KRÁLOVÉMĚSTECKÝ
OBČASNÍK
Nově zvolení zastupitelé města
Milan Pavlík - starosta
Mgr. Petr Novák - místostarosta
Mgr. Romana Tůmová – členka rady
MVDr. Oldřich Poříz – člen rady
Petr Lehký – člen rady
MUDr. Alžběra Chrzová
Jitka Drugdová
Zbyněk Matoušek
Ing. Ludmila Šafránková
Jaroslav Vosyka
Radomíra Joštová
Dana Rejchrtová
Martin Robovský
Anna Štěrbová
Olga Janečková

Kontejner na použitý a
nepotřebný textil
V areálu Technického dvora Na Větráku v ulici
Míru je umístěn
kontejner na použitý a
nepotřebný textil patřící Diakonii Broumov. Po
celý rok i mimo vyhlášené dny, kdy se konají
sbírky, zde můžete v době
otevírací doby
Technického dvora
bezplatně odevzdat
ošacení, ložní prádlo, ručníky, deky, záclony,
peřiny, polštáře a nepoškozenou obuv.
Technický dvůr „Na Větráku“ je otevřen
Po – Pá od 11:00 do 14:00 hod. a
každou sudou sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

listopad
2014

Občanské sdružení „Ruku v ruce, o.s.“
Sdružení je založeno k podpoře a k rozvoji školních a mimoškolních
aktivit žáků Základní školy, Městec Králové, Náměstí Republiky
303. Sdružení chce podporovat a rozvíjet spolupráci žáků, rodičů,
zákonných zástupců, pedagogů a ostatních pracovníků školy,
zajišťovat pro ně výchovné, vzdělávací, popřípadě tematické
rekreační akce. Některé akce samo organizuje, jiné podporuje
finanční částkou (nákup potřebného výtvarného materiálu,
cestovné žáků na sportovní, kulturní nebo turistické akce…).
Mezi již tradiční akce našeho občanského sdružení patří Den plný
her. Tato akce je zaměřena na smysluplné využívání volného času
žáků. Žáci mívají celý den na výběr množství společenských,
deskových a pohybových her.
Každý rok se občanské sdružení podílí na organizaci Turnaje ve
stolním tenisu, který je určen pro žáky škol z našeho okresu. Dále
organizuje turistické a poznávací výlety žáků. V minulých letech
žáci navštívili např. hlavní město Prahu, keltskou vesnici Dobšice,
Poděbrady, záchrannou stanici v Pátku a podobně. Také pomoc při
organizaci škol v přírodě patří mezi tradiční činnost našeho
sdružení.
Občanské sdružení dále organizovalo nebo se podílelo na těchto
akcích:
-

Turnaj v elektronických šipkách
Den dětí – zábavné odpoledne pro děti
Masopust ve škole
Letecký modelářský den
Březen – měsíc knihy – tvorba vlastní knihy
Opékání špekáčků a grilování

V květnu 2014 se občanské sdružení podílelo na organizaci školy
v přírodě, která se konala v rekreačním areálu Poslův mlýn u
Máchova jezera. Dětem i pedagogům se pobyt velice líbil. Areál
nabízel spoustu možností využití volného času a sportovních
aktivit. U žáků měla největší úspěch veliká trampolína. Okolí
Máchova jezera je velice malebné, proto soutěže a hry probíhaly
v okolních lesích.
V září 2014 občanské sdružení uspořádalo již 5. ročník Drakiády.
Tato akce se žákům v minulých letech líbila. Někteří si draky
vyrábějí sami, jiní si přinesou svého draka z domova. Jsme rádi, že
se Drakiády staly pěknou podzimní tradicí. Každoročně v prosinci
připravuje občanské sdružení pro žáky Mikulášskou nadílku a
Vánoční besídku pro rodiče.Děkujeme všem sponzorům, kteří
přispěli na činnost občanského sdružení. Každou další pomoc
uvítáme.
Mgr. Monika Nováková.

Přehled kulturních a společenských akcí na listopad a prosinec 2014
Divadelní představení Sborovna – divadlo Pavla Trávníčka

omalovánky pro děti

14. listopadu – pátek, od 19.00 hod., Kulturní dům Městec Králové
Autogramiáda Ládi Hrušky
15. listopadu – sobota, od 15.00 hod., obřadní síň v budově radnice
Výstava fotografií z historie motocyklových závodů
15.- 16. listopadu - v odpoledních hodinách ve vinárně Na Staré poště
Lampionový průvod berušek a broučků
17. listopadu – pondělí, sraz v 16.30 hod. na hřišti v ulici Na Ptáku
Zájezd do Polska
19. listopadu – středa, informace v drogerii TYNA Městec Králové
Promítání českého filmu Fair play
21. listopadu – pátek, od 19.00 hod., kino Biásek Městec Králové
Přednáška – Srdce Afriky /Tomáš Kubeš/
25. listopadu – úterý, od 18.00 hod., zasedací místnost v budově Městského úřadu v Městci Králové
Adventní setkání seniorů Městce Králové , Nového a Vinic
29. listopadu – sobota, od 14 – 18.00 hod., Kulturní dům v Městci Králové
Zájezd do Polska
29.listopadu – sobota, informace v drogerii TYNA v Městci Králové
Rozsvícení vánočního stromu
30. listopadu – neděle, program od 13.30 - cca 17 hod., pěší zóna v Městci Králové
Přednáška – Osudy zvonů na Královéměstecku /Mgr. Petr Vácha/
3.prosince – středa, od 17.00 hod., zasedací místnost v budově městského úřadu
Skautská besídka s Mikulášem
6. prosince – sobota, od 14 – 16.30 hod., kulturní dům v Městci Králové
Setkání s Mikulášem a jeho doprovodem
6. prosince – sobota, od 17 – 18.00 hod., pěší zóna na Náměstí Republiky v Městci Králové
Česko zpívá koledy
10. prosince - středa, v 18.00 hod., pěší zóna na Náměstí Republiky v Městci Králové
Zájezd do Norimberku
13. prosince – sobota, informace u p. Špačkové tel.605014327
Adventní koncert Královéměsteckého sboru a dětí ZŠ
14. prosince – neděle, od 15.00 hod., kostel sv. Markéty v Městci Králové
Promítání českého filmu Zejtra napořád
14 . prosince – neděle, od 19.00 hod., kino Biásek Městec Králové
Promítání českého filmu Tři bratři
18. prosince – čtvrtek, od 19.00 hod., kino Biásek Městec Králové
Přednáška – Au Pair v USA /Marie Pavlíková ml./
21. prosince – neděle, od 18.00 hod., kino Biásek Městec Králové
Zpívání koled u jesliček
24. prosince – středa, od 15.00 – 15.30 hod., kostel sv. Markéty v Městci Králové

