MĚSTECKÝ OBČASNÍK
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTCE KRÁLOVÉ, NOVÉHO A VINIC

5.
Informace k provozu víceúčelového sportovního hřiště
V pátek 8. června bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost
víceúčelové sportovní hřiště v lokalitě u vlakového nádraží. Areál
je otevřen denně od 9:00 – 21:00 hodin. Dětské hřiště, in-line
dráha, běžecká dráha jsou volně přístupné pro všechny
návštěvníky. Víceúčelové hřiště na míčové hry je otevíráno
správcem hřiště panem Charvátem, který bydlí naproti vstupu do
hřiště. Můžete si u něj zapůjčit míče a síť. Rovněž si u něj
můžete hřiště zarezervovat. Žádáme návštěvníky o dodržování
provozního řádu, upozorňujeme, že vstup na víceúčelové hřiště
je dovolen pouze v obuvi se světlou podrážkou. Úplné znění
provozního řádu je umístěno u vstupu do areálu nebo ho
naleznete na internetových stránkách města, v sekci zájmy –
víceúčelové hřiště.

Fotbalový svět
Vždy je třeba pár nadšenců, aby se něco uskutečnilo. A takoví nadšenci se našli i v našem městě, propadli kouzlu
kulatého nesmyslu a před devadesáti lety založili fotbalový oddíl Sportovní klub Městec Králové.
Nejprve něco z historie klubu. První zápasy začali hrát v roce 1922 na hřišti „Na Ptáku“ a od r. 1926 pak „Na
Bánské“. Po 29 letech dostali nápad vybudovat fotbalový areál z lomu u koupadla, a tak v roce 1957 byl položen
základní kámen ke stavbě sportoviště. V roce 1959 pak dochází k přejmenování fotbalového klubu na TJ TATRAN
Městec Králové. K slavnostnímu otevření sportovního
areálu dochází v roce 1965. Až v roce 1997 se opět
klub vrací k původnímu názvu Sportovní klub Městec
Králové. Městeckému fotbalovému klubu za všechny
ty roky odevzdalo srdce mnoho hráčů, funkcionářů a
osobností, kteří strávili nejen na hřišti nespočet
hodin. Je těžké všechny jmenovat, tak alespoň pár
z nich p. Stránský, p. Matoušek, p. Eliáš, p. Smutný,
p. Albrecht, p. Oupický, p. Langr…… atd. Vám a
všem dalším patří velké poděkování.
V dnešní době je stále těžší udržet fotbalový klub, jak
po stránce ekonomické tak i sportovní. Základem
každého klubu je výchova další generace malých
hráčů. Mládeže však ubývá a my bojujeme s vytvořením základní jedenáctky. Pryč jsou ty doby, kdy na žákovská
utkání jezdil plný autobus hráčů a kluci se prali o dres. Věříme však, že náš městecký fotbalový klub má i nadále
před sebou hodně dalších úspěšných let.

Sportovní klub Městec Králové zve občany města a fotbalové příznivce na přátelský zápas prvoligových mužstev

1. FK Příbram – FC Hradec Králové,
který bude sehrán v sobotu dne 23.06.2012 ve 14:00 hod.
na hřišti sportovního areálu v Městci Králové.
Dále Vás všechny zveme v neděli 24.06.2012 od 14:00 hod. na fotbalový den, kdy sehrají zápasy naši malí
borci 5-11 let a naši žáci 12-15 let.

FARNÍ KOSTEL SVATÉ MARKÉTY V MĚSTCI KRÁLOVÉ – JAK DÁL?
Vážení spoluobčané,
nikoli poprvé vás oslovuji na stránkách Městeckého občasníku. S mnohými z vás se potkávám v ulicích města a
s radostí pozoruji rostoucí zájem, který máte o farní kostel sv. Markéty.
Drtivá většina z vás - věřící i nevěřící – je velmi nespokojena se stavem této prvořadé dominanty města. Opravdu,
velkou čest nedělá… Přiznávám, že jsem měl poté, co jsem k vám přišel, dost co dělat, abych alespoň diplomaticky
mírnil
štiplavé poznámky těch, kteří kostel navštívili, když za mnou přijeli. Asi víte, že oprava historických
objektů, které byly prohlášeny kulturními památkami, probíhá podle velmi
přísných předpisů Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu
v Praze.
Ani v současné době poznamenané krizí však netřeba klesat na mysli a skládat
ruce do klína. Naopak! Můžeme i teď – avšak všichni společně – mnoho vykonat,
aby i tato dominantní stavba přidala náměstí na lesku a celému městu na prestiži.
Z téhož důvodu chci vás – všechny, kterým leží vzhled vašeho města na srdci –
pozvat na jednání zastupitelstva města Městec Králové, které se uskuteční ve
čtvrtek 28. června od 18 hod. v sále kulturního domu. Rád vás seznámím se
současnou situací, danými možnostmi a zodpovím vaše otázky. A můžeme
domluvit i první kroky, které by vedly k rychlejšímu průběhu oprav celého kostela
a tedy dalšímu zvelebení náměstí i celého města. Těším se na setkání s vámi.
S přáním všeho dobra
P. Jindřich Tluka, administrátor ŘK farnosti Městec Králové

Kulturní akce na léto 2012
Areál koupaliště
Zahrada kulturního domu
06.07. Městecké rockování – Zataženo slunečno + hosté 30.06. Anežka a její tygři
27.07. Komunál
14.07. Pouťová zábava
04.08. Brutus
15.07. Šmrnc – staropražská kapela
18.08. Luboš Odháněl (W.I.X.)
sKarta – nový systém výplaty sociálních dávek

Od 1. 7. 2012 startuje nový systém administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, a to
prostřednictvím sKARTY. Přechod na nový systém výplaty dávek bude probíhat postupně, je naplánovaný na několik měsíců.
Karta bude mít tři základní funkce: platební, identifikační a autentizační. Příjemcům dávky usnadní jejich čerpání, zjednoduší
administrativu. Bude možné s ní platit v obchodech, vybrat dávky z bankomatu nebo přeposlat peníze na soukromý účet. Karta
bude sloužit i jako průkaz osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) se stejnými výhodami jako doposud. Základní
informace o sKartě:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sKartu bude vydávat Úřad práce ČR.
Informaci o tom, že si sKartu může vyzvednout, zašle klientovi Úřad práce ČR dopisem, zároveň zašle Česká spořitelna
klientovi PIN
Dostane ji každý, kdo bere některou ze sociálních dávek (kromě důchodů a nemocenského).
Klient ji bude předkládat při každé návštěvě Úřadu práce ČR.
Vydání karty i vedení účtu je zdarma.
Ke každé sociální dávce je možný jeden výběr z bankomatu ČS zdarma nebo jeden bezhotovostní převod zdarma.
Platba sKartou v obchodě a možnost zjistit zůstatek účtu v bankomatu ČS budou také zdarma.
Fungovat bude jako normální platební karta, ale platit s ní budou muset povinně jen lidé, u nichž je podezření na
zneužívání sociálních dávek.
S sKartou nebude možné platit v baru nebo herně (neumožní to jejich terminály, které nebudou autorizované
ministerstvem práce).
Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační číslo v systému ministerstva a platnost karty.
V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, zde bude navíc fotografie držitele,
stupeň zdravotního postižení a datum narození.

Vážení a milí spoluobčané.
Jménem spolku Otakar o.s. si Vás dovoluji pozvat na výstavu" Královéměstecké spolky II.", která se bude konat ve dnech
31.8.-2.9.2012 v místním kulturním domě. Tato výstava je vzpomínkou na 150.výročí založení Sokola, 100.výročí založení
Junáka a 90.výročí kopané v Městci Králové. Při této příležitosti budete moci zhlédnout putovní výstavu společnosti ANLET
k 70.výročí atentátu na říšského protektora Renharda Heydricha pod názvem " Operace Anthropoid - Někomu život,někomu
smrt". Další informace se dozvíte v příštím čísle Městeckého občasníku, popř. na internetových stánkách našeho města.
P.S. Pokud máte doma jakýkoliv materiál o historii a životě v našem městě a okolí např. fotografie, plakáty, pozvánky,
průkazky, katalogy, reklamy, cedule, stvrzenky apod. rád se na Vás obrátím. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
Václav Zmrhal, Třešňová 915, tel. 731 572 518, ZmrhalV@seznam.cz

