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Informace z radnice
Změna ve vedení úřadu.
Od 1.září 2015 byl uveden do funkce nový tajemník Městského úřadu v Městci Králové
Mgr. Petr Šorm. Mnozí ho dobře znají z jeho předchozího působiště v Polabském
muzeu v Poděbradech. Rád bych při této příležitosti poděkoval dlouholetému
odcházejícímu tajemníkovi MěÚ Ing. Oldřichu Novákovi za jeho práci a přínos pro
město. Přeji mu do dalších let pevné zdraví a dostatek času pro koníčky a rodinu.

Královéměstecký
okrašlovací
spolek

Milan Pavlík starosta města.
nominoval alej u
skautské chaty
Intenzifikace a rozšíření čističky odpadních vod v Městci Králové.
V současné době probíhají dokončovací práce a zprovozňování jednotlivých objektů a
technologických zařízení ČOV. Náklady na stavbu činí 30.958.000 Kč (bez DPH) a hradí je
investor stavby společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Zhotovitelem je
sdružení firem Metrostav a.s. a VHZ-DIS, s.r.o. Brno. Dále je připravována dokumentace
skutečného provedení stavby a všech souvisejících náležitostí k uvedení do zkušebního
provozu.

do soutěže
Alej roku 2015

Ohlednutí za letní sezónou na koupališti.
V letošním horkém létě navštívil městecké koupaliště rekordní počet plavců. Podle
evidence prodaných vstupenek bylo vybráno vstupné v celkové výši 109.220 Kč. Z této
částky připadlo 4744 vstupenek pro děti a 3089 pro dospělé. Celkem tedy naše
koupaliště navštívilo 7833 návštěvníků!!
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
ČEZ oznamuje, že dne 26.října 2015 bude v době od 09:30 do 16:00 hodin přerušena
dodávka elektřiny v Městci Králové, v ulici Přemysla Otakara II. v části od budovy
zdravotního střediska po prodejnu Maso – uzeniny U Králů.
Další plánované přerušení dodávky elektřiny bude dne 5.listopadu 2015 v době od
08:00 – 16:00 hodin v obci Nový a Vinice.
Nabídka pro zájemce o bydlení v Městci Králové
V září začala za mateřskou školou v Bezručově ulici výstavba domu pro bytové družstvo
TOPAS. Jak jsme se dozvěděli od pana Tomáška na družstevníky čeká 11 nových bytů.
Zájemci o byty zaplatí „ družstevní zápisné“ ve výši 5.000 Kč. Na vklad může družstvo
jednotlivcům zařídit úvěr, podmínkou úvěru je čistý bankovní rejstřík a stálý příjem.
Další informace získáte u pana J. Tomáška na tel. čísle 777 127 588.
Římskokatolická farnost Městec Králové
P. mgr lic. Ryszard Boćkowski, MSF –administrátor, duchovní správce farnosti
Kontakt: tel. 604 754 391, e-mail: bockowski@yahoo.it

Podpořte
svým hlasem na
internetových
stránkách
alejroku.cz/2015/kastanova

naši kaštanovou alej.
Hlasování probíhá
od
15.10.2015
do
15.11.2015

Pozvánka na výstavu
Vážení spoluobčané,
zvu Vás na výstavu „Naši občané ve vojenských uniformách“, která se koná tento víkend 24. - 25.října od 10:00 do
17:00 hod. v sále Kulturního domu Na Staré poště v Městci Králové. Na výstavě uvidíte nejen zajímavé fotografie našich
občanů, dobové fotografie Městce Králové, ale i plakáty a vyhlášky, uniformy, památníky a ostatní vojenské vybavení.
Součástí bude putovní výstava „Voláme všechny Čechy“ věnovaná 70. výročí ukončení II. světové války.
Tímto bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří mi s touto výstavou pomáháte a zapůjčili jste výstavní materiál. Najděte si
v dnešní uspěchané době chviličku času a přijďte do našeho kulturního domu.
Václav Zmrhal, autor výstavy.

Zpráva z Rodinného centra volného času o.s.
Rodinné centrum volného času rozhodně NEKONČÍ svoji činnost. Pouze k 30.9.2015 ukončilo pronájem nebytových
prostor ve zdravotním středisku. Vybavení herny přenechalo Městu Městec Králové, které rozhodne o dalším využití
těchto prostor. Do té doby je herna stále k dispozici rodinám s dětmi i ostatním zájemcům. Rodinné centrum
nadále pokračuje ve svých aktivitách pro děti i veřejnost. Můžete se těšit na lampionový průvod, Mikuláše, zpívání
koled atd. Zachovejte nám přízeň.
Královéměstecký pěvecký sbor rád přivítá děti a mládež, kteří si chtějí s námi zazpívat. Scházíme se každou neděli
od 16.30 hodin v herně na zdravotním středisku (zadním vchodem přes dvůr a rampu). Třeba rádi zpíváte, jen my o
vás nevíme. Tak přijďte. Bližší informace na tel. 777254843.

Město Městec Králové

Kulturní dům Městec Králové

pátek 6.11.2015 od 19:00 hod.
Město Městec Králové uvádí
"plakát"

Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek v textilu Ája
Tel.: 603 579 949

