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se bude konat dne 6.října 2018 od 9 do 10 hodin. Vůz bude
přistaven v areálu Technického dvora Na Větráku, ulice Míru 270.
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

Harmonogram svozu odpadů
19.9.2018
26.9.2018
3.10.2018
4.10.2018
5.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
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středa
středa
čtvrtek
pátek
středa
středa

směsný
BIO
směsný
Papír
plast
BIO
směsný

24.10.2018
31.10.2018
1.11.2018
2.11.2018
7.11.2018
14.11.2018
21.11.2018

středa
středa
čtvrtek
pátek
středa
středa
středa

BIO
směsný
papír
plast
BIO
směsný
BIO

Tašky
na třídění odpadu v domácnostech.
.
V účtárně městského úřadu jsou pro zájemce zdarma k dispozici tašky na třídění odpadu v domácnostech. Tašky
jsou vhodné pro ještě snadnější a efektivnější třídění odpadu v bytě či domku (sklo, papír, plast) Vytříděný odpad
v taškách se ukládá do nádob na třídění odpadu či kontejnerů.

Přehled kulturních a společenských akcí konaných ve II. pololetí 2018
datum

místo konání

název akce

pořadatel

21.9.2018

Sál kulturního domu

KOS Městec Králové

29.9.2018

Kostel sv. Markéty

28.9.2018
10:00 – 18:00

Sál kulturního domu

7.10.2018.

Sál kulturního domu

Divadlo Slunce, seno, jahody a pár facek
Ochotníci z Nymburku
Koncert Hudba v myšlenkách Masarykových, pásmo
slova a hudby
Výstava „Pocta Městu“ u příležitosti 740. výročí
založení města a výstava „Velká válka“ věnovaná
památce bojovníků v I. světové válce
Odpolední čaje

12.10.2018

Sál kulturního domu

Halina Pawlovská – představení Chuť do života

Agentura VIP

20. -- 21.10. 2018

Sál kulturního domu

Výstava legionáři

Město Městec Králové

26. – 28.10.2018

Kino Biásek

Filmový víkend

Jitka Drugdová

29.10.2018

Přísálí kina Biásek

Listování

Městec for People

3.11.2018

Sál kulturního domu

KOS Městec Králové

4.11.2018

Sál kulturního domu

Jaroslav Sypal
Naostro
Odpolední čaje

16. – 18.11.2018

Kino Biásek

Filmový víkend

Jitka Drugdová

1.12.2018

Kino Biásek

Adventní koncert Kantoři

Město Městec Králové

2.12.2018

Pěší zóna na náměstí

Rozsvícení vánočního stromu

Město Městec Králové

2.12.2018

Sál kulturního domu

Odpolední čaje

Město Městec Králové

8.12.2018

Sál kulturního domu

Divadlo: Můžem i s mužem

Agentura VIP

Město Městec Králové
Spolek Otakar
Václav Zmrhal
Město Městec Králové

Město Městec Králové

Výstava "Rok 1968".
Vážení spoluobčané. Spolek Otakar ve spolupráci s Muzeem Poděbrady pro Vás uspořádá v měsíci listopadu výstavu " Rok 1968
v Poděbradech". Jelikož se jedná o významné výročí naší historie, žádám Vás o pomoc doplnění této výstavy a zapůjčení
materiálu, který popřípadě máte doma. Jedná se o fotografie nejen z Městce a okolí, ale i plakáty, noviny, časopisy, prostě o
cokoliv. Václav Zmrhal, Třešňová 915, tel. 731572518, e-mail: ZmrhalV@seznam.cz.

