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Informace z radnice

V budově základní školy, ul. Bezručova čp. 723, probíhá v rámci projektu „ Výměna zdroje tepla v budově ZŠ ve městě
Městec Králové“ z dotačního titulu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 rekonstrukce kotelny. Původní
kotelna je z roku 1995. Tato akce navazuje na provedenou výměnu oken, dveří, střešní krytiny a zateplení budovy.
V další fázi bude v roce 2020 provedena výměna svítidel ve třídách. Těmito kroky se sníží náklady na energie v budově
školy. Pozornost je také věnována okolí školy. V loňském roce bylo zhotoveno před budovou nové parkoviště a byly zde
vysázeny dvě lípy. K prvnímu slavnostně vysazenému „ Stromu republiky“ z roku 1968 přibyly další dva. V roce 2018
byla vysazena lípa k výročí 100 let české státnosti a letos byla vysazena lípa v rámci Mírového běhu, který probíhal
městem. Okolí školy si také upravili sami žáci vítězné třídy projektu „ Lepší místo“.
Restaurování soch na území města.
Při malé procházce naším městem si můžete povšimnout nově zrestaurované sochy Panny Marie Immaculaty u budovy
základní školy v ulici Přemysla Otakara II. čp. 24. Socha, jejímž autorem je V. Bydžovský z Nového Bydžova, byla vztyčena
nákladem místní obyvatelky paní Marie Karasové v roce 1879, což dokládá dochovaný nápis na přední straně pilíře.
Během letních prázdnin sochu opravil kamenosochař a restaurátor Vít Kotrbáček z Hořic. Město plánuje pokračovat
v restaurování soch a památek i v následujících letech.
Projekt „Obnova vozového parku Městec Králové“.
Z projektu Státního fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a
finanční spoluúčasti města byl zakoupen a předán do provozu nákladní elektromobil značky ALKE. Vozidlo je určeno pro
používání a potřeby technického dvora.
Zeleň.
Město uspělo v programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 s projektem „ Stromořadí dubů na okraji Městce Králové“. Ve
spolupráci s místními rybáři bude vysazeno 15 dubů letních na hrázi Cukrovarského rybníka u výjezdu na Nový Bydžov.
Duby nahradí nebezpečné vrby.
Výběrové řízení na pracovní místo knihovník/knihovnice.
Město Městec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo knihovníka/knihovnice v Městské knihovně v Městci
Králové. Nástup je od 1. 2. 2020, přihlášky je nutné doručit do 31. 10. 2019 do 11 hodin do podatelny Městského úřadu.
Bližší informace naleznete úřední desce nebo na internetových stránkách města.
Nová pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města.
Upozorňujeme žadatele o příspěvek z rozpočtu města na nová schválená pravidla pro podávání žádostí. Tato pravidla
naleznete na internetových stránkách města https://www.mesteckralove.cz/mesto/prispevky-a-granty-mesta/.

OZNÁMENÍ SVOZU NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
sobota 2. listopadu 2019 od 8.00 do 9.00 hodin
Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
Nebezpečný odpad : zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje apod.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Pneumatiky pouze osobní bez disků – úhrada na místě při předání 30,--Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.
Svoz je určen pouze pro občany a majitele rekreačních objektů z Městci Králové, Vinice a Nový, kteří mají uhrazen
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašují sbírku použitého ošacení
Sbírka se uskuteční ve dnech :

Pátek 25. října 2019 od 14 do 18 hodin
Sobota 26. října 2019 od 8 do 10 hodin
místo: Kino Biásek, ul. Žižkova čp. 604, Městec Králové
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Vážení spoluobčané.
Při příležitosti 120. výročí založení
Včelařského spolku pro Městec Králové a okolí
a 10. výročí založení Spolku Otakar Městec Králové si
Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na mimořádnou
kulturní akci, na
Slavnostní troubenou mši
ke sv. Hubertovi a sv. Ambrožovi.
Tato akce se bude konat ve farním kostele svaté
Markéty v Městci Králové
v pátek 1. listopadu 2019 od 18:00 hodin.
Hranickou troubenou mši zahraje „ Pražský
trubačský soubor" pod vedením Kristýny Zirhut. Mši
bude celebrovat biskup Mons. Josef Kajnek
a P. Ryszard Bočkowski MSF.
Zpívat bude „ Malý chrámový sbor z Opočnice" pod
vedením paní Věry Blažkové.
Václav Zmrhal, předseda Spolku Otakar Městec Králové

OBČANSKÁ PORADNA RESPONDEO POMÁHÁ LIDEM V NESNÁZÍCH

Dostali jste se do těžké životní situace a nevíte si rady? Přišel Vám
dopis od soudu a nerozumíte mu? Chcete se rozvést, máte dluhy či
problémy v práci? Můžete se bezplatně poradit ve službě Občanská
poradna při Respondeo, z. s., a to například v těchto případech:
exekuce, zadlužení, insolvence
majetkoprávní vztahy – dědictví, darování, spoluvlastnictví
rodinné vztahy – rozvod, výživné, rodičovská zodpovědnost
bydlení – nájem, sousedské vztahy, poplatky za služby
pracovněprávní vztahy – výpověď, spory se zaměstnavatelem,
náhrada škody
ochrana spotřebitele, trestní právo a další
Pracovníci poradny Vám pomůžou zorientovat se v situaci, seznámí
Vás s příslušnou legislativou, proberou s Vámi nastalou situaci i
jednotlivé konkrétní kroky vedoucí k jejímu řešení. Vysvětlí Vám
Vaše práva a povinnosti, pomůžou Vám porozumět dokumentům
nebo sestavit odvolání či vyplnit dotazník.
Občanskou poradnu můžete využít v Městci Králové na
adrese nám. Republiky 1 – budova radnice každou druhou
středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin.
Na konzultaci se můžete objednat na čísle 731 588 632, 325 511
148 nebo na emailu poradna@respondeo.cz. Konzultace
v občanské poradně je bezplatná a diskrétní.

Připravované akce:
19.10. 2019 – sál kulturního domu - Posvícenská
diskotéka s Majkým
19.10. - 20.10. 2019 – obřadní síň města - výstava
kreseb Jiřího Vančury
21.10. 2019 – kino Biásek – divadelní představení Co je Andrius?
01.11. 2019 – kostel sv. Markéty – Slavnostní
troubená mše ke sv. Hubertovi a sv. Ambrožovi
02.11. 2019 – sál kulturního domu –
HALLOWEEN PARTY
13.11. 2019 – sál kulturního domu - Úsměvy
Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové
16.11. 2019 – sál kulturního domu - taneční zábava
SPS +E!E POGOTOUR 2019
16.11. 2019 – kino Biásek + kostel sv. Markéty
30. let SVOBODY – vzpomínkový den
17.11. 2019. – Lampionový průvod městem
21.11. 2019 – kino Biásek – recitál Zdeňka Vřešťála
+ Jardy Kříže k výročí 30 let Sametové revoluce
01.12. 2019 – pěší zóna na náměstí - Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
16.12. 2019 – sál kulturního domu – divadelní
představení Čarodějky v kuchyni
31.12. 2019 – sál kulturního domu – Silvestrovská
diskotéka
lípa vysazená před ZŠ u příležitosti 100. výročí vzniku ČR

