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Zamyšlení starosty.
V diskuzích s občany města velice často narážím na problematiku historie našeho města, tedy konkrétně
na historii budov. To mě vede k malému osobnímu zamyšlení . Neustále hovoříme o historickém centru, ale
má Městec skutečně historické centrum? Na tuto otázku by mohl odpovědět pouze odborník. Při pohledu
na náměstí první budovou přímo v centru je budova bývalého soudu přesněji bývalé šatlavy. Budova byla
zbourána a místo ní postaven nový moderní dům s prodejnou v přízemí. Druhou je budova vedle
zdravotního střediska navazující na budovu „ zubního střediska“ postavená na místě starého domu. Co si
pamatuji stál starý dům pana Noska. Také byl zbourán a místo něj je postaven nový moderní obchod.
Z druhé strany kostela, přímo u hlavní silnice stál také starý dům, který držel tolik diskutovanou uliční čáru.
Místo něj je nový moderní dům a kde se ztratila uliční čára? Křížem přes náměstí dlouhá léta hledíme na
plechovou ohradu, která je nepříliš lichotivou vizitkou soukromého majitele. Nejvíce mi osobně vadí
špatný stav kostela Sv.Markéty. Ten je však v majetku církve a město nemá příliš velký vliv na to, aby
mohla být provedena jeho oprava. A v neposlední řadě bych ještě upozornil na velice zajímavý pohled ,
když se jde z náměstí Svobody do centra. Nad krásnou opravenou budovou „ zubního střediska“ se tyčí v
dáli budova sila s nápisem ZZN. Příkladů je více, ale můj názor je, že dobu nezastavíme a minulost již
neovlivníme.
Milan Pavlík, občan a starosta města.

Informace k distribuci kompostérů
Město Městec Králové realizuje projekt „Systém odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu
v Městci Králové“ z fondu Evropské Unie a SFŽP.
V lednovém občasníku města byla zveřejněna výzva k podávání přihlášek na zahradní kompostéry o
objemu 0,9 m3, které budou bezplatně zapůjčeny občanům na základě pořadníku sestaveného z došlých
přihlášek. Podmínkou projektu je umístit kompostér na katastrálním území města Městec Králové – tj.
Městec Králové, Nový nebo Vinice a po dobu udržitelnosti projektu, která činí 5 let, jej využívat ke
kompostování. Bezplatné zapůjčení proběhne na základě smlouvy o výpůjčce, kterou můžete podepsat
v termínu do 31.března 2015 v účtárně města a následně si kompostér vyzvednout na Technickém dvoře
„Na větráku“ ul.Míru čp.270 v pracovní dny od 11 do 14hodin nebo nejpozději v sobotu 4.dubna od 8 do
12hodin.
Vítání občánků
Upozornění pro rodiče nově narozených dětí: pokud budete mít zájem o pozvání na vítání občánků,
zkontaktujte matriku MěÚ Městec Králové, osobně nebo na tel. Čísle 325 643 401.

Městecké kulturní

ECH 2015

21.3. Vynášení zimy *Bohoušek
21.3. Vítání jara* KD* PS Poděbrady
24.-26.3. Velikonoční výstava* SOŠ a SOU MK
27.3. Duo Adamis* KD* SKMK
1.4. Velikonoční výlet do Přerova nad Labem * RCVČ + zahrádkáři
4.4. Noc s Andersenem* knihovna MK
5.4. 3.Odpolední čaje pro seniory *KD*RCVČ*město
6.4. Hledání pokladu – velikonoční vajíčka * RCVČ
14.4. O balynce, dobrém štěněti *KD* EKOKOM*pro školy
18.4. Doktorská pohádka* KD* Město MK
18.4. The Canterville story* KD* Město MK
25.4. JARNÍ POSEZENÍ nejen pro seniory * Město MK*
25.4. 7. MOTO Městec Králové
26.4. 40.ročník pochodu okolo města – SK oddíl turistů
30.4. Čarodějnice* Junák MK
duben?? Burza dětského oblečení* Bohoušek
1.5. Salome- recitál K.Kryla* KD* Spolek Otakar
2.5. Výlet na Staré hrady* Junák MK
3.5. 4.Odpolední čaje nejen pro seniory* KD* RCVČ*město
20.5. A zase ta sborovna* KD* divadlo P.Trávníčka
23.5. Delfinárium Norimberk* Junák MK
30.5. Městecký gulášek II.* zahrada KD* Město MK
31.5. Dětský den* Bohoušek
květen?? Jarní restaurant day* Bohoušek
květen ?? Noc kostelů + koncert Královéměsteckého sboru a dětí ZŠ
5.6. Festival Tři sestry banditos, Fousatej hat*?? * koupaliště* Město MK
6.6. Delfinárium Norimberk* Junák MK
7.6. 5.Odpolední čaj nejen pro seniory *KD*RCVČ*město
27.6. Divadélko Romaneto*koupaliště* Město MK

27.6. Crossband, Keks * koupaliště* Město MK
červen?? Výlet do Mirákula* Junák MK
18.7. Pouť TOMK * zahrada KD * Město MK
19.7. Pouť Lyra* zahrada KD* Město MK
červenec?? Letní příměstský tábor*Bohoušek
červenec ?– příměstské hlídání s angličtinou * RCVČ
8.8. Komunál, H.I.B. * koupaliště* Město MK
srpen?? Letní příměstský tábor* Bohoušek
31.8. Najdeme cestu zpět do školy? *RCVČ
3.9. Duo Jamaha* KD* SKMK
6.9. 6.Odpolední čaje nejen pro seniory*KD*RCVČ*město
12.9. Výlet pro všechny – Stezka Korunami stromů – Český Krumlov – RCVČ +
zahrádkáři
25.9. O sexu převážně nevážně – R.Uzel* KD* Město MK
27.-28.9. Výstava * KD* spolek Otakar
září?? Burza dětského oblečení* Bohoušek
4.10. 7.Odpolední čaje nejen pro seniory KD*RCVČ*město
17.10. Posvícení
říjen?? Podzimní restaurant day* Bohoušek
Průvod strašidel* Bohoušek
1.11 8. odpolední čaje nejen pro seniory * KD*RCVČ*město
6.11. Zítra to roztočíme, Jaroušku!* KD* divadlo J.Sypala
11.11. Martin na bílém koni* Bohoušek
17.11. Lampionový průvod berušek a broučků *RCVČ
29.11. Rozsvícení vánočního stromu * Město MK
5.12. Setkání s Mikulášem a jeho doprovodem na pěší zóně * RCVČ
6.12. 9.Odpolední čaje s Mikulášem nejen pro seniory*KD*RCVČ*město
10.12. Česko zpívá koledy – *RCVČ ?
13.12. Adventní koncert Královéměsteckého sboru a dětí ZŠ MK
24.12. Setkání u jesliček ( zpívání koled v kostele Sv.Markéty)

