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

6.
Veřejné projednávání posudku
stanice Městec Králové“.

„Bioplynová

Krajský úřad Středočeského kraje zve občany v pondělí
24.září 2012 od 17:00 hod. do sálu Kulturního domu
Na Staré poště na veřejné projednávání posudku
„Bioplynová stanice Městec Králové“.

Humanitární sbírka pro
Diakonii Broumov
sbírka proběhne
v pátek 19.10.2012 14:00 – 18:00 hod.
v sobotu 20.10.2012

Do listinné podoby posudku je možno nahlédnout
v kanceláři tajemníka městského úřadu, a to v úřední
dny PO, ST od 08:00 – 17:00 hod., v ostatní dny po
dohodě na tel. čísle 325 643 404.
Do posudku je možné nahlížet i na internetových
stránkách CENIA,
http://www.cenia.cz/eia pod kódem
STC1483

Nabídka stavební parcely.
Město Městec Králové nabízí k prodeji v lokalitě za
mateřskou školou stavební parcely č.148/21 o výměře
45 m2 a č. parcely 140/7 o výměře 755 m2.
Bližší informace sdělí tajemník Městského úřadu
v Městci Králové Ing. Oldřich Novák
Tiskopis žádosti o stavební parcelu lze stáhnou
z internetových stránek města. Naleznete ho v sekci
Městský úřad – formuláře.

8:00 – 10:30 hod.

Místo: Kino Biásek, Žižkova ul.
Příspěvek na dopravu pro Diakonii Broumov
je ve výši 30 Kč.
Sbírku organizuje Město Městec Králové a
Rodinné centrum volného času Městec
Králové
O Diakonii Broumov:
Diakonie Broumov je občanské sdružení, které
poskytuje sociální služby. Hlavním cílem je
pomoci klientům – osobám ohroženým
sociálním vyloučením se plně zapojit do
ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup
či návrat na otevřený trh práce. Diakonie
Broumov provozuje několik azylových domů,
poskytuje sociální rehabilitaci. Organizuje sběr
ošacení a dalších potřebných věcí. Dceřiná
společnost Diakonie Broumov s.r.o. zajišťuje
odvozy sebraného materiálu, jeho třídění a
přípravu k dalšímu využití. Tato společnost
zaměstnává klienty Diakonie, kteří zde
nacházejí pracovní uplatnění. Ve 24 výdejních
střediscích se pro sociálně potřebné osoby
vydává materiální pomoc (oblečení, domácí
potřeby atd.)
V minulém roce byla také materiální pomoc ve
formě
ošacení
poskytnuta
pražským
nemocnicím, které potřebují pro osoby bez
domova po skončení hospitalizace nové a čisté
ošacení.
Činnost
občanského
sdružení
Diakonie
Broumov je financována z dotací, příspěvků
na projekty, dary a pronájmem prostor (dílny,
sklady).
Výtah z Výroční zprávy 2011 Diakonie Broumov.

SK Městec Králové – oddíl stolního tenisu
aneb novinky z našeho klubu před zahájením nové sezóny!
Městec Králové bude mít již třetí rok zastoupení ve Středočeském krajském přeboru 2. třídy, který se
dělí na čtyři územní skupiny. Na sezónu 2012/2013 byl „A“ tým přeřazen do skupin „D“,
Kutnohorsko-kolínské a spolu s Poděbrady, Sadskou a Nymburkem se dále utká s osmi novými
celky! Jako každý rok si opět dáváme za cíl se v soutěži udržet.
Dodejme, že sestava krajského týmu bude stejná a to: Libor Krásl, Josef Kubánek, Ondřej Šmíd,
Daniel Kloz, Dobroslav Šmidrkal. Jiří Plaček aj.
Další městecké týmy s označením „B“ a „C“ nastoupí v okresních soutěžích.
SK Městec Králové - oddíl stolního tenisu
www.mesteckypinec.webnode.cz

„Vytáčí vás někdy vaše dítě?“
POZVÁNKA NA ODBORNOU PŘEDNÁŠKU
Odměny a tresty je téma přednášky PhDr. L. Pekařové, autorky knihy Jak žít a nezbláznit se.
Pokud Vaše odpoveď na úvodní otázku zní ano, určitě byste neměli chybět na dalším báječném
setkání s paní prim. Pekařovou ve středu 26.9.2012 od 17:00 hodin v kině Biásek v Městci
Králové. Vstupné 50 Kč.

Informace z radnice
 V úterý 25. září od 18:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města
v Kulturním domě Na Staré poště, Palackého čp.117
 Město nabízí k pronájmu dvě kanceláře ve 2. poschodí budovy čp. 213 na Náměstí
Republiky. Bližší informace u tajemníka městského úřadu
 Ve dnech 12. – 13. října 2012 se budou konat volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje. Voliči s trvalým pobytem v Městci Králové volí ve třech volebních okrscích se
sídlem v Kulturním domě Na Staré poště, Palackého 117. Pro voliče s trvalým pobytem
v obci Nový je určena volební místnost v klubovně chovatelů a pro voliče s trvalým
pobytem v obci Vinice je volební místnost v bývalém Kolonialu.
 V letošním roce dochází ke změně v uzavírce náměstí v době konání posvícení. Hlavní
silnice zůstává průjezdná. Pro atrakce bude uzavřena severní část náměstí Republiky a
ulice Přemysla Otakara II. za kostelem, a to od 18.10.2012 od 14:00 hod. do 22.10.
2012 do 14:00 hod. Zastávky linkových autobusů se přesouvají před kostel v ulici
Přemysla Otakara II.
 Noví zájemci o vodovodní přípojky se mohou dodatečně do konce měsíce září přihlásit
v kanceláři č. 9 Městského úřadu v Městci Králové, a budou tak zahrnuti do územního
řízení pro stavební povolení vodovodního řádu a přípojek.

