KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
ZÁŘÍ 2017
Malé ohlédnutí za plaveckou štafetou.
Třetí víkend v srpnu patřil přátelům a obyvatelům Městce Králové a okolí, kteří se rozhodli překonat vlastní rekord z roku
2007 ve štafetovém plavání za 48 hodin. V roce 2007 uplavalo 301 plavců vzdálenost 102.750m. Tento rekord se
v letošním roce podařilo překonat. Na celou akci dohlížely
sympatické komisařky Sabina a Simona z Agentury Dobrý den
v Pelhřimově.
Vše vypuklo v pátek 18. srpna přesně ve 12hod. Štafetu zahájila
nejmladší plavkyně z roku 2007 Lenka Bížová. Letos její titul
nejmladší plavkyně převzala šestiletá Barbora Špačková. Nejstarším
plavcem v letošní štafetě byl sedmdesátiletý pan Jiří Kukaň. Pravidla
udávala jen minimální uplavanou vzdálenost, což bylo 50m bez
plaveckých pomůcek. Zúčastnit se tedy mohl každý. Plavali staří,
mladí, děti. Nejrychlejší plavkyní ze všech se stala Anežka Nováková,
která za 1 hodinu uplavala 4100m a tím si zároveň získala prvenství
v nejdelší uplavané vzdálenosti za ženy. U mužů si toto prvenství
udržel Martin Janek se vzdáleností 5100m, překonal tak vlastní rekord z roku 2007, kdy uplaval 5000m.
Plavalo se 48hodin, kvůli silné bouřce byla štafeta v pátek v noci na dvě hodiny přerušena. Poděkování patří Filipovi
Brzákovi a jeho kamarádkám, kteří přišli plavat v noci a vydrželi čekat celé dvě hodiny, než se štafeta obnoví.
Celou akci provázel bohatý doprovodný program, který probíhal
v celém areálu koupaliště. Společnými silami se podařilo rekord z roku
2007 překonat. V roce 2017 bude do knihy českých rekordů zapsán
nový rekord, kdy obyvatelé a přátelé Městce Králové štafetově uplavali
za 48 hodin vzdálenost 105.500m s počtem 189 plavců.
Při slavnostním zakončení štafety obdrželi pořadatelé od MUDr.
Alžběty Chrzové bednu šampaňského a dort se symbolem plavecké
štafety. Poděkování patří nejen jí, ale všem sponzorům i těm malým a
tichým.
Největší poděkování však patří samotným pořadatelům, kterých bylo
téměř padesát. Strávili na této akci nejen 48 hodin o víkendu, ale i
spoustu času před tím při přípravách. Závěr štafety proto patřil jim. Společný tanec, skok do koupaliště a jeho hromadné
přeplavání bylo jen třešničkou nakonec.
Radost mohou mít všichni, kdo se podíleli na tomto rekordu! Je to důkaz toho, že přátelé a obyvatelé Městce Králové
umí táhnout za jeden provaz.
Autor – Věra Michlová

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
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proběhne v našem městě dne 23.9.2017 v době od 9 do 10 hodin
Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát na Technickém dvoře na Větráku v ulici Míru
Do nebezpečného odpadu patří:
Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
Obaly obsahující zbytky NO
Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
Baterie a akumulátory (olověné)
Kyseliny
Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná léčiva
Monočlánky
Vyřazené TV, monitory, počítače
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!

JEŠTĚ NEMÁTE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE?
REGISTRUJTE SE K PRAKTICKÉMU
LÉKAŘI MĚSTSKÉ NEMOCNICE
MĚSTEC KRÁLOVÉ
Ordinace všeobecného praktického lékaře
pro dospělé MNMK
(Prezidenta Beneše 343)
Pro domluvu termínu první návštěvy a
registraci kontaktujte sestru
Marii Vosykovou, tel. 325 633 129.
Ordinační hodiny: pondělí až pátek: 7.30–
12.00, ve čt. navíc od 13 do 18.00 + dle
objednání
Lékaři: MUDr. Monika Žohová, MUDr. Josef
Vlk, MUDr. Jan Frič
Zdravotní sestra: Marie Vosyková
ČEZ DISTRIBUCE informuje o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny dne 3.10.2017
od 7:30 do 16:00 hod na těchto odběrných
místech:
Ke Kostelíčku 651
Míru 701
Pražská 696, 744, 992
V Lomích 280, 726, 736, 786, 794, 870

