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Březen 2018
Městská knihovna Vás zve na přednášku
L. a V. Špilarových

28.3.2018 v 18.00 – kino

Pojeďte s námi do daleké Asie. Do domoviny lidí, se kterými
jsme zvyklí se vídat i u nás doma, ale o jejichž vlasti máme jen
mlhavé představy. Vystartujeme z pulzujícího velkoměsta
Hanoj, kde se pohyb odehrává „na dvou kolech". Putovat k
severu budeme jak rýžovými políčky, tak malebnými čajovými
plantážemi. Navštívíme nejvyšší vietnamské pohoří se známým
horským střediskem SaPa, počkáme si na vyhlášené nedělní
trhy zářící barevnými kroji mnoha horských kmenů v městečku
BacHa a dojedeme i k vietnamsko-čínským vodopádům Ban
Gioc. Rozhodně nevynecháme ani Unescem chráněnou oblast
pobřežních útesů a skalních homolí u města HaLong, stejně
jako si neodpustíme návštěvu jednoho z bývalých hlavních
města starodávné říše HoaLu a plavbu po „ponorných
krasových řekách" TamCoc a TrangAn.
Poznáte, že lidé ve Vietnamu jsou nejen obchodníky, jak je
známe od nás, ale i velmi tvrdě pracujícími zemědělci, zručnými
tkalci a řemeslníky a také milými hostiteli a společníky.
Připravované kulturní a společenské akce ve městě
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Kino Biásek – Listování - fake news
Kino Biásek – cestopisná přednáška o Vietnamu
sál KD – Velikonoční odpolední čaje nejen pro seniory
sál KD – burza pořádá z.s.Bohoušek
kostel sv. Markéty 10. MOTO Městec Králové

18. 4. 2018 divadelní představení Domácí štěstí – účinkují:
Iva Hütnerová, David Suchařípa, Michaela Dolinová
05.5.2018 sál KD – Odpolední čaje nejen pro seniory
26.5.2018 zahrada KD – V. Městecký gulášek, přihlášky se
podávají na MěÚřad do 18.5.2018

Přehled schválených investičních akcí města pro
rok 2018.
V plánu investičních akci je dokončení výstavby
chodníku v části ulice Míru. Plánuje se dále oprava
chodníku v ulici Na Barevně, v části
ulice
K. Havlíčka Borovského a v jižní části ulice
Palackého. Bude provedena oprava dlážděného
povrchu vozovky v ulici Svojsíkova. Z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj bude opravena
vozovka v ulici Malátova. Na dobu letních prázdnin
je plánována rekonstrukce parkoviště před
budovou Základní školy v Bezručově ulici.
O prázdninách bude také vyměněna střešní
krytina na budově Základní školy v ulici Přemysla
Otakara II. Za pomoci dotace z Ministerstva
životního prostředí bude realizována největší
investiční akce města v letošním roce - výstavba
vodovodu v obci Vinice. Z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj je v plánu
výstavba dalšího
dětského hřiště v ulici Na Ptáku. O průběhu
investičních akcí Vás budeme průběžně
informovat.
Nový systém třídění odpadu.
Město Městec Králové získalo dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na rozšíření sběru
bioodpadů. Cílem projektu je maximalizace objemu
vytříděného odpadu vyprodukovaného občany.
Občané Městce Králové budou moci více třídit
odpad z domácností a to přímo doma. Pomoci
v tom mají nádoby na třídění odpadu. Každá
domácnost, která projeví zájem obdrží sadu nádob
na plast, papír a bioodpad. U bytových domů se
jedná o sadu kontejnerů.Nádoby budou zapůjčeny
zdarma a po dobu nejméně pěti let zůstanou ve
vlastnictví města z důvodu poskytnuté dotace na
jejich pořízení. Uživatel, který se přihlásí k odběru
nádob se zaručuje, že nádoby bude užívat
v souladu s podmínkami dotace. Každá domácnost
také obdrží svozový kalendář na celý rok, kde
budou uvedeny vývozy všech druhů odpadů.
Svozový kalendář bude také zveřejněn na
webových stránkách města.
V příštím vydání občasníku bude uveden termín
pro podávání přihlášek k odběru sady sběrných
nádob a způsob distribuce.

