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Vážení spoluobčané,
v době adventu a blížících se vánoc rád bych Vám všem občanům města popřál příjemné a ničím nerušené
prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví, spokojenosti a mnoho osobních i pracovních
úspěchů. Těším se, že se budu s Vámi opět setkávat při různých příležitostech ve městě či na radnici.
I v příštím roce je pro mne prioritou zvelebování našeho města, dokončení započatých investičních akcí a
získávání dalších dotací pro město.

MĚSTEC KRÁLOVÉ, KOSTEL SV. MARKÉTY, PANNY A MUČEDNICE BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2011
Sobota 24. PROSINEC - ŠTĚDRÝ DEN
24.00 – MŠE SV. „PŮLNOČNÍ“
Neděle 25. PROSINEC - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
8.15 – MŠE SV.
Úterý 27. prosinec - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
8.15 – mše sv.
Pátek 30. prosinec - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8.15 – mše sv.
Sobota 31. prosinec - Sedmý den v oktávu Narození Páně
15.00 – mše sv. ´Na poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku´
Neděle 1. LEDNA 2012 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8.15 – MŠE SV.

Prodej vánočních kaprů
MO Českého rybářského svazu Městec Králové bude prodávat vánoční kapry ve čtvrtek 22.12. 2011 od 8,30hodin

Volné pobíhání psů – upozornění majitelům.
V minulých týdnech, dnech a naposledy v neděli 18. prosince došlo k napadení psů, které vedou jejich
majitelé na vodítku volně pobíhajícími psy. Vedení města muselo přistoupit k řešení této situace a
domluvilo odchyt volně pobíhajících psů na území města specializovanou firmou. Odchycená zvířata budou

umístěna do útulku v Lysé nad Labem. Cena za umístění psa je cca 3.5 až 4 tis Kč. Ttato částka bude vyžadována
na majiteli zvířete.

Nepozornost nebo úmysl?
V ulici Jateční za firmou MASOSPOL je možné odkládat větve ze stromů. Před dvěma týdny se stalo, že firma
provádějící likvidaci větví zde přišla ke škodě na drtiči. Při drcení se schovávalo ve větvích i železo. Došlo k
vážnému poškození drtícího válce a nožů. Byl to úmysl nebo lajdáctví? Chtěl bych znovu upozornit, že na
tomto místě se mohou odkládat pouze větve a ne jiný odpad. Pak je zde nepořádek a město musí za uklizení
zaplatit finance navíc. Přitom máme kontejner na zelený odpad v kině Biásek, který je hojně využíván.
Stavební suť v malém množství (cca kolečko) můžete odložit na technickém dvoře Na Větráku atd.

Prováděné akce z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí
14.12. byla předána stavba akce „Zateplení budovy Základní školy v ulici Přemysla Otakara II.

Rozhodnutí č. 10063743 SFŽP investiční akce „Zateplení základní školy v Městci Králové“
Učel poskytnutí podpory – předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu základní školy ve městě
Městec Králové.Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení podlahy
půdy.Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Rozhodnutí č. 09025436 –SFŽP investiční akce „Výsadba biocentra v prostoru rekultivované skládky
v k.ú.Městec Králové“
Účel poskytnutí podpory – předmětem podpory je výsadba části biocentra LBC 30 v prostoru rekultivované
skládky Na spravedlnosti v.k.ú.Městec Králové. V rámci realizace bude povrch skládky osázen mělce
kořenícími keři tak, aby nedošlo k narušení hydroizolace. Okrajové plochy budou osázeny skupinami stromů.
Součástí projektu je i následná péče.
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
V měsíci říjnu byla provedena výsadba zeleně v lokalitě zvané „hliňák“ po bývalé skládce „Výsadba části
Biocentra“. Pozemek musí být na dobu 3 let oplocen, aby se zabránilo okusu zeleně zvěří. Na pozemku bývalé
skládky po její rekultivaci v poslední době docházelo k trhání povrchu a sesuvu zeminy ze svahu. Na místo
bylo dovezeno cca 15 fůr zeminy, aby se prasklina upravila. Výsadbou stromů a keřů by se mělo zabránit
dalšímu posunu a nebezpečí úrazu našich občanů. Zároveň vznikne kryt pro zvěř, které v přírodě ubývá. Při
oplocení na jižní straně je zhruba 3metrový pás pro pěší procházky směrem ke Kostelíčku a dále. Při výsadbě
bylo vysázeno 5800 ks různých druhů keřů a 128 ks různých druhů stromů podle projektu.
Číslo akce PR032/11 – z programu péče o krajinu pro rok 2011
Název akce – Doprovodná výsadba aleje na pozemku par.č.3809 k.ú. Městec Králové.
Místo – polní cesta za SVS - výsadba doprovodné zeleně.
Vysázeno bylo 53 ks stromů a 580 ks keřů. Realizace akce proběhla v říjnu 2011.
Vedení města klade důraz na údržbu a výsadbu nové zeleně. V průběhu jarních měsíců dochází k redukci
nebezpečných stromů na území města. Následně jsou vysazovány náhradní stromy při kterých jsou
využívány grantové programy. Příkladem jsou tyto 2 výše uvedené akce v roce 2011.

Informace z radnice
Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2012.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.12.2011 schválilo výši poplatku za svoz komunálního odpadu
ve stejné výši jako v roce 2011, která činí 500,--Kč za občana a rok.
Veřejné projednávání změny územního plánu města se koná dne 4.1.2012 v sále Kulturního domu Na
Staré poště v Městci Králové. Do pokladů změny je možno nahlédnout v úřední dny v kanceláři tajemníka či
starosty. Podklady ke změně jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách města.
Elektronické občanské průkazy – od 1.1.2012 se začnou vydávat nové typy občanský průkazů e-OP.
Žádost o nový elektronický průkaz lze podat po 1.1.2012 pouze na Městském úřadu v Poděbradech. Občané
si nemusí měnit současný občanský průkaz za e-OP, pokud je platný! Doba platnosti je vyznačena na
občanském průkazu na přední straně.
Změna výplatního místa dávek hmotné nouze – od 1.1.2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných
dávek sociální ochrany. Sociální dávky vyplácené prostřednictvím městského úřadu budou od 01.01.2012
v kompetenci Úřadu práce. Kontaktní pracoviště pro dávky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi ( příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) je v Městci Králové kontaktní pracoviště
Úřadu práce, náměstí Republiky 213 – 2. patro

