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Umístění kontejnerů na zelený odpad ze zahrádek tzv. biodopad v Městci Králové
ulice Žižkova - dvůr kina Biásek
ulice Bezručova - u školní zahrady
ulice Ke kostelíčku - před domem s pečovatelskou službou
ulice V Rybníčkách a Na Barevně - před křižovatkou u výjezdu na Dymokury a Vinice
v obci Vinice - u odchovny směrem na Sloveč
v obci Nový - v části za dětským hřištěm
Do kontejneru odkládejte pouze zelený odpad ze zahrádek ( tráva, listí apod.).
Do kontejneru nepatří – stavební suť, větve, komunální odpad, plasty, papír apod.

≈
Pozvánka na tradiční pouťovou zábavu
Zveme Vás na tradiční pouťovou zábavu, která se bude konat v sobotu 18.července 2015 v zahradě kulturního
domu. Hraje TOMK. Vstupné 20 Kč
V neděli 19. července hraje v zahradě Lyra Club J. Perného

Výňatek z provozního řádu vztahujícího se na vodní nádrž (koupadlo) a přilehlé prostory







Výběrčí doba je denně od 8 do 18 hodin. Cena vstupenek: dospělý 20 Kč, děti do 15 let, studující, důchodci 10 Kč
Rekreační areál se otevírá v 8 hodin a uzamyká se večer ve 22 hod. Po této době je vstup do areálu zakázán.
Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách areálu tak, aby se vyvarovali případnému úrazu.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo
nedodržováním tohoto provozního řádu. Skákání do vody provádí každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
Dětem mladším 8 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.
Dodržování veřejného pořádku, bezpečnosti a hygieny - obecné zásady
1. V zájmu ochrany životního prostředí a dodržování veřejného pořádku v celém rekreačním areálu je každý povinen:
a) dodržovat pravidla občanského soužití, zejména nerušit nadměrným hlukem a jiným způsobem ostatní návštěvníky
b) udržovat čistotu a pořádek a dodržovat zásady osobní hygieny, zdržet se činnosti znečisťující terén, vodu nebo ovzduší
c) ukládat odpadky na vyhrazená místa, tj. do odpadkových košů umístěných v areálu
d) ihned po skončení pobytu, příp. činnosti na vymezených plochách, uvést místo do původního stavu
2.Zejména je v celém rekreačním areálu zakázáno:
a ) celoročně vstup se psy a jinými zvířaty.
b) stanování a táboření.

Vodní nádrž je otevřenou vodní plochou, která slouží mimo jiné i k rekreačním
účelům, a jejíž užívání je pouze na vlastní nebezpečí!

Městská knihovna
Knížka pro prvňáčka – Pasování na čtenáře
Ve středu 17.6. jsme slavnostně ukončili projekt
Knížka pro prvňáčka pasováním prvňáčků.
Tentokrát jsme se sešli na MěÚ v zasedací
místnosti. Děti nejprve předvedly, jak se
báječně naučily číst a překvapily připravenou
písničkou. Poté pan starosta Pavlík děti pasoval
na rytíře řádu čtenářského. Knížka pro prvňáčka
je akce , která má pomoci rozvíjet čtenářské
návyky žáků již od 1.ročníku školní docházky.
V období od ledna do května knihovna připraví
pro prvňáčky několik akcí – návštěv knihovny a
zde společným čtením a povídáním o knížkách
pomáhá v dětech pěstovat potřebu číst a chodit
do knihovny. Odměnou je pro děti knížka,
původní česká novinka, kterou nelze v knihkupecké síti koupit. Letos je to kniha básniček J.Žáčka Odemyky
zamyky. Povedlo se a děti knížka potěšila. Děkuji za spolupráci třídním učitelkám V.Matouškové a R.
Černíkové. Přeji všem krásné léto třeba s knížkou z knihovny.
Alena Vízková, Městská knihovna
Fotografie si můžete prohlédnout na www.knihovnamesteckralove.webk.cz

Naši občané ve vojenských uniformách.
19.7.1925 byl v Městci Králové mezi školou a
kostelem odhalen památník osvobození a padlým
vojínům ve světové válce. Výstavu, kterou letos
připravuji a kterou věnuji památce našim předkům
padlým ve světových válkách chci doplnit o
fotografie našich občanů týkajících se jejich služby
v armádě od dob Rakouska-Uherska až po
současnost.
Proto Vás žádám o zapůjčení jakéhokoliv materiálu
ze svých rodinných archivů jako např. fotografie
z odvodů a vojenské služby, vojenské knížky,
plakáty, knihy, časopisy, noviny, deníky, zápisníky,
dopisy, tabla, diplomy, odznaky, výstroje, prostě
jakýkoliv materiál týkající se vzpomínek na službu
v armádě.
Za pomoc děkuji.
Václav Zmrhal, autor výstavy
Třešňová 915, tel.: 731 572 518
e-mail: ZmrhalV@seznam.cz

