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Město Městec Králové, Občanské sdružení Diakonie Broumov a Rodinné centrum volného času Městec Králové

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní





VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech :
pátek 2. září 2011 od 14 do 18 hodin
sobota 3. září 2011 od 08 do 10 hodin
místo: Kino Biásek, ul. Žižkova čp.604, Městec Králové
příspěvek na dopravu – 30,--Kč
Věci prosíme nosit zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
ZAJÍMÁ VÁS CO SE STANE S DAROVANÝM OBLEČENÍM?

Informace z radnice:
•
•

•

Vítání občánků - v měsíci září (říjnu) se bude konat v obřadní síni města slavnostní uvítání nově narozených dětí.
Rodiče, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, se mohou přihlásit na matrice u p. Pařízkové (tel. 325 643 401).
Právě probíhají tyto investiční akce:
Zateplení a výměna oken na budově Základní školy v ulici Přemysla Otakara II. 24 – výměna oken a dveří již
byla dokončena a předána dne 19.8.2011. Podle harmonogramu bude následovat kompletní venkovní zateplení
budovy včetně stropů. Dále bude provedena úprava dvora. Celkové investiční náklady na tuto akci jsou ve výši
4.5 mil.Kč a jsou spolufinancovány z dotací ze Státního fondu životního prostředí.
Na přelomu července a srpna proběhla oprava havarijního stavu sociálního zařízení v budově Základní školy v
čp. 303 na Náměstí Republiky. Při opravě byla nalezena a odstraněna příčina dlouholetého vlhnutí zdí a stropů.
Učitelé a žáci se mohou po prázdninách těšit z nového zázemí školy.
Začátkem srpna byla zahájena oprava dalšího havarijního stavu - kanalizace v Základní škole čp. 723
v Bezručově ulici. Po odkrytí povrchu byl shledán skutečně katastrofální stav potrubí. Obě opravy byly v minulosti
odkládány s tím, že stav není tak hrozný, ale opak byl pravdou.
V červenci byl firmou Jiří Školník STYLSTAV s.r.o zhotoven parkovací pruh před mateřskou školou
v Bezručově ulici. Vybudováním parkovacího pruhu chce město zvýšit bezpečnost v okolí mateřské školy. Dále
bude záměr na bezpečnost dětí při cestě do školy pokračovat vybudováním chodníku a přechodu pro chodce mezi
mateřskou a základní školou v křižovatce ulic Husova a Bezručova. Projekt „bezpečná cesta dětí do školy“ bude
pokračovat i v příštím roce.
Koncem srpna bude zahájena rekonstrukce části chodníku v Žižkově ulici (u husitského kostela) k náměstí
v ulici 5.května.
V měsíci září dle plánu bude provedena generální oprava zdevastovaných zastávek na autobusovém nádraží na
Náměstí Republiky.
Město vypsalo výzvu na zhotovení chodníků v ul. V Rybníčkách a Na Barevně včetně zpomalovacích prahů
s realizací do konce roku 2011. Do konce roku bude také provedena oprava chodníku u stojanu EKO vody
v ulici Prezidenta Beneše.
Veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční v úterý 30. srpna 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
města v budově radnice.

Kulturní a společenské akce:
•
•
•
•

20.08.2011 – areál koupaliště – Luboš Odháněl – W.I.X. – JEPH 76. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do sálu kulturního domu.
27.08.2011 – sportovní rybník za koupalištěm – Veřejné rybářské závody – pro členy i nečleny MO ČRS.
Prezentace od 6:00 do 6:30 hodin, startovné – dítě 50 Kč, dospělý 100 Kč, občerstvení zajištěno.
03.09.2011 – areál koupaliště – Karamel – Greedy Invalid – FanFan. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do sálu kulturního domu.
17.09.2011 – sál kulturního domu Na Staré poště – Vinobraní –hraje dechová hudba Skleněnka a hudební
skupina Rekord

Moje malé zamyšlení.
Stále živou otázkou, kterou se vedení města zabývá je řešení likvidace komunálních a dalších odpadů vznikajících na
území města. Pozitivní je, že nemáme černé skládky a když vznikají, snažíme se to řešit operativně. Velký vliv na to má
včasné vysekání vytypovaných míst. K zamyšlení se i tak něco najde. Je to kontejner na bioodpad v ulici Žižkova na dvoře
kina Biásek. Je neuvěřitelné kolik zeleného odpadu se zde odevzdá a za to děkuji. Občas se stane, že se v kontejneru
objeví větve a to si říkám asi tu řádí skřítek Laprachánek. Stále opakujeme a je to na kontejneru také napsáno - větve do
kontejneru nepatří. Několik neukázněných spoluobčanů může způsobit, že sběrné místo skončí. Byla by to škoda a
městu by vznikly nemalé náklady na likvidaci bioodpadu jinou cestou. Větve je možné odložit v ulici Jateční v části za
Masospolem, což většina z nás již ví a této možnosti využívá. Řekl jsem si – opakování je matkou moudrosti a
připomenutím nic nezkazíš. Závěrem Vám všem děkuji za pomoc při udržování pořádku na území města, včetně jeho částí
Vinic a Nového. Návštěvníci se do našeho města rádi vrací.
Milan Pavlík, starosta města

Rodinné centrum volného času Městec Králové zve zájemce do Kurzu zdravého životního stylu a hubnutí, který začíná
20.9.2011 a bude probíhat po dobu 12 týdnů pod vedením MUDr. Ivana Kučery. Tříhodinové lekce začínají vždy v 17
hod. Podrobnější informace v textilu Ája nebo na tel. 777 254 843.
Ředitelka Mateřské školy v Městci Králové zve rodiče na společnou schůzku, která se bude konat v pondělí 22.8.2011 od
15. hod. v budově mateřské školy.
Jiří Šulc pořádá Kurz tance pro manželské páry a spřátelené dvojice. Kurz bude probíhat vždy ve středu od 19 hodin.
Zahájení 7.9.2011. Zájemci jsou vítání a bližší informace budou poskytnuty na tel. 608 061 329.

