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

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Město
Městec Králové za pomoci Rodinného centra
volného času o.s.

vyhlašují
sbírku použitého ošacení,
lůzkovin, domácích potřeb, nepoškozené obuvi
a hraček, peří a péřových přikrývek.
Sbírka se uskuteční v pátek 19.10.2012 od
14:00 do 18:00 hod. a v sobotu
20.10.2012 od 8:00 do 10:30 hod. v kině
Biásek, Žižkova 604. Příspěvek na dopravu je
30 Kč. Děkujeme za Vaši pomoc.

OZNÁMENÍ

7.

SVOZU NEBEZPEČNÉHO A
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz nebezpečné a velkoobjemového odpadu
v Městci Králové se uskuteční v sobotu

20.října 2012 od 10:45 do 11:00 hod.
v Technickém dvoru Na Větráku, ul. Míru 270.
Co je možné odevzdat:
Nebezpečný odpad: zbytky barev, ředidel, prošlé
léky, oleje apod.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry,
koberce, starý nábytek, kočárky….
Pneumatiky pouze z osobních aut bez disků za
poplatek 30 Kč /1ks
Můžete také bezplatně předat televize, monitory,
lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.

Petice proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci
zdravotnických zařízení v ČR
Rada města rozhodla na svém zasedání připojit se k „Petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu
pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR.“
V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašují Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace krajských
nemocnic, Svaz pacientů ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů petici proti návrhu Ministerstva
zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR na redukci zdravotnických
zařízení v ČR.
Preambule petice: Vyhlašovatelé petice se minulosti již několikrát obrátili na Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vládu
ČR a na poslance a senátory parlamentu ČR s vážným upozorněním, že v České republice probíhá
nekontrolovatelný proces rušení regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení, a to zcela mimo odpovědnost
ústavních orgánů státu. Likvidace zdravotnických zařízení probíhá v režii zdravotních pojišťoven, které nejsou
odpovědny občanům a nemají mandát občanů z voleb. Při vědomí této vážné situace se vyhlašovatelé petice
obracejí na občany Českého státu s žádostí, aby podpořili jejich jednání s představiteli Vlády ČR, a žádají, aby
orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uplatnily kontrolní pravomoci zákonodárného sboru v této oblasti a
vyžadovaly odpovědnost vlády a dalších výkonných orgánů státu za zachování dostupnosti nemocniční sítě
obyvatelům všech regionů v ČR.
Cílem petice je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou
provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě
politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy
musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu.
Petici můžete podepsat v budově Města Městec Králové, Náměstí Republiky 1, kancelář č.1 nebo v
Městské knihovně v Městci Králové.
Děkujeme
Milan Pavlík starosta

Milena Šebková
Vás zve na

VÝSTAVU
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ UPLETENÉ Z PAPÍRU
V OBŘADNÍ SÍNI MĚSTA MĚSTEC KRÁLOVÉ
SOBOTA 20.ŘÍJNA 2012 10 – 17 HOD.
NEDĚLE 21.ŘÍJNA 2012 10 – 17 HOD.
Ochutnávka vín –Vinotéka U divadla Nový Bydžov
Výstava se koná za podpory Města Městec Králové

Krátké zprávy z radnice:

 Město oznamuje záměr prodat dům k bydlení čp. 168 se souvisejícím příslušenstvím ( dílny, skladovací
prostory apod.). Tato nemovitost se nachází v ul. Svatojánská.
 V době konání posvícení ve dnech 18. – 22. října 2012 bude uzavřena severní část náměstí a stanoviště
autobusů. Zastávky budou přemístěny ke kostelu Sv.Markéty v ulici Přemysla Otakara II.
 Informace k záměru výstavby obchodního marketu v Městci Králové: Město Městec Králové nemá žádné
písemné informace k záměru.
 Informace k objektu „Novozámských“ v ul.T.G.Masaryka: Město Městec Králové nemá žádné písemné
informace od majitelů nemovitosti k záměru budoucího využití objektu.
 V sobotu 20.10.2012 se koná v sále kulturního domu Na Staré poště posvícenská zábava. Hraje skupina
Jana Vlasáka. Předprodej vstupenek v Hospodě u Pařízků.
 V pátek 9.11.2012 od 19:00 hodin uvádí divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou v kulturním domě
veselohru J. B. Thomase Charleyova teta. Předprodej vstupenek v Textilu Ája, tel.: 603 579 949.

Zprávy z Městské nemocnice Městec Králové :
 S nástupem pověřeného ředitele MUDr. O. Mareše proběhla v nemocnici mimořádná účetní závěrka
k 31.5.2012, kterou vypracovala Ing. M. Korbelová a tato konstatovala, že hospodaření za kontrolované
období je v souladu s českými účetními předpisy.
 V srpnu 2012 proběhla revize účetnictví společnosti Modrá brána, s.r.o. a inventura majetku, při kterých
nebyly shledány žádné závažné nedostatky a rozdíly.

