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
V Městci Králové dne 3.října 2011

Informace starosty
Město připravuje na příští rok významnou investiční akci „ Dostavba vodovodu v MK“. Jedná se o cca 7 km
hlavních vodovodních řádů a o 400 až 450 vodovodních přípojek. Na dostavbu vodovodu byla městu
poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí. Podle stanoveného harmonogramu v nejbližší době
začnou pracovníci vybrané projektové kanceláře RECOROJEKT s.r.o. ve spolupráci s městem s přípravou
projektu. Zahájení výstavby je plánováno k 1.4.2012.

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

v sobotu 8.října 2011 od 08.00 do 08.45 hod.
Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
( bývalý Servis chlazení )
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Nebezpečný odpad: zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje apod.
Pneumatiky pouze osobní bez disků – úhrada na místě při předání 30,--Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat:
NEVOZTE DO SBĚRU!!!!!!

televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.

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.

Míru 270, 289 03 Městec Králové
tel. 325 643 332

IČO 00239437

PROVOZOVNÍ DOBA:
Po – Pá 11.00 – 14.00 hodin
každá sudá sobota v měsíci 08 – 12.00 hodin

Uzavírka náměstí v době konání posvícení
Městský úřad upozorňuje občany, že z důvodu konání posvícení bude ve čtvrtek 13.října od 14:00 hodin
uzavřeno náměstí. Náhradní trasa pro veřejnou dopravu bude vedena v obou směrech po místních
komunikacích ulice Palackého. Autobusové dálkové spoje budou mít zřízenu náhradní zastávku po dobu
uzávěry v ulici T.G. Masaryka (před firmou Drupol) v obou směrech. Místní linky budou mít zřízeny dočasné
zastávky v ulici Přemysla Otakara II. mezi kostelem a školou. Uzavírka náměstí končí v pondělí 17.10.2011.

Posvícenská zábava
V sobotu 15.10.2011 se bude konat v sále Kulturního domu na Staré poště POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA.
K tanci a poslechu hraje TOMK. Předprodej vstupenek v Hospodě u Pařízků.

Mše v kostele sv. Markéty v Městci Králové
V neděli 16.10.2011 se bude konat ve farním kostele sv. Markéty, panny a mučednice, mše sv. od 08:15 hod.

Koncert Královéměsteckého pěveckého sboru
V neděli 16.10.2011 od 15:00 hod. se uskuteční v kostele sv. Markéty v Městci Králové koncert
Královéměsteckého pěveckého sboru.

Občanská poradna Nymburk – změna konzultačních dnů
Od října 2011 dochází ke změně termínu konzultačních dnů Občanské poradny Nymburk v Městci Králové.
Od tohoto měsíce bude poradna vždy každou druhou středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu.
Občanská poradna poskytuje bezplatné základní a odborné sociální poradenství. Zdarma poskytuje pomoc při
složitějších jednáních s institucemi, pomáhá při sepsání a formulací podání návrhů, splátkové kalendáře atd.
Bližší informace můžete získat na www.opnymburk.cz

Zájezd na koncert Michala Davida - Megatour
Rodinné centrum volného času Městec Králové pořádá dne 29.10.2011 zájezd na koncert Michala Davida
do Pardubic. Vstupné včetně dopravy – stání 450 Kč, sezení 650 Kč. Přihlášky na tel. čísle 777 254 843.

VÝSTAVA

„K RÁ L O V É M Ě S T E C K É

S P O L K Y“

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás po roce opět pozvat na výstavu, kterou jsem nazval „Královéměstecké spolky“. Tato
výstava bude rozložena do několika let, kde Vám chci postupně ukázat dobové fotografie a dokumenty
jednotlivých místních spolků a organizací.
V letošním roce budou vystaveny unikátní fotografie osady Orinoko, kulturních spolků Klicpera, Jirásek,
Hlahol, nejmasovějšího spolku své doby „Sokol“, včelařského spolku a automotoklubu. Velká část výstavy
bude věnována 130. výročí příjezdu prvního vlaku do Městce Králové. K této, pro město mimořádně
významné události své doby, Vám představím návrh nové městecké medaile, která vyjde v předvánočním
čase, a budete mít možnost si ji objednat.
Pro milovníky japonských zahrad představí svoji kolekci bonsají náš přední pěstitel Luboš Šebek.
Výstava bude otevřena:
pátek
sobota
neděle

21. 10.
22. 10.
23. 10.

14.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 14.00 hod.

sál Kulturního domu Na Staré poště

Václav Zmrhal – autor výstavy a předseda spolku Otakar
Slavnostní troubená mše svatá ke sv. Hubertovi a sv. Ambrožovi
Spolek Otakar o.s. a Český svaz včelařů Městec Králové Vás zvou na slavnostní troubenou mši, která se bude
konat v pátek 4. listopadu 2011 od 18:00 hodin v kostele sv. Markéty v Městci Králové. Účinkují – Malý
chrámový sbor a Královéhradecký soubor lesních rohů. Po mši svaté pokračuje vystoupení trubačů a
chrámového sboru.

Moštování ovoce
Český zahrádkářský svaz, ZO Městec Králové, provádí v areálu zahrady Kulturního domu na Staré poště
v měsících říjnu a listopadu moštování ovoce a to každý pátek od 13:00 do 19:00 hodin

