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Finanční úřad v Poděbradech informuje daňové poplatníky
Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v Poděbradech informuje všechny daňové poplatníky, kteří
budou za rok 2014 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných
veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni na Městském úřadě v Městci Králové dne:

18.3.2015 Městský úřad v Městci Králové (zasedací místnost v 1.patře) v 9 – 16 hod.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném termínu obdobně jako v minulých letech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu – bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti.

Představení neziskové organizace Respondeo
Rádi bychom vám představili neziskovou organizaci Respondeo, o. s., která v Městci Králové bezplatně poskytuje
svoje služby. S jejími pracovníky se můžete setkat každou druhou středu v měsíci v budově městského úřadu, a to od
13 do 17 hodin. Na konzultaci se můžete objednat na čísle 731 588 632 nebo emailu info@opnymburk.cz
Pod názvem služby Občanská poradna Respondeo můžete najít radu a podporu v těžké životní situaci – ať už se jedná
o rozvod, dluhy a exekuce, dědictví, pracovní právo, spotřebitelské vztahy a mnoho dalších. Pracovníci poradny mají
bohaté zkušenosti s řešením těchto situací a ve složitějších případech se mohou opřít i o stanovisko právníka. Klienti
mohou požádat o poskytnutí různých informací, poradce jim pomůže zorientovat se v jejich problému a nastínit
různá řešení, vysvětlí jim konkrétní postup, případně nasměruje na další instituce. Klienti mohou přijít zkonzultovat i
plánované kroky, nechat si vysvětlit nejasnosti ve smlouvě a podobně.
Na území města Městec Králové jsou také terénně poskytovány služby pro oběti domácího násilí a trestných činů.
Pro objednání a další informace lze využít telefon 731 588 632 nebo email info@pomocobetem.cz. Řadu informací o
všech službách najdete na webu www.respondeo.cz.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta města Městec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úřadu –
tajemníka/tajemnice městského úřadu Městec Králové.
Náplň práce, požadavky na uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Městec Králové a
internetových stránkách. - http://www.mesteckralove.cz/index-nav-kat-exe-2-m1-73-m2-222-id-1008-st-.htm
Písemné přihlášky s požadovanými doklady předejte na podatelnu MÚ Městec Králové nebo zašlete doporučeně
v termínu do 25.března 2015 do 16 hodin na adresu:
Město Městec Králové, náměstí Republiky 1, 2879 03 Městec Králové, zalepenou obálku označte slovy Neotvírat –
Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici úřadu.

Odhalení pamětního kamene našemu rodákovi.
Kamarádi, bývalí spolupracovníci i blízcí společně odhalili u bývalé celnice na Horní Malé Úpě ( Pomezní Boudy )
pamětní kámen našemu rodákovi Ing. Jiřímu Novákovi z Městce Králové, který v loňském roce náhle skonal. Navíc na
jeho počest byla zeleně značená turistická cesta vedoucí z Horní Malé Úpy přes Lysečinskou horu nad Albeřice
pojmenována "Cesta Ing. Jiřího Nováka".
Jiří Novák se narodil v roce 1960 v Městci Králové,
maturoval na SLTŠ v Trutnově a vystudoval Lesnickou
fakultu VŠZ v Brně. Poté působil na několika pozicích v
lesním závodě Horní Maršov. V roce 1994 se stal
náměstkem ředitele Správy KRNAP a vedoucím odboru
péče o les, od roku 2000 byl ředitelem Správy
Krkonošského národního parku. V roce 2007 se stal
ředitelem státního podniku Lesy ČR. Od roku 2009 byl
náměstkem
ministra
zemědělství
pro
lesní
hospodářství. V roce 2011 odešel do státního podniku
Vojenské lesy a statky, kde působil až do svého náhlého
skonu 11. února 2014.
Věříme, že při návštěvě Pomezních bud si na našeho rodáka vzpomenete a projdete cestu po něm pojmenovanou.
Miroslav Khorel

Cestopisná přednáška - Sibiř
Městská knihovna Vás srdečně zve na přednášku cestovatele a
fotografa Tomáše Kubeše :

Sibiř - 17.3. v 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ.
Tato přednáška je pozváním na drsnou výpravu divočinou
východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v
kontrastu s velkoměsty a budhistickým Burjatskem. Na
promítání uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu, šamany, řeku Lenu , silnici koster do Magadanu,
Irkutsk,Bajkal, Burjatsko a znovu oživený budhismus.

Přehled akci na březen a duben 2015

Kurz tance a společenské výchovy

7.3. Maškarní ples* KD* SKMK
8.3. Dětský maškarní ples* KD* SKMK
18.3. ,,Srdce na talíři‘‘* KD* SOŠ a SOU MK
21.3. Vynášení zimy * O.S. Bohoušek
21.3. Vítání jara* KD* PS Poděbrady
24.-26.3. Velikonoční výstava* SOŠ a SOU MK
27.3. Duo Adamis* KD* SKMK
4.4. Noc s Andersenem* knihovna MK
18.4. Doktorská pohádka* KD* Město MK
18.4. The Canterville story* KD* Město MK
30.4. Čarodějnice* Junák MK

Taneční studio M Petra a Jaroslavy Mertlíkových ve
spolupráci s městem Městec Králové pořádají Kurzy
tance a společenské výchovy 2015.
Výuka probíhá pod vedením lektorů Jiřího Šulce a
Petry Josefové – Mertlíkové za doprovodu taneční
kapely ALLEGRO.
Přihlášky a prodej legitimací a gardenek probíhá
v kanceláři č. 3 na MěÚ Městec Králové p. Votavová.
Zahájení kurzu v sobotu 20. června 2015



V měsíci květnu se bude konat 2. ročník týmové soutěže ve vaření gulášů. Bližší informace v příštím vydání.



Informace o konání sportovních a kulturních akcí zasílejte na e-mail: akcemk@seznam.cz

