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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu 21.04.2012 se uskuteční od 8:00 do 08:45 hod.
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Místo sběru je
Technický dvůr „Na Větráku“, Míru čp. 270.
Nebezpečný odpad: zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje…
Velkoobjemový odpad: matrace, lina, hadry, koberce, starý
nábytek, kočárky …….
Pneumatiky pouze z osobních aut, bez disků. Úhrada poplatku
na místě 30 Kč/ks.
Bezplatně můžete odevzdat: televize, monitory, lednice,
mrazáky, zářivky, vysavače …
Nevozte do sběru stavební suť, kovový šrot, biologický
odpad.!!!
Odpad je nutno předat osobně posádce svozového vozu.
Svoz je určen pouze pro občany a majitele rekreačních objektů
v katastru Městce Králové, Nového a Vinic, kteří mají uhrazen
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Město Městec Králové
Obecně závazná vyhláška města Městec Králové č. 1/2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Městec Králové
Zastupitelstvo města Městec Králové se na svém zasedání dne 1. 3. 2012 usneslo vydat na
základě. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
1.

Předmětem této vyhlášky je upravení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství, vymezení prostor pro jejich volné pobíhání a stanovení povinností osob,
které psy doprovázejí

Čl. 2
Pohyb psů na území města, Nového a Vinic
1.

Osoba provázející psa je vždy povinna provést taková opatření, aby zvíře nemohlo
ohrozit zdraví, bezpečnost či poškodit majetek ostatních občanů nebo zdraví jiného
zvířete.

2.

Na veřejném prostrastvích ve městě, Novém a Vinicích je volný pohyb psů bez
vodítka zakázán s vyjímkou následujících lokalit:
a) lokalita výcvikového prostoru psů ve městě u zahrádkářské kolonie, pozemek p.č.

Diamantová svatba
Dne 15.března 1952 před šedesáti
lety si své „ano“ řekli a na společnou
cestu
životem se vydali manželé
Marie a František Šmerkovi z Městce
Králové. Toto krásné a ojedinělé
výročí si připomenuli mezi svými
nejbližšími. I my se připojujeme
s přáním zdraví a spokojenosti
v dalších letech.

2864/2
b) lokalita bývalé skládky odpadů ve městě (mimo oplocené části) pozemky p.č.
2790 a p.č. 2589
c) na okrajových částech města, Nového a Vinice ve vzdálenosti do 50 m od
nejbližšího plotu nemovitosti
3.

Pes musí být vždy pod kontrolou provázející osoby, a to i v případě volného pobíhání
v lokalitách vymezených v odstavci 2 čl. 2 této vyhlášky.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21.3.2012.

Pozn.:
Porušením pravidel této vyhlášky se občan dopouští přestupku proti pořádku v územní
samosprávě (§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platných předpisů )
a lze mu v přestupkovém řízení uložit pokutu do 30 000 Kč.

„Jen čas může prověřit pevnost
vztahu,
aby
po
obroušení
přebytečných hran zazářil jako
diamant."

Úspěšná sezona 2011/2012 žáků stolního tenisu SK Městec Králové
Mladí sportovci z oddílu stolního tenisu SK Městec Králové zaznamenali v sezóně 2011/2012
několik výrazných úspěchů. V mladších žácích získal titul okresního přeborníka v Nymburce
Dominik Martinec (r. 1999), za kterým skončili hráči z Poděbrad, Krchleb, Nymburka či
Lysé. Dařilo se i Katce Štěrbové (r. 2003), která se umístila na 2. místě čtyřhry mladších
dívek. Rovněž Dominik Martinec společně s Vítkem Hovorkou (r. 2000) skončili ve čtyřhře
mladších žáků na 2. místě a Martin Vaníček (r. 1998) s Michalem Hnátem (r. 1997) byli třetí
ve čtyřhře starších žáků. Žáci oddílu se také úspěšně zúčastnili čtyř bodovacích turnajů. Do
závěrečného turnaje osmi nejlepších hráčů se probojovali za mladší žáky D. Martinec a
V. Hovorka a M. Vaníček s M. Hnátem za starší žáky. Největšího úspěchu opět dosáhl D. Martinec, který turnaj
TP 8 v kategorii mladších žáků vyhrál. Vítek Hovorka měl smůlu, onemocněl a nemohl hrát. Ve stejném turnaji za
starší žáky M. Vaníček skončil na 3. místě a M. Hnát na 8.místě. Kluci, velká gratulace a poděkování rovněž patří
rodičům a prarodičům, kteří obětavě jezdili k zápasům. Za úspěchem těchto kluků stojí to, že už 2 roky hrají
okresní přebor proti dospělým pod vedením trenéra Mirka Vaníčka.
Do nové sezóny trenér p. Semirád připravuje další čtveřici mladších hráčů - Ondru Hradeckého, Štěpána Urbana,
Vojtu Sixtu a Kačenku Štěrbovou, kteří by mohli za nějaký čas navázat na výsledky starších hráčů a svých
kamarádů.

Vyhlášení soutěže „Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2012“
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vyhlašuje pro kluby důchodců, domovy seniorů a jednotlivce
seniory XIII. ročník soutěžní výstavy „Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2012“. Všechny práce
budou prezentovány na výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – handicap, která se uskuteční ve
dnech 14. – 17. 6 2012. Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 15.6.2012 v rámci slavnostních
kulturních programů v prostorách výstaviště.
Okruhy činností:
 ruční práce (např. vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, hlíny kovu …).
 literární práce na téma „Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat“ Horníček (povídka, fejeton,
vyprávění, poezie).
 počítačové prezentace na téma: „Svět je hezký a stojí za něj bojovat“ Hemingway ( prezentace
v programu MS PowerPoint nebo podobném v rozsahu 5 až 15 snímků. Celková doba prezentace by
neměla přesáhnout 7 minut).
 fotografická soutěž na téma: Neopakovatelný okamžik ( maximálně šest jednotlivých snímků od
jednotlivce či dva fotografické cykly). Fotografie barevné i černobílé ve formátu nejméně 13x18 cm.
Propozice a přihlášku můžete získat na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info nebo u
organizátorky soutěže p. Věry Součkové, středisko CSZS Lysá nad Labem tel. 325 551 353.
Přihlášky do soutěže se přijímají do 5. května 2012.
Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy v Městci Králové zve rodiče dětí, které budou nově navštěvovat mateřskou školu ve
školním roce 2012/2013 k zápisu, který se koná ve středu 18. dubna od 13:00 do 15:00 hod v ředitelně MŠ.


Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí –
katastrální území Vinice u Městce Králové.
Katastrální pracoviště Nymburk oznamuje, že v období od 20.4.2012 do 4.5.2012 vždy v pracovních dnech od 8 do
16 hod. a v úředních dnech od 8 do 17 hod. bude v zasedací místnosti Městského úřadu Městec Králové
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k.ú.
Vinice. Ve dnech 20.4.2012 a 26.4.2012 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.
SPORTOVNÍ KLUB MĚSTEC KRÁLOVÉ,
oddíl turistiky
pořádá v neděli 29. dubna 2012
37. ročník POCHODU OKOLO MĚSTA
Trasy: 8 km, 12 km a 17 km
Start a cíl:
Sokolovna Městec Králové, ul.
Tyršova čp. 90
Startovné : pro všechny účastníky 15,- Kč
Prezentace:
od 7.00 – 7.30 hod. u
sokolovny v Městci Králové
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