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Slovo starosty
Informace k činnostem města v současném období
Během měsíce dubna a května byla provedena velká údržba na místním koupališti před zahájením sezóny. V západní části směrem k
rybníkům byl zrekonstruován plot. Nádrž byla vyčištěna a byl proveden nátěr stěn. Práce byly provedeny mimo jiné ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů a místních rybářů. Všem zúčastněným děkuji a doufám, že dílo bude co nejdéle bez zásahu vandalů.
V jižní části města - pracovní název „Lokalita Husova“ byly započaty stavební práce. V této části vznikne 15 stavebních parcel.
Společnost ČEZ a.s. zahájila realizaci výstavby elektrorozvodů včetně nové trafostanice pro danou lokalitu. Město se připojilo v rámci
stavby k výstavbě rysek pro plynovod, rozvodům veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Po 1. září 2014 se bude pokračovat
výstavbou inženýrských sítí konkrétně plynovodu, splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek.
Dokončuje se akce „Dostavba vodovodu v Městci Králové“. Budou upraveny výkopy a povrchy. Termín ukončení všech prací včetně
povrchů je 30.6.2014.
V Obci Nový se realizovala výměna prvků na dětském hřišti za nové. Zbývá ještě instalovat plot v části k silnici.
V Obci Nový dále proběhla rekonstrukce části chodníku v části u rybníčku s cílem zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu. Bude
provedena úprava části komunikace.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců byla realizována výstavba nástupních chodníčků pro přechod pro chodce v křížení ulic Pražská a ul
.Míru – a probíhá příprava na výstavbu chodníků k ulici Janáčkova, Dvořákova, Ke Kostelíčku a ulici Míru.
V ulici Palackého proběhla výstavba části chodníčků pro zřízení přechodu pro chodce s následným doplněním chodníků v severní části
v ulici Palackého od křižovatky ul. Svojsíkova po ulici Dymokurská.
Byly zahájeny práce akce „Stavební úpravy svatební obřadní síně v Městci Králové“. Předpokládaný termín ukončení realizace do
30.6.2014.
Připravována je akce „Výstavba parkovacích míst před Základní školou na Náměstí Svobody v Městci Králové“. Předpokládaný termín
ukončení realizace do 30.8.2014.
Byly podány žádosti o dotace na akce:
„Systém odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v Městci Králové“ z Operačního programu Životní prostředí.
Projekt „Bezpečně do školy“ z oblasti podpory: Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst pro rok 2014. Rekonstrukce chodníku v ulici Bezručova od ulice Na Houseníku k Základní škole.
„Zateplení a výměna oken na budově Základní školy čp.723 v ulici Bezručova“ z Operačního programu Životní prostředí určených
na realizaci úspor energie a zlepšení kvality ovzduší.

Informace o stavu územního řízení výstavby Penny Marketu
Dne 22. 1. 2014 vydal Městský úřad Kolín, stavební úřad pro společnost A+R s.r.o., Radonice, kterou zastupuje společnost RC
Reinvest, a.s, Brno územní rozhodnutí na umístění stavby prodejny Penny Marketu na pozemcích parc. č. 473, 479, 480, 481,
1398, 1399, 1400/1 v k.ú. Městec Králové (býv. ZZN a prodejna potravin v ul. Přemysla Otakara II.). Uvedené rozhodnutí napadl
odvoláním Spolek Otakar Městec Králové o.s. (V. Zmrhal), Občanské sdružení Městecko (Ing. L. Šafránková), O. Rosůlková
prostřednictvím JUDr. Zapotila, N. Berná a F. Berný, Městec Králové. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního
rozvoje (odvolací správní orgán) dne 12. 5. 2014 uvedené rozhodnutí o umístění stavby Penny Marketu zrušil a věc vrátil
k novému projednání stavebnímu úřadu Městského úřadu v Kolíně. Poznámka na závěr: stavba Penny Marketu byla v lokalitě
býv. ZZN a prodejny potravin schválená zastupitelstvem města dne 2. dubna 2013, drtivá většina občanů si Penny Market ve
městě přeje!!!) O. Novák, tajemník MÚ
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Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

Veřejné zasedání zastupitelstva města se bude koná 10.6.2014 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu.
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Prevence melanomu

Ordinace MUDr. Miroslav Plecitý, s.r.o.,zastoupená jednatelkou Mgr. Zdeňkou Plecitou , zve své klienty na bezplatné
vyšetření kůže v rámci prevence melanomu dermatologem MUDr. Jindřichem Ruttou. Tato preventivní akce se bude
konat v pátek 20. června 2014 od 10 hodin.

Český zahrádkářský svaz Městec Král. a RCVČ Městec Král. os.
pořádají zájezd a srdečně zvou na výstavu do Lysé nad Labem

Rodinné centrum volného času Městec Králové o.s.

zve příznivce skupiny Kabát na koncert do Prahy

Růžová zahrada 2014 a Senior-Handicap Aktivní život 2014

PO ČERTECH VELKEJ KONCERT II.

Termín: pátek 13.6.2014

Vstupenky si každý zajistí sám – různé cenové relace.
Odjezd. V 9:00 hodin od radnice v Městci Králové

Doprava zajištěna rodinným centrem.

Doprava: zdarma

Termín: sobota 13.září 2014

Vstupné: vstupné si hradí každý sám
Přihlášky a bližší informace na tel. 777 254 843 M. Pavlíková

Odjezd: v 16:00 od radnice v Městci Králové
Cena dopravy: 90,- Kč/osoba

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
SOBOTA 14.6.2014

Přihlášky a úhrada: restaurace Konírna v Městci Králové
Bližší informace na tel.: 777 254 843 M. Pavlíková

OD 15.00 – 18.00 HOD.
ZAHRADA KULTURNÍHO DOMU

•
•
•

15.00 – 17.00 hodin
soutěže a ceny pro děti
•
malování na obličej
•
výtvarná díla
•

trampolína
skákací hrad
a další doprovodný program

17.00 – 18.00 hodin
Loutkové divadlo – DIVADLO IVÁNEK
Kašpárek v pekle

Příští uzavírka občasníku pro zasílání příspěvků je
do 25.6.2014. Informace o činnosti spolků,
o plánovaných akcí lze zasílat písemně nebo
e-mailem na adresu posta@meu.mesteckralove.cz

Akci pořádá Rodinné centrum volného času Městec Králové o.s..
Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma.

Stolní tenis
Tradiční jarní turnaj ZŠ praktických ve stolním tenisu se konal 23. 4. 2014 ve sportovní kryté hale v Městci Králové. Turnaje se zúčastnilo 34
hráčů a hráček ze ZŠ Městec Králové, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem a Chlumec nad Cidlinou .První místo obsadil žák naší školy Ondra
Novotný. Druhé a třetí místo patřilo hráčům z Lysé nad Labem. Gratuluji!!
Naši školu v turnaji dále reprezentovali:
Daniel Pácal, Patrik Libánský, Kristýna Danešová, Petra Šimůnková, Zdeněk Tichý,
David Havíř a Jan Zemánek. Děkuji za účast a snahu o nejlepší umístění.
Bc. Eva Mužíková

