Informační zpravodaj Města Městec Králové

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

Připravované akce :
18.září 2010
III. Městecké vinobraní
19:00 hod sál kulturního
domu Na Staré poště
hraje cimbálová muzika Lália
z Velkých Bílovic

25.09.2010
Dáma od Maxima
divadelní představení
19:00 hod sál kulturního
domu Na Staré poště
Ochotnické divadlo Hořice v
Podkrkonoší

06.10.2010
Přednáška
MUDr. Lidmila Pekařová
17:00 hodin kino

08.10 - 10.10 2010
Výstava
Městec Králové – město
mých školních let
Sál kulturního domu
Na Staré poště

www.mesteckralove.cz

6.září 2010

OZNÁMENÍ SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového odpadu bude uskutečněn firmou NYKOS a.s.
v sobotu 11.září 2010 od 9.00 do 10.00 hodin.
Místo pro odkládání: Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky
NEVOZTE DO SBĚRU!!!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.
NUTNÉ!!!! Odpad předat osobně posádce.
Svoz je určen pouze pro občany města Městec Králové, kteří mají uhrazen místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Město obdrželo z dotačního programu „Středočeský fond životního prostředí a zemědělství“ dotaci ve
výši 850.000 Kč, že které pro potřeby technického dvora bude postupně zakoupeno další vybavení:
stroj UNC - nakladač, kontejnery na tříděné odpady, stacionární lis, váha.

Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ










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 ve dnech :

PROGRAM KINA BIÁSEK
WWW.MESTECKRALOVE.CZ

Pátek 1.října 2010
od 14 do 18 hodin
Sobota 2.října 2010
od 8 do 10 hodin
místo: Kino Biásek, Žižkova 604, Městec Králové
příspěvek na dopravu – 30,--Kč

Další zdroje informace o
dění v našem městě :
www.mesteckralove.cz

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc. Organizačně zajišťuje Rodinné centrum volného času o.s. Městec Králové

hlášení městského rozhlasu
plakátovací plochy

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Městec Králové, oznamuje pěstitelům ovoce, že
provádí v areálu u kulturního domu Na Staré poště od 10.září 2010 MOŠTOVÁNÍ OVOCE.
Moštování se koná každý pátek od 15 do 19 hodin. Při větší množství ovoce se lze dohodnou i na
jiném termínu. Další termíny moštování - neděle 12.9., 26.9. a 10.10.2010 vždy od 8 do 12 hod.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o jedné, podle našeho názoru velmi prospěšné, ale přesto stále ne zcela obvyklé
službě, kterou v Městci Králové a okolí nabízí společnost Modrá brána s.r.o., dceřinná společnost Nemocnice Městec Králové a.s.
Touto službou je domácí hospicová péče.
Jsme lidé, kteří se profesionálně věnují zdravotnictví. Z profesního života, i na základě osobních zkušeností víme, že v životě
nastanou okamžiky, kdy zdraví člověka dospěje do stavu, ve kterém ani současná medicína není schopna vyléčit a hlavním cílem se stává
nikoli vyléčení, ale péče zaměřená na zmírnění utrpení, bolesti a strastí.
U těchto pacientů a jejich rodin se často setkáváme s přáním strávit zbytek svého života v domácím prostředí, v kruhu svých
blízkých a nikoli prakticky opuštěně na lůžku zdravotnického zařízení.
Proto vznikla naše společnost, která si klade za cíl pomoci pacientům a jejich rodinám, kteří se rozhodnou strávit i tu těžkou část
života, před kterou raději většina z nás zavírá oči, doma, mezi svými blízkými.
Ve svém týmu máme lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, disponujeme přístrojovým vybavením a pomůckami, tak abychom byli
schopni pokrýt potřeby pacienta a pomoci jemu i jeho blízkým v tomto, pro všechny zúčastněné obtížném období života.
V případě, že se ocitnete v situaci, kdy někdo z Vašich blízkých bude potřebovat pomoc a budete mít pocit, že by Vám naše
společnost mohla být nápomocna, neváhejte nás kontaktovat, budeme se snažit být Vám k dispozici podle našich možností a pomoci, byť
třeba jen radou.
Naše služby nejsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou, ale díky štědrosti města Městec Králové, některých okolních obcí a
sponzorů jsou ceny nastaveny tak, aby služba byla veřejnosti maximálně dostupná.
V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na telefonu 725 754 067
Pro více informací využijte www stránky www.modrabrana.org
.

Za společnost Modrá brána MUDr. Radek Majerčin

Výstava v Městci Králové.
Ve dnech 8.-10.října 2010 proběhne v sále kulturního domu " Na staré poště" v Městci Králové výstava dobových fotografií a dokumentů
pod názvem " Městec Králové-město mých školních let". Touto cestou zvu všechny občany Královéměstecka a širokého okolí ke zhlédnutí
této výstavy a zároveň žádám o zapůjčení jakéhokoliv materiálu týkajícího se škol v Městci Králové. Jedná se především o staré fotografie,
vysvědčení, žák.knížky, tovaryšské a výuční listy, památníky, starodávné učebnice atd. hlavně z období 19. a začátku 20.století.
Na spolupráci a hlavně návštěvu výstavy se těší Václav Zmrhal autor výstavy.
Spojení: V.Zmrhal, Třešňová 915 ( u hřiště), tel.: 731 572 518, 325 643 187, e-mail: ZmrhalV@seznam.cz

Novinky v knihovně
Vážení současní i budoucí čtenáři a uživatelé, už i počasí mi nahrává , takže jistě přijmete moje pozvání k prohlídce naší
knihovny. Rozhlédneme se kolem a zjistíme, co nového. Vloni jsme s pomocí dotací Ministerstva kultury a Středočeského kraje
zakoupili nové technické vybavení a nový knihovnický program Clavius , který lépe slouží k evidenci a zpracování knih,časopisů,
výpůjček i čtenářů. Město nám upravilo jednu místnost v přízemí radnice , a tak jsme mohli knihovnu uspořádat jinak a po
vymalování a položení podlahových krytin se knihovna stala příjemnější pro čtenáře. Každý měsíc nakupujeme kolem 40 nových
knih pro děti i dospělé , půjčíme Vám i noviny a časopisy, kterých máme 37 titulů. V knihovně jsou k dispozici 2 počítače
s připojením na internet , který můžete využívat všichni (nejen zapsaní čtenáři) a to zdarma. Dobře nám funguje i meziknihovní
výpůjční služba , kdy Vám knihu, kterou nemáme, vypůjčíme v jiné knihovně.
Podívejte se na naše stránky www.knihovnamesteckralove.wz.cz , kde najdete všechny informace – výpůjční dobu, nové knihy, akce
knihovny, fotografie ,ale také ON-LINE katalog knihovny. Zde můžete vstoupit do vašeho konta, zjistit co máte vypůjčeno,
rezervovat si knihy z domova.
Od 4.10. do 10.10.probíhá týden knihoven – a tak v této době zapíšeme nové čtenáře zdarma, promineme pokuty za upomínky ,
uspořádáme burzu vyřazených knih a připravíme akce pro děti.
Na závěr přidávám ochutnávku z našich nových knih a loučím se citátem anonymního čtenáře : Kniha je nejlepší televize.
Na shledanou v knihovně

Alena Vízková
Městská knihovna

Z nových knih : České princezny na evropských trůnech – Bauer
Blonďatá stihačka – Monyová
Prostřeno bez servítků – Pohlreich
Nejsem žádná lvice – Moučková
Pravda o Kajínkovi- Klíma
Ségry na mizině – Brezina
Šimon a štěňátko Bára – Jelínková

