Královéměstecký občasník č. 4
Poděkování starosty
Vážené spoluobčanky a spoluobčané,
dovolte mi na tomto místě udělat závěrečnou tečku za akcí, která hýbala naším městem od pátku do
neděle. Ano, myslím tím pokus o zdolání rekordu v plavecké štafetě. Pokus vyšel a Městec Králové
bude zapsán v knize Rekordů České republiky. Výsledky i podrobnosti této akce jistě víte, a tak bych
se chtěl zaměřit spíše na vyslovení uznání :
- děkuji všem plavkyním a plavcům, kteří svými výkony přispěli k rekordu
- děkuji všem pořadatelkám a pořadatelům, kteří se po šestihodinových službách střídali celých
48 hodin, ale i dalších mnoho hodin věnovali její přípravě. Za tom jim nebyla vyplacena jediná
odměna.
- děkuji právě sponzorům, kteří se snad přesvědčili, že jejich příspěvky byly využity na dobrou
věc a pro úspěšnou propagaci města, ve kterém žijí nebo podnikají
- děkuji rodinám pořadatelů, za jejich trpělivost a podporu, na kterou se tito nadšenci spolehli a
kterou určitě potřebovali
- děkuji panu Vladimírovi Brabcovi, že svůj honorář věnoval pro handicapované děti z Centra
pro všechny Poděbrady. I jemu se atmosféra plavecké štafety tak zalíbila, že se ještě
v sobotu ve svém volném čase na koupaliště vrátil.
- děkuji všem ženám, které úplně neplánovaně zásobovaly pořadatele upečenými moučníky,
po kterých se vždy jen zaprášilo
- děkuji děvčatům na pokladně za jejich nasazení, i když přímo v Městci Králové nežijí
- děkuji všem hostinským, kteří zabezpečili vynikající občerstvení
- děkuji radním, kteří schválili finanční podporu této akce
- děkuji pracovníkům města za technickou pomoc
- děkuji veřejnosti, která tuto akci podpořila svojí účastí, disciplinovaností a za vytvoření
nezapomenutelné atmosféry, ze které šel až mráz po zádech
- a na závěr děkuji všem, na které jsem zapomněl
Milan Pavlík – starosta Města Městec Králové, které vytvořilo rekord ve štafetovém plavání, během 48
hodin uplavalo 301 plavců 102,75 kilometrů.

≈

Co se událo:
⇒ Od 16.7. byl zřízen přístup na stránkách města na Sdružení obrany spotřebitelů České
republiky
⇒ Od srpna nastoupil do funkce nový farář církve římskokatolické – p. Jindřich Tluka
Co bylo vybudováno přes prázdniny:
⇒ mateřská škola - výměna oken, nové obklady v kuchyni
⇒ základní škola ul. Př.Otakara – oprava komína
⇒ školní jídelna v zákl. škole - vzduchotechnika
⇒ základní škola ul. Bezručova - rekonstrukce sportoviště
Připravujeme:
⇒ položení umělého povrchu na betonovém parketu u koupaliště v průběhu měsíce září 2007
⇒ výsadbu lípy na náměstí dne 29. září 2007 v 9 hodin za účasti zástupců města a skautů

Výzva:

≈

Dobrý den,ráda bych představila všem parkinsonikům svépomocnou pacientskou organizaci, která se
stará o nemocné parkinsonovou chorobou – Společnost Parkinson.Toto sdružení zakládá v regionech
kluby, ve kterých se pacienti setkávají, společně cvičí v tělocvičně nebo v bazénu, pořádají přednášky,
výlety, jezdí na rekondice nebo do lázní.Vydává časopis, ve kterém jsou i odborné články o nemoci
nebo sociálních a životních problémech.Na webových stránkách se seznamujeme s dalšími
parkinsoniky, chatujeme, radí nám psycholog a neurolog. Na adrese www.parkinson-cz.net se dovíte
spoustu zajímavostí.Já sama vedu Klub v Poděbradech, scházíme se každou středu ve 14.00 hod. V
Komunitním centru v suterénu Domova pro seniory- Luxor-, nejdříve na hodinu trénujeme paměť,
nebo máme pracovní terapii a muzikoterapii, taky se tam dají objednat hodiny výuky na PC. Pak
zůstáváme na cvičení v tělocvičně nebo jdeme cvičit lázeňského bazénu. Kdybyste měli zájem,
přihlaste se mi, prosím.Chci ale nemocným parkinsonovou chorobou nabídnout i něco jiného. Protože
vím, že cestování pro nás znamená problém, mohli bychom udělat cvičení přímo v Městci Králové.
Pokud nás bude alespoň pět , zařídím to. Mohli by se přidat i postižení po cévních mozkových
příhodách, se sdružením CMP úzce spolupracujeme.
Ozvěte se mi, myslím , že se vzájemně známe. Květa Kánská, Mládeže 769, 289 03 Městec Králové
tel. 325 643 769 mobil : 605 568 635, 774 443 556
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V sobotu 1.září 2007 od 9 do 11 hodin proběhne svoz velkoobjemového
odpadu. Místo odběru je v ulici Na Ptáku u budovy POLICIE.
Do připraveného vozu můžete odložit např. koberce, lina, křesla....
Svoz se nevztahuje na televize, lednice, pneumatiky.. apod.!

≈

OKÉNKO POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Policie České republiky obvodní oddělení Městec Králové, Správa : Středočeského kraje
Okres: Nymburk , Adresa: Na Ptáku 250, 289 03 Městec Králové
Telefon: 974 878 720 , Fax: 974 878 728 , e-mail: nboopmest@mvcr.cz
Vedoucí oddělení: npor. Miloš Tichý
Zástupce vedoucího oddělení: npor.Mgr. František Kuneš
Plánovaný stav policistů: 1+1/13
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě dvou a více členné hlídky
Vyšší územní samosprávní celek: Středočeský kraj
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Obec s pověřeným obecním úřadem: Městec Králové
Územní působnost: Běrunice, Běruničky, Břístev, Černá Hora, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice,
Dubečno, Dvořiště, Dymokury, Hradčany, Chotěšice, Choťovice, Chroustov, Kamilov, Kněžice,
Kněžičky, Kolaje, Libněves, Malá Strana, Městec Králové, Nouzov, Nová Ves, Nový, Opočnice, Osek,
Podmoky, Poušť, Slibovice, Sloveč, Střihov, Svídnice, Velenice, Velké Výkleky, Vinice, Vlkov nad
Lesy, Vrbice, Záhornice, Žehuň
Nábor nových policistů: Základní požadavky: státní občanství ČR, starší 18-ti let, bezúhonnost,
ukončení střední vzdělání s maturitou a vyšší. Informace o podmínkách přijímacího řízení a o
služebním poměru lze získat na tel:974878400 (pí. Gernertová) popř. osobně na OOP Městec
Králové)
Byla nově zřízena schránka důvěry, která je umístěna u vchodu na OOP Městec Králové (možno
odevzdávat nalezené věci, předávat podněty a poznámky)

Rodinné CVČ
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Vážení, dovolujeme si Vám oznámit založení občanského sdružení „Rodinné centrum volného času
Městec Králové“, které bude působit v prostorách bývalého fitnescentra na zdravotnickém středisku
v Městci Králové. Otevření centra plánujeme na první polovinu měsíce září. Přesný datum Vám rádi
oznámíme.
Jako svou hlavní náplň si dalo toto sdružení zajištění aktivit pro volný čas, jak pro dospělé, tak
i pro děti a mládež. Proto budeme například provozovat mateřské centrum pro rodiče na mateřské
dovolené z Městce Králové a jeho okolí, pro širokou veřejnost máme připraveny lekce karate
Kyokushin, výuku tanečních variací latinsko amerických tanců pro jednotlivce, přístup na internet
v odpoledních hodinách, pro děti dramatický kroužek, přednášky, výlety ……
Jako neziskové , dobrovolné sdružení občanů hledáme další zájemce, kteří by měli zájem se
na naší činnosti podílet.
Proto Vás všechny zveme na první naší schůzku, která proběhne
v pondělí 3.9.2007 v Rodinném CVČ od 18.00 hod., kde se dozvíte bližší informace.
Těšíme se na Vás !!!
za přípravný výbor Marie Pavlíková 777 254 843
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KARATE KYOKUSHIN Nový Bydžov pod vedením ing.J.Lipčenka – 2.DAN
a Rodinné CVČ Městec Králové pořádá nábor nových členek a členů od 6-99 let /ženy, muži, děti/ a
zahajuje 1.ročník cvičení sebeobrany, sebeovládání a dobré kondice v Městci Králové
Zahájení:
pondělí 10.9.2007
Dny:
Pondělí a středa Kdy:
18.00 -19.30 hod.
Kde:
Rodinné centrum volného času M.Králové /bývalé fitness centrum/
Cena:
1 lekce = 1,5 hod. = 50,- Kč
l.seznamovací lekce s ukázkami cvičení 10.9.2007 = 30,- Kč
Co s sebou:
cvičební úbor, ručník
Informace:
ing. J.Lipčenko 602 485 717, M.Pavlíková 777 254 843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TK Linie Poděbrady pod vedením Emila Koki – porotce 1. třídy
a Rodinné CVČ zahajuje výuku tanečních variací latinskoamerických tanců pro jednotlivce /ženy,
muži, děti/. Zahájení:čtvrtek 6.9.2007, Dny:každý čtvrtek, kdy:19.30 – 21.00 hod.
Kde:
velká tělocvična Základní školy v Městci Králové
Cena:
1 lekce = 1,5 hod. = 100,- Kč. Seznamovací lekce s ukázkou tance ve čtvrtek 6.9.2007
= 90,- Kč. Co s sebou: pohodlnou obuv, pití, ručník
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