Informační zpravodaj Města Městec Králové

Městský úřad Městec Králové, nám. Republiky 1, 289 03

Připravované akce :
15.01.2010 Ples SOŠ a SOU
Městec Králové
20:00 hodin
KD Na Staré poště
23.01.2010
XII.Společenský ples města
20:00 hodin
KD Na Staré poště

30.01.2010
Festival Honzy Kánského a
Ivoše Hubeného
20:00hodin
KD Na Staré poště
06.02.2010
Školní ples
20:00 hodin
KD Na Staré poště
13.02.2010
Ples ODS
20:00 hodin
KD Na Staré poště
20.02.2010
I. ples Královéměsteckých
spolků
20:00 hodin
KD Na Staré poště
PROGRAM KINA BIÁSEK
WWW.MESTECKRALOVE.CZ

V měsíci lednu se nepromítá

Další zdroje informace o
dění v našem městě :
www.mesteckralove.cz
hlášení městského rozhlasu
plakátovací plochy

www.mesteckralove.cz

5.ledna 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do roku 2010 Vám přeji jménem svým i jménem všech pracovníků města hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Tento rok nebude určitě jednoduchý pro nikoho z nás, ale věřím, že společnými
silami vše zvládneme. Město plánuje na letošní rok několik akcí, které budou
spolufinancovány z dotačních titulů. Seznam plánovaných akcí přineseme v příštím
vydání občasníku.
starosta Milan Pavlík

Odpadové hospodářství 2010 –důležité informace pro občany
Změny v systému svozu komunálních odpadů pro občany města
Od 1.1. 2010 zavádí firma NYKOS a.s. tzv. známkový systém svozu komunálního
odpadu. Poplatníci místního poplatku za odpad v roce 2010 si převezmou známku
k označení popelnice v kanceláři č. 1 (účtárna) u p. Sytné nebo p. Prchalové po
zaplacení alespoň poloviny částky poplatku za odpad. Popelnice bez známky budou
popeláři vyvážet pouze do 28.02.2010.
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává stejná jako v roce 2009 tj.
500 Kč za osobu.
Platby místního poplatku za odvoz odpadu bude účtárna přijímat od 01. února 2010.
Od 1. března 2010 se budou vyvážet pouze popelnice označené známkami.
Podnikatelské subjekty musí mít na příslušný rok uzavřenu smlouvu na odvoz
odpadů se svozovou společností . Stejně tak jako v roce 2009.
Separovaný odpad ( plast, papír, sklo)
– na území města a jeho částí je umístěno 16 sběrných míst. Od 1.února 2010
připravujeme možnost odkládání plastových lahví v igelitových pytlích v areálu
Technického dvora během provozní doby TD (viz níže).
Papír – zvlášť rozdělené a svázané kartony, noviny, časopisy -TD „Na větráku“
Likvidace separovaného odpadu je určena pouze pro občany města jako fyzické
osoby a nesmí být využíván podnikatelskými subjekty.
Pro podnikatelské subjekty platí stejné podmínky jako u komunálního odpadu
tj. uzavření smlouvy se svozovou firmou.
Likvidace vánočních stromků.
Odstrojené vánoční stromky odkládejte ve sběrném dvoře v ul .Míru čp.270 nebo
ulice Jateční za Masospolem (jatka). Termín pro likvidaci je do 31.1.2010.

Bioodpad ( zelený odpad ze zahrádek, listí apod) - od 15.3.2010 se opět bude odkládat do kontejneru ve dvoře
kina „Biásek“.
Větve místo pro odkládání – ulice Jateční za Masospolem
Elektrodpad - Technický dvůr „Na větráku“
ul. Míru čp. 270, 28903 Městec Králové, tel:325643332, IČO 00239437
Provozní doba technického dvora:
Pondělí až pátek od 11 do 14 hodin
Sobota – každý sudý týden od 8 do 12hodin – zahájení od soboty 16.1.2010.

Vážení, srdečně Vás zveme na

XII. společenský ples,
který se bude konat v sobotu 23.ledna 2010
od 20:00 hodin v sále kulturního domu
„Na Staré poště“ v Městci Králové.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina STYL.

Ples pořádá Město Městec Králové

Vážení spoluobčané, obyvatelé města Městec Králové!
Dovolte mi, abych Vás oslovil teď, na prahu roku 2010. Věřím, že svátky vánoční prožíváte ve svornosti, pokoji
a radostně (podle církevního kalendáře končí totiž doba vánoční svátkem Křtu Páně, letos v neděli 10. ledna).
Jsem s vámi v Městci Králové už skoro dva a půl roku a přemýšlím, jak naplnit čas, který přichází se změnou
letopočtu – vždyť stojíme společně na prahu nejen nového roku, ale též nových úkolů a starostí.
Věřím ovšem, že rok 2010 přinese nám všem i úspěchy a radost. Jistě jste si všimli, že na farním kostele sv.
Markéty se konečně chýlí ke konci první etapa oprav – střechy věže. Chceme, aby i v příštím roce práce
pokračovaly, a to opravou střechy nad lodí kostela. Bohužel jsme odkázáni na finanční dotace z různých fondů
státních institucí, které – pokud nám ovšem vůbec budou přiděleny - samy o sobě náklady nepokryjí. Proto se na
Vás obracím s prosbou, abyste i Vy - v případě, že tak uznáte za vhodné - podpořili tento záměr.
U pobočky České spořitelny a.s. v Městci Králové byl pro tento účel zřízen zvláštní účet, který má číslo 19 –
502735349/0800. Bude tedy naprosto přehledné, kolik prostředků se na něm již nachází i jak s nimi bude
následně naloženo. O všem budete samozřejmě informováni. Někteří z vás již přinesli své příspěvky v hotovosti
na faru, kde jsem jim vystavil příslušné potvrzení. Všem dárcům bude vystaveno potvrzení i pro účely daňových
odpisů. Podle Vašeho přání bude Vaše jméno jako dárce zaneseno do archivu farnosti Městec Králové,
v opačném případě zůstanete v anonymitě.
Vážení Přátelé,

přeji Vám všem i každému osobně v novém roce 2010 hojnost Božích milostí, lásky, míru, radosti a úspěchů.
V úctě Vám žehná
P. Mgr. Jindřich Tluka
administrátor ŘK farnosti Městec Králové

