Královéměstecký občasník č.3
Co se událo
31.5. a 1.6.2007 proběhla v místním kině sbírka oblečení, pokrývek, nádobí apod. pro
Diakonii Broumov. Vybralo se celkem 6 tun materiálu a dobrovolný příspěvek na dopravu ve
výši 600,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme a oznamujeme, že další sbírka pro Diakonii
Broumov proběhne na podzim. Jen žádáme občany, aby ke kinu neodkládali pytle s věcmi, ale
ponechali si je u sebe do termínu další sbírky. Termín bude včas oznámen. Město nemá
prostory na skladování. Ještě jednou děkujeme.
9.6.2007 bylo v rámci sportovního dne otevřeno dětské hřiště v ulici Na Ptáku.
Upozorňujeme, že do oploceného areálu je zákaz vstupu s domácími zvířaty, hlavně se psy.
Myslíme si, že velcí i malí návštěvníci dětského hřiště nemají zájem vyhýbat se psím
extrementům. Děkujeme za pochopení.
Od června je zprovozněna ke koupání a odpočinku vodní nádrž. I zde upozorňujeme na zákaz
vstupu se psy a jejich koupání . Argument majitelů psů typu „Moji psi /pes/ je čistotnější než
někteří lidé“, nebereme. V tom případě jistě rádi použijí domácí vany a sprchy. Město
vynakládá nemalé finanční prostředky na čistotu a kvalitu vody. Je také zakázané a vůči
ostatním občanům neslušné koupat se v nevhodném oblečení /špinavém, propoceném atd./
nebo dokonce s koly apod.
Pro obě zařízení platí – jaké si je uchováme, takové je budeme mít.
26.6.2007 byl na veřejném zasedání zastupitelstva města odměněn věcným darem pan Petr
Černý za záchranu mladíka, který se topil v místní vodní nádrži.
Od června 2007 jsou bezdrátově připojeny na městský rozhlas obce Vinice a Nový.
28.6.2007 byla v Poslanecké sněmovně slavnostně udělena Městu Městec Králové vlajka.
Kulturní akce v měsíci červenci 2007
11.7. navštíví naše město Válkovo kočovné divadlo Praha – stanoviště na zahradě KD
– od 18 hodin zahraje pro děti hru Čertova dítka
– od 20 hodin pro dospělé hru Komedie o chytrosti
14.7. pouťová zábava na zahradě kulturního domu – od 20.00 hodin hraje skupina Jana
Vlasáka
14.7. na hřišti u koupaliště od 17 hodin proti sobě nastoupí mužstva FK Marila Příbram a FC
Hradec Králové
15.7. na zahradě kulturního domu od 14.00 hodin zahraje skupina Lyra Club
28.7. na koupališti proběhne letní akce Bahia, pořádaná firmou Oriflame
28.7. na koupališti od 21hodin vystoupení hudební skupiny NASTARÝKOLENA z Mn.
Hradiště
Odpovědi na otázky občanů
„Nešlo by zařídit ještě jedno odběrní místo EKO vody ?“
Firmu jsme již oslovili, ale zatím s dalším odběrním místem nepočítá, čeká na spotřebu vody v sezoně, aby
mohla provést vyhodnocení, ale zůstáváme s ní nadále v kontaktu.
„V každém podobném městě fungují stojany s pytlíky na psí exkrementy, budeme je mít také?“
Zjišťujeme dodavatele, cenu atd., budeme se tím zabývat.
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