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Letní sezóna 2011
vodní nádrž Městec Králové
Dne 1. června 2011 byl zahájen provoz areálu vodní nádrže v Městci Králové – koupaliště. Po pravidelné
každoroční údržbě je opět vodní plocha připravena pro malé i velké návštěvníky. Provozní doba i cena
vstupného se od loňského roku nezměnila.
Cena vstupenek pro dospělé osoby je 20 Kč a pro děti, studující, invalidní osoby a důchodce – 10 Kč.
V účtárně městského úřadu (kancelář č. 1) lze na celou sezónu zakoupit permanentku. Cena permanentky
pro dospělé je 500 Kč a pro děti, studenty a důchodce 250 Kč. Výběrčí doba je denně od 8 do 19 hodin.
Rekreační areál se uzamyká večer ve 22 hodin a po této době je vstup do areálu zakázán.
Upozorňujeme návštěvníky areálu na dodržování veřejného pořádku, hygieny a bezpečnosti. Návštěvníci se
musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách areálu tak, aby se vyvarovali případnému úrazu. Užívání
areálu a koupaliště je pouze na vlastní nebezpečí !!
Tradičně se bude na koupališti konat několik tanečních zábav. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvají do sálu Kulturního domu Na Staré poště.
04.06. 2011 - Luboš Odháněl (W.I.X) + Těžká obuv
18.06. 2011 – Kyvadlo
05.07. 2011 – Brutus
20.08. 2011 – Luboš Odháněl (W.I.X) + JEPH 76
03.09. 2011 - Karamel + Greedy Invalid

Filmový klub Městec Králové
Vážení přátelé kvalitní
a nezávislé filmové tvorby. Dne 14.4.2011 jsme představením „ Na sever
severozápadní linkou“ od klasika filmového hororu a napětí Alfreda Hitchcocka zahájili činnost.
Filmový
klub si klade za cíl seznámit filmového diváka s tvorbou, která se v běžné distribuci neobjevuje a dát mu
možnost tyto filmy zhlédnout. Představení nejsou určená jen pro členy klubu, ale pro celou širokou
veřejnost, která má o tyto filmy zájem a dosud je neměla šanci vidět. Součástí činnosti Filmového klubu jsou
i různé akce jako např. filmový maratón, besedy s filmový publicisty nebo s filmovými tvůrci, kteří se na
filmu podílejí. Proto Vás všechny srdečně zvu na již třetí představení filmového klubu, které proběhne
23.6.2011 v 19.30 hod. v našem kině Biásek. Čeká nás dokument Víta Klusáka „ Vše pro dobro světa a
Nošovic“. Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Filmový klub Městec Králové
Dzwinczuk Jaroslav, předseda Filmového klubu

RODINNÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Rodinné centrum volného času Městec Králové a Sbor dobrovolných hasičů Městec Králové srdečně zvou
všechny děti, rodiče i dospělé v sobotu 4.6.2011 od 14.00 do 16.00 hodin na zahradu Kulturního domu
v Městci Králové, kde v rámci oslavy Dne dětí je připraven pro všechny bohatý program. Děti se mohou
zapojit do her a soutěží s odměnou, představí se kroužek břišních tanců a k poslechu zahraje TOMK Městec
Králové. Rovněž hasiči připravují pro děti překvapení.

Vydávání rybářských lístků
Od 01.07.2011 bude Městský úřad Městec Králové opět vydávat rybářské lístky pro občany s trvalým
pobytem v rámci našeho správního obvodu. Žádost o vydání rybářského lístku se podává na předepsaném
tiskopisu. K žádosti je nutno doložit platný občanský průkaz a doklad o získané kvalifikaci dle typu
rybářského lístku. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového odpadu bude uskutečněn firmou NYKOS a.s.
v sobotu 25.června 2011 od 10.00 do 11.00 hodin.

Využijte možnosti předprázdninového úklidu a zdarma odevzdejte odpad.
Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
( bývalý Servis chlazení )
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
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.

V květnu letošního roku byla dokončena realizace projektu – Zateplení a výměna oken budovy čp 250
e.č.FRO/VEP/001191/2010. Na tuto akci byla městu poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tématického zadání „Velké projekty, dopravněbezpečnostní opatření pro rok 2010“ ve výši 3.600.000,-- Kč.
Finanční prostředky byly poskytnuty z programu pro rok 2010, ale z důvodu náročné administrace akce
při výběru zhotovitele došlo k realizaci až v letošním roce. Zhotovitelem díla byla firma Tost.cz, s.r.o.,
Havlíčkova 408, Ledeč nad Sázavou. Celkové náklady na provedení investiční akce byly v objemu
cca 4.050.000,--Kč, město ze svého rozpočtu hradilo náklady ve výši 450.000,--Kč.
Doufám, že se „nový kabát“ objektu budovy policie občanům i návštěvníkům města líbí.
Investiční akce v letošním roce pokračují realizací dalšího projektu, který bude zahájen v červenci 2011:
„Zateplení základní školy v Městci Králové“, rozhodnutí č. 10063743 SFŽP. Město získalo finanční
podporu na realizaci úspor energie v objektu základní školy v ulici Přemysla Otakara II.. V rámci
energetických opatření budou zatepleny obvodové zdi, zateplena podlaha půdy a vyměněna okna v celém
objektu. Plánovaný rozpočet projektu je 4.500.000,--Kč. Akci bude provádět firma Vanderlaan s.r.o.,
V Předpolí 1452/30, Praha 10.

Milan Pavlík, starosta města
Koncert Hornické dechové hudby „Severočeských dolů a.s. Chomutov“
Koncert Hornické dechové hudby se bude konat 25. června 2011 od 17 hod. v sále Kulturního domu na Staré
poště. Všichni příznivce dobré muziky jsou zváni.
Hornická dechová hudba byla založena v roce 1989 a současným kapelníkem je pan Josef Zástava. Tento
orchestr účinkuje jak doma tak i v zahraničí. V repertoáru orchestru jsou skladby lidové, swingové, taneční a
také písně českých klasiků dechové hudby. Skladby jsou vybrány tak, aby si každý z návštěvníku koncertu
mohl vybrat, zaposlouchat se, případně si i zazpívat.

