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Investiční akce ve městě – realizované, které právě probíhají a které jsou v plánu na letošní rok.
Realizované a právě probíhající investiční akce:

V jižní části města v lokalitě pod pracovním názvem „Lokalita Husova“ proběhly stavební práce a to výstavba rysek pro plynovod,
rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Pokračovat se bude v září 2014 výstavbou inženýrských sítí - konkrétně
plynovodu, splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek s předpokládaným termínem dokončení do 31.10.2014.
Dokončena byla akce „Dostavba vodovodu v Městci Králové“. Zbývají dodělat terénní úpravy a úpravy zeleně. V rámci této
akce byly položeny nové povrchy komunikací v ulicích V Lomích, Mládeže, 17.listopadu, Olbrachtova, Jiráskova a Kollárova.
Ke konci se blíží také rekonstrukce svatební obřadní síně v budově radnice v Městci Králové. Od srpna 2014 budou svatební
obřady a vítání občánků probíhat v nových reprezentativních prostorech.
Na budově Základní školy a Městské knihovny na Náměstí Republiky čp. 303 se dokončuje výměna oken.
Na budově čp. 530 - Dům s pečovatelskou službou probíhá akce „Zateplení Domu s pečovatelskou službou Město Městec
Králové“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na akci jsou cca 3.000.000 Kč .
V obci Nový v lokalitě u rybníčka proběhla rekonstrukce části chodníku jejímž cílem bylo zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení
vzhledu obce. S dodavateli ještě konzultujeme provedení úpravy části komunikace.
Co se bude ještě realizovat:
Na měsíc srpen je plánována investiční akce „Výstavba parkovacích míst před Základní školou na Náměstí Svobody v Městci
Králové“. Práce podle smlouvy mají být hotovy do zahájení nového školního roku.
Co je v řešení:
S dodavateli jednáme o možnosti realizace opravy povrchů ulic Svatojánská, Třebízského a mezi Mateřskou a Základní školou
v ulici Bezručova.

Informace z SK Městec Králové
Oddíl turistiky
Turistický oddíl SK Městec Králové uskutečnil od soboty 5. do soboty 12. července přechod Velké Fatry na Slovensku. Vlakem, z
Martina autobusem, jsme dorazili v sobotu 5. července do ubytovny GADER (495 m n.m.) u obce Blatnica. V neděli ráno jsme
s batohy vyrazili krásnou Gaderskou dolinou (na konci 3 km prudké stoupání) na horský hotel Králova studňa (1.326 m n.m.).
V pondělí jsme vyšli na nejvyšší horu Velké Fatry Ostredek (1.592 m n.m.) a dále až na horskou chatu pod Borišovem (bez
elektriky, 1.300 m n.m.). V úterý jsme pokračovali dále krásnou krajinou s výhledy a s rozkvetlými loukami, od 13 hodiny ale za
silné bouřky s kroupami s cílem horský hotel GRANIT Smrekovica (1.428 m n.m.). Zde jsme zůstali i ve středu (odpočinkový den,
sušení všeho), navštívili jsme odpoledne skanzen Vlkolínec. Ve čvrtek jsme sešli o 900 m níže do obce Podsuché, autobusem
jsme přejeli do Rožumberoka (prohlídka). Dalším autobusem jsme dojeli do Běšeňové, kde jsme se ubytovali v penzionu
Agrothermál. Pátek jsme celý věnovali koupání v lázních Gino Paradise Bešeňová. V sobotu jsme vlakem vyrazili zpět do Městce.
Fyzicky náročná trasa (s batohem) krásnou přírodou, nachodili jsme ve velké Fatře 62 km, celkem s přesuny 72 km, vystoupali

jsme celkem 3.498 m a sestoupali 3.432 m. Zúčastnili se: J. Hnát (vedoucí akce), MUDr. J. Kolářová, J. Novotný, Ing.
M. Lehký, Ing. O. Novák, M. Bradna (host z ŽůŽo Klubu Starý Bydžov).
Oddíl kopané
Sportovní klub Městec Králové, oddíl kopané Vás srdečně zve v úterý 28.10.2014 do sálu Kulturního domu v Městci Králové na
vystoupení kapely Veselá Trojka Pavla Kršky. Začátek v 18. Hodin. Předprodej vstupenek textil Ája – Jitka Drugdová.
SK Městec Králové, oddíl kopané oznamuje zahájení nové fotbalové sezony 2014 – 2015 o víkendu 23 – 24.8.2014.

