Informační zpravodaj Města Městec Králové

Městský úřad Městec Králové, nám. Republiky 1, 289 03

Připravované akce :
13.03.2009 19:00 hodin
Kulturní dům Městec
Králové

„Prázdniny snů“
Situační komedie v podání
divadelního spolku Vojan
z Libice nad Cidlinou
Vstupné 50 Kč
≈
16.04.2009
Koncert skupiny Kamelot
Účinkuje Roman Horký se
svojí kapelou
≈

www.mesteckralove.cz

6.března 2009

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční
dne 14.03.2009 od 08:00 do 10:30 hodin
Místo odběru je v ulici Na Ptáku u budovy Policie ČR. Odpad je nutno předat
osobně posádce sběrného vozu.
Do velkoobjemového odpadu můžete odložit například : matrace, linoleum,
hadry, koberce, starý nábytek apod.
Do odpadu nepatří – stavební suť, kovový šrot, biologický odpad !!!
Od 1. dubna 2009 bude opět ve dvoře místního kina k dispozici kontejner na
likvidaci zeleného odpadu ze zahrádek.Do kontejneru nepatří větve ! Dvůr bude
otevřen každou sobotu od 09:00 do 14:00 hodin.
Větve můžete odkládat na pozemku sokolského hřiště nejdéle do 15.04.2009
(vstup vraty od vlakového nádraží).

24.04.2009
Koncert v kostele
sv. Markéty v Městci
Králové
≈
25.04.2009
MotoMěstec 2009
≈
30.04.2009
Rockové čarodějnice –
Epitaf + hosté
Další zdroje informace o
dění v našem městě :
www.mesteckralove.cz
hlášení městského
rozhlasu
plakátovací plochy

Přehled vyprodukovaného odpadu za rok 2007 a 2008 v Městci Králové
Druh odpadu
2007
2008
Papír
21.216kg
32.929kg
Papír kontejner MěÚ
0kg
16.500kg
Plast
18.113kg
19.488kg
Sklo
25.266kg
17.952kg
Velkoobjemový odpad
16.600kg
15.700kg
Směsný komunální
999.432kg
939.805kg
Celkové náklady
2.722.674 Kč
2.922.000 Kč
Jak je z výše uvedené tabulky patrné, občané našeho města stále více třídí
odpad. Čím více a lépe ho budeme třídit, tím méně za odpad budeme platit.
Město připravuje zahájení provozu sběrného dvoru, kde bude možné zlikvidovat
více druhů tříděného odpadu..
Upozornění občanům – parkování osobních aut
Opět upozorňujeme občany na nevhodné parkování aut na chodníku či zeleném
pruhu. V předjarním období, kdy je zem promáčená, dochází k rozjíždění zeleně
a znehodnocení trávníku. Žádáme řidiče, aby respektovali momentální stav a
parkování si zajistili na místech k tomu určených.
J.Simon – správce majetku města

Vážení spoluobčané,
Město Městec Králové Vás touto cestou oslovuje s nabídkou ke spolupráci při chystaných úpravách
plochy „Sokolského hřiště“ u vlakového nádraží. Protože chceme, aby nově budované hřiště nejen
přispělo ke zlepšení vzhledu města, ale i bylo opravdu občany využíváno, ptáme se na Vaše představy a
názory o využití tohoto sportoviště. Odpovědí na několik otázek přispějete k realizaci projektového
záměru. Vyplněný dotazník vraťte do podatelny městského úřadu nebo do následujících sběrných míst
: Kino Biásek, Textil Ája, Rodinné centrum volného času, Městská knihovna, schránka v přízemí
budovy městského úřadu.
Předem děkuji za vyplnění dotazníku a Vaše vyjádřené názory a podněty.
Starosta města
Vybranou odpověď zakroužkujte.
1. Jaké sporty budete na hřišti provozovat :
1. Fotbal
2. Volejbal
3. Basketbal
4. Vybíjená
5. Beach volejbal
6. Pozemní hokej
7. Lední hokej
8. Tenis
9. Floorball
10. In-line bruslení
11. Skateboard
12. Jiné (uveďte) __________________________________________________________
2. Na hřišti bych chtěl/a mít :
1. Lavičky
2. Herní prvky pro děti (uveďte jaké) _________________________________________
3. Zeleň
4. Tribuna nekrytá pro cca 50 osob
5. Jiné (uveďte) _________________________________________________________
3. Další využití hřiště :
1. Ostatní aktivity (U rampa, horolezecká stěna )
2. Volný přístup s možností posedět na lavičkách
3. Společenské akce
4. Jiné (uveďte) __________________________________________________________

Pohlaví

□

□ muž □ žena

bydlím v Městci Králové

□

□

□

v okolní obci

□

věk
počet členů domácnosti
z toho dětí
Místo pro Váš komentář:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

