KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
LISTOPAD 2017
Slovo starosty:
V měsíci srpnu a září se v Městci Městci Králové konaly pod záštitou města dvě velké akce pro širokou veřejnost a to
„ Plavecká štafeta 2017 s GENERALI“ a „Vojensko historický den v Městci Králové“. Cílem plavecké štafety bylo
překonání vlastního českého rekordu v 48hodinové plavecké štafetě obyvatel a přátel Městce Králové. Děkuji všem
189 plavcům, kteří se rekordu zúčastnili a za 48 hodin uplavali 105500m. Tímto výsledkem byl rekord z roku 2007
překonán. Vojensko historický den byl připomínkou bitvy z druhé světové války. V rámci této akce se konal pietní
akt k 80 výročí úmrtí T. G. Masaryka. Areál za mateřskou školou se změnil v bitevní pole a návštěvníci akce byli
svědky věrohodné bitevní vřavy tří vojenských mocností. Děkuji touto cestou jménem Města Městec Králové všem
pořadatelům, partnerům a sponzorům, kteří se organizačně na těchto akcích podíleli.
Milan Pavlík starosta
Informace z radnice:
 Probíhá modernizace části prostor Městské knihovny pod vedením A. Vízkové
 Sbor dobrovolných hasičů obdržel speciální požární automobil CAS 24 Mercedes Benz ATEGO – hasičskou
cisternu – od HZS Poděbrady
 Byla zahájena výstavba části chodníku v ulici Míru
 Probíhá revitalizace zeleně v ulici Palackého . Stromy jsou odborně upravovány a nemocné stromy budou
postupně odstraněny. Za vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba nových stromků.
 Připravuje se nový územní plán Městec Králové
 Probíhá výběrové řízení na rozšíření sběru bioodpadů v Městci Králové
 Připravují se stavební úpravy parkoviště před základní školou v Bezručově ulici

Dále jsou připravovány akce pro rok 2018 ve fázi výběrového řízení na akce:
Územní plán Městec Králové
Rozšíření sběru bioodpadů ve městě Městec Králové
Stavební úpravy parkoviště před ZŽ v Městci Králové

Město Městec Králové a Občanské sdružení Diakonie Broumov
Vyhlašují sbírku použitého ošacení


Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)



Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon a látek



Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
(nepoškozené



Peří, péřové a vatové přikrývky, polštářky, deky



obuv – veškerou nepoškozenou



hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční ve dnech
Pátek 24. Listopadu 2017 od 14 do 18 hodin
Sobota 25.listopadu 2017 od 8 do 10 hodin
v kině Biásek, Žižkova 604, Městec Králové
Věci prosíme noste zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem. Odevzdání bez poplatku.
Děkujeme za Vaši pomoc

Respondeo, z.s. nabízí bezplatné odborné poradenství v oblasti
majetkových a pracovně-právních

vztahů, rodinného práva,

bydlení, spotřebitelské a dluhové problematiky, sociálních dávek
atd…. Poradenství zajišťujeme každou 2. středu v měsíci 13.00 17.00 hod. v Městci Králové, náměstí Republiky ( budova radnice).
Z kapacitních důvodů doporučujeme se ke konzultaci předem
objednat.
Respondeo, z.s.
Občanská poradna Respondeo
tel./fax. 325 511 148
mobil: 731 588 632
e-mail: poradna@respondeo.cz
http://www.respondeo.cz/

Vzpomínka na pana Václava Plašila.
Dne 7. října t. r. jsme se v rodinném kruhu
rozloučili s mým dědečkem Václavem
Plašilem, Jiráskova 496, z Městce. Dědeček
zemřel náhle 17. září při převozu do
nemocnice. 26. října by se dožil 93 let.
Vynikal velmi přátelskou, veselou a
společenskou povahou. Poutavě vyprávěl o
dávných obyvatelích města a okolí i o
prastarých historkách. Z jeho vyprávění lze
usuzovat, že kdysi byl na Královéměstecku
alkoholismus velkým problémem, neboť
historky většinou končily “ a ten vynikal tím,
že se uchlastal”. Nebo měl jen můj dědeček
na takové štěstí. Často však šlo o lidi, kterých
si vážil. Působil zde v Městci i jako radní.
Bohužel už jsem se nedozvěděl kdy. K
dědečkovým největším úspěchům patří
předsednictví v býv. školním statku (dnes
sběrné suroviny). Tento statek se vyznačoval
dvěma věcmi. Největší výměra a nejhorší
hospodářské výsledky v ČSSR. Dědeček
vyprávěl, že tehdy se v celém statku
nezakoplo ani o motyku. Přes obrovské
problémy celého aparátu, neochotu,
byrokracii a mnoho jiných potíží prosadil do
statku potřebnou mechanizaci, zavedl řád a
statek zaměřil na tehdy nejvýdělečnější
činnosti jako byl chov prasnic. Díky tomu se
dědečkovi v letech 1970-73 podařilo statek
dostat ze všech potíží i dluhů, a když došlo v
80. letech ke sloučení s JZD Sloveč, přinesl
Slovči moderní mechanizaci a 3 000 0000 Kčs
v hotovosti! Naopak Sloveč přinesla na každý
hektar 50 000 Kčs dluhu. Výměra statku
přitom byla přes 1200 ha! Dalším jeho
přínosem bylo zavedení dvousměnného
provozu v místní býv. rákosárně, kdy
zefektivnil vykládku a nakládku na místním
nádraží. Lidé si více vydělali a podnik také. V
letech 1946-48 byl starostou rodných Kněžic.
Oddal asi šest párů, kterým manželství
vydrželo. Až do svých 85 let byl aktivním
hlídačem v místní zemědělské společnosti.
Byl také známým kutilem a opravářem kol.
Prožíváte-li tu velikou milost, že máte doma
pamětníka velmi starých časů, jako jsem měl
já, ptejte se! Na předky, na rodinu, na jejich
zážitky, úspěchy i na to, co by rádi změnili,
kdyby mohli. Věnujte jim svůj čas. Pokud s
nimi máte nevlídné vztahy, odpusťte. Prožijte
tuhle možnost naplno, jako jsem ji prožil já!
Jednou totiž přijde čas, kdy zjistíte, že už se
nezeptáte. A to bolí! Nikdo totiž tu odpověď
již nezná. Ti, kdož jste dědečka znali a měli
rádi, vzpomeňte se mnou!
Martin Plašil s rodinou

