MĚSTECKÝ OBČASNÍK
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTCE KRÁLOVÉ, NOVÉHO A VINIC

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ VÁS SRDEČNĚ ZVE DNE

4.

8. ČERVNA 2012 OD 15:00 HODIN
NA

DĚTSKÝ DEN
KTERÝ SE KONÁ U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

V pátek 8. června 2012 bude slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště v Městci Králové, které budou moci
využívat nejen školy, sportovní kluby ale i široká veřejnost. Součástí celého areálu je hřiště na míčové hry,
běžecká dráha s doskočištěm, in-linová dráha, skateboardové hřiště s prvky. Při realizaci projektu bylo
pamatováno i na rodiče s malými dětmi. V areálu dětského hřiště naleznou pro své ratolesti herní prvky.
Uživatelé hřiště budou mít k dispozici sociální zařízení a šatny.
Věříme, že občané města nenechají areál příliš zahálet a budou ho hojně využívat k uspokojení svých
volnočasových aktivit. Přejeme jim mnoho sportovních zážitků.
Víceúčelové sportovní hřiště město realizovalo v rámci projektu „Obnova sokolského hřiště“, na které získalo
dotaci z ROP Střední Čechy ve výši 9.010.590 Kč, registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/49.01072. Stavbu
provedla firma Tost.cz, s.r.o..

PROGRAM
15:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ A VYSTOUPENÍ MAŽORETEK Z KNĚŽIC
SKÁKACÍ HRAD  SUMO SOUBOJE 
FACEPAITING  T ŘPYTIVÉ TETOVÁNÍ
MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ  SPOUSTA HER A SOUTĚŽÍ  PŘEKVAPENÍ OD HASIČŮ
TRAMPOLÍNA  PING PONG  HRAJE DJ MAJKÝ

Levnější plyn, elektřina a telefonování?
Fenoménem poslední doby jsou nezvané návštěvy prodejců, kteří se ohánějí velkými úsporami peněz, když změníte
dodavatele elektřiny či plynu, popř. telefonního operátora. Pamatujte na to, že nemáte povinnost je vpouštět do
svého bytu či domku a předkládat jim na jejich žádost „ke kontrole“ vyúčtování služeb. Přestože často opravdu lze
změnou dodavatele či operátora něco ušetřit, je velmi nepravděpodobné, že vás navštíví zrovna prodejce
s nejvýhodnější nabídkou. Mnohdy to bude spíše prodejce nejdrzejší či nejméně seriózní. Podomní prodejci jsou
placeni podle počtu uzavřených smluv a mají velký dar řeči a přesvědčování. Na pozoru se mějte i před osobami,
které se vydávají za zástupce vašeho stávajícího dodavatele či operátora. Ten totiž zásadně komunikuje jinou
formou než osobní návštěvou. Vždy trvejte na ověření totožnosti dané osoby. Vhodné je se na jeho vztah ke
společnosti dotázat i na informační telefonní lince pro zákazníky. Budete-li na vážkách, zda podepsat či nikoliv,
domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva či tři dny, aby jste si mohli v klidu přečíst návrh smlouvy a ověřit si jeho
informace. Pokud vám odmítne smlouvu k prostudování předat, víte, na čem jste a důrazně ho odmítněte. Dobře si
pamatujte, že na první pohled výhodnější cena může být spojena například s nevýhodnými smluvními podmínkami.
Pokud jste smlouvu podepsali a uvědomili jste si, že jste udělali velkou chybu, můžete od kupní smlouvy do 14 dnů
bez udání důvodů odstoupit. Odstoupení musí být písemné a doručení prokazatelné (doporučeným dopisem nejlépe
s dodejkou). Vzor odstoupení od smlouvy naleznete na stránkách www.dtest.cz nebo se můžete obrátit na
energetické poradce firmy Medios, která má každý čtvrtek od 13 do 16 hod. otevřenu kancelář v přízemí budovy
Městského úřadu v Městci Králové.
Převzato z publikace Jak nespadnout do pasti od společnosti DTtest. Publikace je volně k dispozici na Městském
úřadu v Městci Králové.

Kulturní a společenské akce v měsíci červnu 2012
16.06.2012 - taneční zábava se skupinou Kyvadlo – koupaliště v Městci Králové
30.06.2012 - taneční zábava se skupinou Anežka a její tygři – zahrada Kulturního domu Na Staré poště

Informace z radnice
Město Městec Králové zveřejňuje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, informaci
o dokumentaci „Bioplynová stanice Městec Králové“ k.ú. Městec Králové zařazeného do kategorie II. Do
dokumentace je možné nahlížet v kanceláři tajemníka Městského úřadu v Městci Králové, a to v
úřední dny Po a ST v době od 08:00 – 17:00 hod, v ostatní dny po dohodě na tel. čísle 325 643 404.
Do dokumentace je rovněž možno nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Středočeského kraje v Praze. Textová část dokumentace je rovněž zveřejněna a průběh posuzování lze sledovat v
informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC
1483. Písemná vyjádření k dokumentaci je možno zasílat na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, do 30 dnů ode dne zveřejnění.

Odvoz zeleného odpadu
Upozorňujeme občany, že v letošním roce nebudou pracovníky úklidu města odváženy kupky posekané trávy, které
se hromadí před domy. V letošním roce má město pouze 5 pracovníků ( oproti loňským 12), kteří mají na starosti
úklid města a údržbu zeleně. Při tomto malém počtu pracovníků již není v možnostech města odvážet trávu
z předzahrádek. Ve dvoře kina "Biásek" je umístěn kontejner na bioodpad, který je občany (již několik let) hojně
využíván. Dvůr je otevřen denně od 8 do 21 hodin. Děkujeme za pochopení a využití kontejneru na bioodpad.

PREVENCE MELANOMU
MUDr. Miroslav Plecitý sděluje svým
klientům,
že v pátek 8.června 2012 v době
od 10.00-12.00 a 13.00-15.00
bude prováděno v jeho ordinaci
Přemysla Otakara II.309, Městec
Králové
bezplatné odborné vyšetření
pigmentových névů
prim.MUDr. Jindřichem Ruttou,
kožní odd. Vojenská nemocnice
Brno

Informace pro rodiče, kteří budou
s dětmi po 27.6.2012 cestovat do
zahraničí
Upozorňujeme rodiče, kteří budou s dětmi
po 27.6.2012 cestovat do zahraničí, že od
toho dne budou moci cestovat všechny
děti mladší 15-let do zahraničí pouze s
vlastním
cestovním
dokladem.
To
znamená, že od tohoto data budou
potřebovat pro cestu do zahraničí pas i ty
děti, které byly již dříve zapsány v
cestovních dokladech rodičů. S žádostí o
vydání cestovního dokladu pro dítě se
obracejte na Městský úřad Poděbrady,
odbor správních činností. Podrobnější
informace získáte na telefonních číslech
325 600 442, 325 600 448.

Informační zpravodaj
Města Městec Králové
vydává Městský úřad Městec Králové
nám. Republiky 1, 289 03 Městec
Král. Náměty a připomínky můžete
zasílat písemně na výše uvedenou
adresu, faxem na č.: 325 643 733,
e-mailem:posta@meu.mesteckralove.cz
www.mesteckralove.cz
Číslo 4. vydáno dne 31.05.2012

