Královéměstecký občasník č.1/2008
Přehled připravovaných kulturních akcí :
Sobota 4.4.2008 – taneční zábava skupina Salamandra – kulturní dům Na Staré poště
Pátek 18.4.2008 od 18 hodin – koncert vokálního souboru CANTUS FEMINAE, který se uskuteční
v kostele sv. Markéty v Městci Králové
Sobota 26.4.2008 od 18hodin – divadelní představení Lakomec , hrají herci spolku Vojan Libice nad
Cidlinou – kulturní dům Na Staré poště
30.4.2008 Tenisová exhibice od 16hodin Panský x Orlowski - kulturní dům Na Staré poště
3.5.2008 – koncert WIX NASTARÝKOLENA – kulturní dům Na Staré poště

≈

Informace k úpravě veřejné zeleně ve městě jarní údržba:
- na náměstí Republiky byly odstraněny 3 smrky , které byly napadeny kůrovcem a hrozilo nebezpečí
přenosu na další stromy
- v parku v Pražské ulici byly pokáceny suché topoly . Náhradou budou vysázeny nové stromy.
- byl odstraněn porost u parkoviště v ulici 5.května za účelem zpevnění plochy pro parkování
- budou odstraněny uschlé stromy a hnojiště za zahrádkami u areálu kynologů.
- budou prořezány větve u hlavní silnice ulice Pr.Beneše a T.G.Masaryka
Náhradní výsadba za odstraněné stromy :
- částečná výsadba stromů v ulici Míru dle zpracované studie
- doplnění chybějících stromů za uschlé v ulici Bezručova před bytovkou
V přípravě jsou dokumentace na generální úpravu parku u nové budovy základní školy za spolufinancování
z grantu Středočeského kraje a generální úpravy Palackého parku a jižní části náměstí s možností získání
dotace ROP.

≈

Informace k sběrnému místu elektrospotřebičů :
Od 01.03.2008 vznikne v Městci Králové místo zpětného odběru elektrospotřebičů. Sídlo je v ulici
Žižkova čp. 196. Otevřeno bude každou středu od 15.00 – 18.00 hodin
Odevzdávané elektrozařízení musí být kompletní. Ve sběrném místě budou odebírány – všechny druhy
televizích přijímačů, veškerá spotřební elektronika, výpočetní technika, telefonní přístroje, veškeré domácí
spotřebiče, nářadí, zahradní technika a světelné zdroje. Město má připraveny smlouvy s firmami
ELEKTROWIN a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a firmou ECOBAT s.r.o., které budou odpad odebírat a
recyklovat.
Malá rada pro spotřebitele :
Jednou z povinností posledního prodejce ( to je ten, od kterého nakupujeme) dle novely zákona o odpadech je
informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným
komunálním odpadem ( nevyhazovat do popelnic), ale aby byla odkládána na místa k tomu určená. Zároveň je
však poslednímu prodejci uložena povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu nového elektrozařízení
možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky a to ve stejném počtu
kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití ( kus za kus).

≈

Výzva pro zájmové organizace a občany Městce Králové
Město Městec Králové slaví v letošním roce výročí 730 let založení města. Přípravný výbor hledá do svých řad
další členy, kteří mají chuť se zapojit do příprav nebo přijít s vlastním nápadem či nabídkou pomoci. Zájemci se
mohou obrátit na městský úřad nebo na paní Jitku Drugdovou.
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Informace pro řidiče:
Vážení řidiči,
Město Městec Králové Vás touto cestou upozorňuje na parkování osobních automobilů v zakázaných
prostorech, hlavně v zelených zatravněných pásech ve městě. Porušujete tím vyhlášku č.99/1999 o pravidlech
provozu na pozemních komunikacích a zároveň ničíte udržované travnaté plochy. Je nám známo, že počet
automobilů ve městě stoupá, ale to neznamená, že musíte ničit zeleň v našem městě. Proto apelujeme na Vás
řidiče, aby jste řešili parkování na místech, která k tomu jsou způsobilá ( v ulicích při okrajích, v garáži, na
dvorku, v průjezdu nebo na svém pozemku za plotem). V opačném případě budeme nuceni přistoupit k
nepopulárnímu postupu a to k ukládání pokut. Doufáme, že toto upozornění Vás řidiče přesvědčí o dodržování
zákona a vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a pomůžete tím k celkovému vzhledu
udržované zeleně ve městě.
J.Simon správce majetku města.

≈

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Lipanská 721/III, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro klienty terénních sociálních služeb, kluby důchodců, domovy důchodců a pro ostatní seniory
jednotlivce
IX. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení
Ruční práce, které jste vytvořili tuto zimu z různých druhů materiálů i různými technikami, jako například
vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. budou prezentovány na samostatné
výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior- Handicap: aktivní život 2008, která se uskuteční ve dnech
24.-27.4.2008. Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 25.4.2008 v rámci slavnostního kulturního
programu v prostorách výstaviště. Přihlášky do soutěže a své výrobky můžete předat do 25.3.2007 na adresu:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., Lipanská 721/ III, 290 01 Poděbrady nebo na
středisko Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 1722, PSČ 289 15 Lysá nad Labem, č. tel. 325 551 353, 775 760
777 . Abychom předešli záměně prací, je třeba označit výrobky štítky se jménem a bydlištěm tak, aby je nebylo
možno z práce odstranit (přišít, přilepit apod). Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a
na Vaše práce.
Za organizátory soutěže
Věra Součková

≈

CZECH POINT – Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
Od 01.01.2008 vydává Městský úřad Městec Králové ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Vydávání těchto výpisů je umožněno asistovaným místem CZECH POINTU a zajišťuje ověřené výstupy
z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Ověřené výstupy lze vydat každému, kdo o to požádá, pouze výpis z evidence Rejstříku trestů se vydá pouze
osobě, které se přímo týká po ověření totožnosti. Za vydání ověřeného výstupu se vybírá poplatek dle zákona o
správních poplatcích, a to za první stránku v částce 100 Kč a za každou další započatou stránku v částce 50 Kč.
Za výpis z Rejstříku trestů je správní poplatek 50 Kč.

≈

Finanční úřad v Poděbradech informuje veřejnost
Finanční úřad v Poděbradech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2007 podávat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci
finančního úřadu přítomni dne
19.03.2008 v době od 10.00 – 17.00 hod na Městském úřadu v Městci Králové
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedený termín umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu v domácím
prostředí mohli vyřídit své záležitosti – podat daňové přiznání, získat pomoc při vyplnění přiznání apod.
Informace k daňovým složenkám pro platbu daně z nemovitosti v roce 2008 – složenky budou občanům
zaslány prostřednictvím dodavatelské firmy přímo na jejich adresu trvalého bydliště.
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