KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
SRPEN 2017
Oprava zvoničky v obci Vinice.
Zveme Vás k malému výletu do obce Vinice, kde si
můžete na návsi prohlédnout nově opravenou zvoničku.
Nosná konstrukce byla již ve velmi špatném stavu a
hrozil její pád. Na opravě se podíleli pracovníci
města, truhlářské práce provedl pan L. Tichý ze
Střihova.
Výlet si můžete prodloužit do obce Nový, kde se
nachází další dřevěná zvonička (směr na Vlkov nad
Lesy), která byla v roce 2009 také opravena.
Úpravy na hřbitově.
Návštěvníci místního hřbitova si jistě všimli probíhajících terénních úprav na
hřbitově v Městci Králové. Město zde připravuje
nová místa v urnovém háji a provádí úpravu
přerostlé zeleně.
Probíhající investiční akce:
 Rekonstrukce komunikace části ulice Fibichova
 Rekonstrukce části chodníku v ulici Bezručova
Připravované akce:
 Rekonstrukce části chodníku v ulici Míru
 Výstavba vodovodu v obci Vinice
 Úprava prostranství před budovou základní
školy v Bezručově ulici

Kulturní a společenské akce pro rodiny s dětmi









a širokou veřejnost:

18. – 20. 8. 2017 Plavecká štafeta na koupališti v Městci Králové.
Nový pokus o další zápis do knihy rekordů. Bohatý doprovodný program.
Registrace účastníků pro štafetu v prodejně Elektro Jošt nebo přímo v době
konání akce na koupališti.
2. 9. 2017 od 20:00 hod. v sále KD Narozeninový Koncert Andrea 21, hosté
koncertu: Monika Absolonová, Tereza Kostková a další. Předprodej vstupenek
v prodejně Elektro Jošt na Náměstí Republiky.
9. 9. 2017 od 20:00 hod. zahrada KD IV. Plechový hasič v noci, sportovní
soutěž s doprovodným programem, pořádá SDH Městec Králové.
16. 9. 2017 od 11:00 hod. zahrada KD II. KRÁLOVÉMĚSTECKÝ KŘAPÁČ.
Kulinářská soutěž o nejlepší bramborák, pořádá spolek Městec for People.
27. 9. 2017 od 19:00 hod.sál KD Postelová fraška, divadelní představení
souboru Klicpera z Chlumce nad Cidlinou.
30. 9. 2017 Klub vojenské historie Budčeves zve na Rekonstrukci bitvy
z období druhé světové války, areál starého hřiště za školou,
od 11:00 hod.doprovodný program.

