Informační zpravodaj Města Městec Králové

Městský úřad Městec Králové, nám. Republiky 1, 289 03

Připravované akce :
14.11.2009
HUBERTSKÁ ZÁBAVA
20:00 hodin
KD Na staré poště
14.11. 2009
SLAVNOST STRAŠIDEL
Junák Městec Králové
Sraz v 15:30 hodin na pěší
zóně

17.11.2009
Průvod broučků a světlušek
s lampiony
RCVČ Městec Králové
Sraz v 16:30 hodin na pěší
zóně
28.11.2009
TRAVESTI SHOW –
CIRKUS HANKY PANKY
KD Na staré poště
Předprodej vstupenek
v prodejně textilu ÁJA
29.11.2009
Zahájení adventu
Rozsvícení vánočního stromu

PROGRAM KINA NA

www.mesteckralove.cz

9.listopadu 2009

Slovo starosty
S přibližující se zimou a s očekáváním sněhové nadílky se zvyšují i naše obavy, jak
zvládneme údržbu chodníků a komunikací v našem městě vlastními silami, tak jak
nám to ukládá novela „chodníkového zákona“. Sám za sebe již dvě zimy, kdy
zodpovídám za město z pozice starosty, někdy špatně spím z obav z toho, abychom
vše měli v pořádku, aby se někomu něco nestalo apod. Město v letošním roce
zakoupilo novou komunální techniku, se kterou by naši pracovníci technické údržby
měli vše lépe zvládnout. Po městě a v obcích Vinice a Nový máme na starosti
desítky kilometrů místních silnic a chodníků, a tudíž se určitě neobejdeme bez
pomoci Vás - občanů města. Věřím, že i nadále nám naši obyvatelé pomohou
s odklízením sněhu z chodníků před svými domy. Jedná se o jakousi občanskou
pospolitost a vzájemnou pomoc. Jménem města a také svým Vám všem moc děkuji.
Starosta Milan Pavlík
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Městec Králové
VYHLAŠUJE - H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U







Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
v pátek 13.11.2009 od 14 do 18hodin
v sobotu 14.11.2009 od 8 do 10 hodin

WWW.MESTECKRALOVE.CZ

místo: Kino Biásek ul.Žižkova čp.604, Městec Králové
příspěvek na dopravu a manipulaci činí 30,--Kč
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Další zdroje informace o
dění v našem městě :
www.mesteckralove.cz
hlášení městského rozhlasu
plakátovací plochy

Děkujeme za Vaši pomoc.
Sbírku technicky zabezpečuje Rodinné centrum volného času Městec Králové.

Informace k investiční akci „Rekonstrukce ulice Svatojánská“:
Za pomoci dotace z Krajského fondu rozvoje měst a obcí Středočeského kraje byla v letošním roce realizována
rekonstrukce ulice Svatojánská, kterou provedla firma HALKO stavební společnost s.r.o. Celkové
předpokládané náklady na realizaci projektu byly ve výši 5.100.000 Kč. Skutečné náklady na akci jsou
4.119.051 Kč. Středočeský kraj poskytl dotaci ve výši 95% nákladů, tj. ve výši 3.913.098 Kč. Zbytek (5%)
město uhradilo ze svého rozpočtu. Myslím, že se dílo podařilo, zeleň zůstala zachována v maximální míře.
Snad jen škoda, že z důvodu chybějících inženýrských sítí se nemohla rekonstrukce rozšířit i na část
vedoucí k vlakovému nádraží.
V souvislosti s touto akcí na doporučení zastupitelstva města je nutno přidat jedno upřesnění:
V průběhu předvolební kampaně (před nakonec zrušenými podzimními volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR) bylo na předvolebním letáku ČSSD nepřesně uvedeno, že částka ve výši 5.1mil.Kč byla
poskytnuta Středočeskou organizací ČSSD. Tato informace byla mylná, protože částka byla poskytnuta
Středočeským krajem, v jejímž čele stojí ČSSD v koalici s dalšími stranami. Na nesprávně podanou informaci
občanům jsme upozornili předsedu místní organizace a předsedu KVV ČSSD.
Plánované žádosti o dotace a granty v roce 2010:
Vodovod město z fondu OPŽP – 3 etapy cca 7,7 km
Sokolské hřiště – z fondu ROP – 3 etapy
Žádosti z fondů Středočeského kraje:
o vybavení sběrného dvora kontejnery a manipulační technikou
o kamerový systém ve městě
o krajský program prevence kriminality
o zateplení a výměna oken čp. 250 (budova police)
o zateplení a výměna oken ZŠ
o fasáda + výměna oken ZŠ stará budova
o vybudování sítí v lokalitě Za školkou
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO – SPRÁVCE MAJETKU MĚSTA
Město Městec Králové oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo na Městském úřadu v Městci
Králové – správce majetku města. Přihláška se všemi přílohami musí být doručena do 16.listopadu 2009,
11 hodin do podatelny Městského úřadu, náměstí Republiky 1, Městec Králové. Datum nástupu 1.2.2010.
Bližší informace na úřední desce nebo internetových stránkách města.

Pozvánka na besedy na téma domácí násilí pro ženy
19.11.2009 08:00 – 10:00 hodin v prostorách rodinného centra (zajištěno hlídání dětí)
24.11.2009 18:00 – 20:00 hodin v prostorách rodinného centra
Besedy připravuje ve spolupráci s Městem Městec Králové Občanská poradna Nymburk, o.s.

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 28.listopadu 2009 od 9:00 do 10:00 hodin
Místo odběru je v ulici Na Ptáku u budovy Policie ČR. Odpad je nutno předat osobně posádce sběrného vozu.
Svoz je určen pouze pro občany Městce Králové, kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz systému
odstraňování komunálních odpadů.
Televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, pračky apod. odevzdávejte bezplatně do technického dvora.

