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Ohlédnutí za ,,Rodáky 2015“.
Dne 15. srpna 2015 se v obci Nový konalo historicky první ,,Setkání rodáků i přátel obce Nový“ k příležitosti 200.
výročí založení obce.
K milému překvapení všech organizátorů akci navštívilo přes 200 lidí, přičemž nejdelší cestu vážila kvůli této
příležitosti rodačka ze Švýcarska. Pro tento mimořádný den měli organizátoři akce nachystáno dobré jídlo, pití,
tombolu, výstavu dobových fotografií a živou hudbu v podání Josefa Brzáka z Městce Králové. Jako poděkování
všem Zánovákům nachystali organizátoři akce několik překvapení. Prvním z nich bylo slavnostní představení nového
zánováckého erbu a kroniky obce a dalším poté zasazení památného stromu – Lípy srdčité – nejstarším rodákem
žijícím v obci, panem Václavem
Vízkem a poslední součástí
ceremoniálu se stalo odhalení
pamětní desky, která bude
připomínat dalším generacím
tento významný okamžik. Na
počest obce nechali organizátoři
vytvořit pohledy představující
vesničku
v novém
světle.
Perličku programu vytvořily
projížďky
kočárem
s vystrojenými koňmi po celé
odpoledne.
Setkání rodáků proběhlo za
přispění města Městec Králové,
laskavých sponzorů a ochotných
obyvatelů obce Nový.
Podle ohlasů návštěvníků se celá akce vydařila a odstartovala
Více informací a fotogalerii naleznete na webových stránkách obce:
www.obec-novy.webnode.cz a na facebooku: www.facebook.com/obecnovy

tak

novou

éru

života

v obci.

OZNÁMENÍ svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Městci Králové proběhne dne:

v sobotu 19.září 2015 od 9.00 do 10.00hodin
Místo pro odkládání : Technický dvůr „Na Větráku“ v ulici Míru čp. 270 ( bývalý servis chlazení )
Nebezpečný odpad : zbytky barev, ředidel, prošlé léky, oleje apod.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek
Pneumatiky pouze osobní bez disků – úhrada na místě při předání 30,--Kč za kus.
Můžete také bezplatně předat: televize, monitory, lednice, mrazáky, zářivky, vysavače, pračky apod.

Pozvání na výstavu
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na výstavu "Naši občané ve
vojenských uniformách", která se bude konat
24.-25.října 2015 od 10:00 do 17:00hodin v našem
kulturním domě.
Výstava je věnována památce devadesátého
výročí odhalení památníku padlým ve světové
válce (19.7.1925). Součástí bude i putovní výstava
"Voláme všechny Čechy" jako vzpomínka na
sedmdesáté výročí konce druhé světové války.
Výstavu bych chtěl doplnit fotografiemi našich
občanů týkajících se jejich služby v armádě. Proto
Vás opět
žádám
o
zapůjčení
jakéhokoliv
materiálu, například fotografií z odvodů. Za pomoc
děkuji.
Václav Zmrhal, autor výstavy, Třešňová 915,
Tel.: 731 572 518 e-mail: ZmrhalV@seznam.cz

Město Městec Králové a
Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , 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
Hračky – nepoškozené a kompletní

Pátek 2.října 2015 od 14 do 18 hodin
Sobota 3.října 2015 od 8 do 10 hodin
místo: Kino Biásek, Ul.Žižkova čp.604, Městec
Králové
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
www: diakoniebroumov.org

