Schválené příspěvky radou města na rok 2021:
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Myslivecký spolek, z.s., Městec Králové
Český rybářský svaz, z.s., Městec Králové
Spolek Ruku v ruce při ZŠ, z.s., Městec Králové
Spolek Bohoušek, z.s., Městec Králové
Diakonie CČE – středisko Střední Čechy, Kolín
Handicap centrum srdce, o.p.s., Poděbrady
Český kynologický svaz ZKO Městec Králové
Respondeo, z.s., Nymburk
PROINTEPO- SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o., Hradec Králové
ZO ČSOP Polabí, Záchranná stanice Huslík
Rodinné centrum volného času Městec Králové, z.s.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Oznamujeme, že svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 15.5. 2021.

08:00- 09:00

Městec Králové

Technický dvůr, ul. Míru 270

Připomínáme, že odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.

V minulém čísle občasníku jsme vás informovali o zapojení našeho města do projektu „Na viděnou“ společně
s orchestrem Police Symphony Orchestra z Police nad Metují. Plakáty s QR kódy jsou již vylepeny na plakátovacích
plochách a v informačních skříňkách umístěných na budovách sokolovny, kina Biásek a u Ravaku. Po načtení výtvarně
zpracovaných QR kódů se pomocí mobilu přenesete do koncertních sálů a můžete si přehrát hudbu. Každý plakát
skrývá jinou skladbu z koncertů Police Symphony Orchestra.
Přejeme příjemnou procházku a poslech hudby.
Oční centrum OFTEX Městec Králové (MUDr. H.Trunečková) oznamuje, že od 20. dubna 2021 bude namísto
střed ordinovat každé úterý v těchto ordinačních hodinách:
V sudém týdnu od 8:00 do 14:30, včetně oční optiky
V lichém týdnu od 8:00 do 13:00. Více informací na tel. čísle: 778 089 886.

Novinky v městské knihovně
Milí čtenáři, uzavření knihoven z důvodu epidemie koronaviru jsme využili k modernizaci prostor knihovny. Od ledna do
března letošního roku probíhala rekonstrukce dospělého oddělení. Byla provedena výměna podlah a nová výmalba.
Nově pořízený moderní knihovní nábytek nám umožnil zcela jinak uspořádat celý prostor, a tím ho opticky zvětšit a
zesvětlit. V následujícím roce plánujeme rekonstrukci poslední části knihovny - dětského oddělení.
služby městské knihovny
 půjčujeme beletrii a naučnou literaturu pro děti i dospělé
 půjčujeme audioknihy, v průběhu několika dní spustíme půjčování e-knih
 půjčujeme společenské a edukativní hry
 nabízíme 40 titulů časopisů
 půjčujeme knihy meziknihovní výpůjční službou
 budujeme regionální fond (vše, co se týká Královéměstecka)
 půjčujeme Albi tužky a knihy Kouzelné čtení
 nabízíme kopírování, skenování dokumentů
 prodáváme pohledy, turistické známky,
vizitky, deníky, štítky
knižní novinky
Alena Mornštajnová – Listopád
Anne Jacobs – Kavárna U Anděla: Dcery naděje
– 3. díl ságy
Rebecca Serle – Za pět let
Vlastimil Vondruška - Křišťálový klíč: Hejnické
pastorále – 4. díl ságy
více novinek najdete v našem online katalogu na
https://katalog.mkmk.cz/
aktuální výpůjční doba
pondělí
08:00 – 10:30
úterý
08:00 – 11:00
středa
zavřeno
čtvrtek
08:00 – 11:00
pátek
11:30 – 15:00

12:00 – 16:00
12:00 – 17:00
12:00 – 16:00

kontakt
tel.: 325 643 392
email: knihovnamk@seznam.cz
FB: https://www.facebook.com/knihovnamk
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Monika Malinová

