Královéměstecký občasník č. 5
ČSCH Městec Králové srdečně zve na tradiční výstavu exotického ptactva, která se koná ve
dnech 20. a 21. října 2007 v sále Kulturního domu na Staré Poště v Městci Králové.

≈

Milé děti a vážení dospělí,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na zahájení činnosti a prohlídku prostor
občanského sdružení Rodinné centrum volného času Městec Králové. Nacházíme se v
přízemí budovy zdravotního střediska a vchází se k nám přes dvůr. Rádi Vás přivítáme
v neděli 21.10.2007 od 13 .00 do 16.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu a Vy se můžete těšit na překvapení.

≈

V sobotu 3.11.2007 proběhne v době od 11.00 do 11.45 hod. svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Stanoviště svozu bude v ulici Na Ptáku u budovy POLICIE ČR.
Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje,
kyseliny, louhy v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.
Manipulační poplatek : televize 50 Kč/ks, lednice 50Kč/ks, pneumatika 10Kč/ks
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.
Nevozte do sběru . Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.!!!

≈

Středisko Junáka za podpory Města Městec Králové pořádá v sobotu 3.11.2007
HALLOWEEN SLAVNOST.
Sraz všech strašidel, čarodějnic a duchů bude v 15,30 hod. na pěší zóně ( maska podmínkou ).
Průvodem se masky přemístí ke skautské chatě, kde bude připraveno překvapení!! Během
průvodu budou odměněni účastníci soutěže „ O nejlepší strašidelnou výzdobu “ svého obydlí.
Hodnocení výzdoby proběhne ve středu 31.10.07 od 18 do 20 hodin. Nezapomeňte Vaši
výzdobu důkladně připravit a rozsvítit! Do soutěže se můžete přihlásit SMS zprávou na tel. č.
605014327 ( jméno + adresa ) nejpozději však do 28.10.2007.

≈

NEMOCNICE ČR 2007.
Hlasujte ve druhém celonárodním průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic.
Hlasovací formulář: www.nejlepsi-nemocnice.cz (od 10.9. do 4.11.2007), letáky: www.hp-institute.org
V roce 2006 se Městecká nemocnice umístila v celorepublikovém měřítku na krásném
3.místě. Podpořte nás i letos. Děkujeme.

≈

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Město 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, látek
 Domácích potřeb- nádobí bílé i černé, skleničky, vše jen funkční
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky
Sbírka se uskuteční v kině „BIÁSEK“ Městec Králové :
v pátek 16.11.2007 čas: od 14 do 18 hod. a v sobotu 17.11.2007 čas: od 8 do 11 hod.
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
16.10.2007

PŘIPRAVUJEME :
 17.11.2007 od 19 hodin vystoupí v Kulturním domě na Staré Poště v Městci Králové
hudební skupina THE BEATLES REVIVAL.
 30.11.2007 od 15 hodin Vánoční pohoda v Kulturním domě v Městci Králové
od 17.30 hod. a 20.00 hod. módní přehlídka svatebních a společenských šatů, ukázka
vánoční vazby, prezentace kosmetiky Mary Key.
 2.12.2007 o první adventní neděli slavnostní rozsvícení vánočního stromu na pěší
zóně.

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné –
smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné dále zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se
vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky.
Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste
do kontejnerů na tříděný odpad.
PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:
 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír,
 knihy, sešity,
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:
 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:
 PET láhve od nápojů – prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.

16.10.2007

Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).

